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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al municipiului Gala˛i ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Gala˛i, jude˛ul Gala˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1.
datele de
integrant„
statului ∫i

— Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
identificare prev„zute Ón anexa care face parte
din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale

Ón

domeniul

public

al

municipiului

Gala˛i

∫i

Ón

administrarea Consiliului Local al Municipiului Gala˛i,
jude˛ul Gala˛i.
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Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile

interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Nicolae Ivan,
secretar de stat
Bucure∫ti, 25 august 2005.
Nr. 988.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
domeniul public al municipiului Gala˛i ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Gala˛i, jude˛ul Gala˛i

Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Municipiul Gala˛i,
str. Traian nr. 254,
jude˛ul Gala˛i

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„ la care
se transmite imobilul

Municipiul Gala˛i,
Ón administrarea
Consiliului Local al
Municipiului Gala˛i

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care
alc„tuiesc domeniul
public al statului

Imobil 552
Cod 8.29.09
Nr. MF 107.034

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 7.127 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 9.375 m2
Suprafa˛a terenului, inclusiv
construc˛iile = 44.915 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului
îDezvoltarea sistemului de colectare a de∫eurilor de ambalaje PET postconsum
Ón vederea recicl„rii“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 166/2004 pentru
aprobarea proiectului îDezvoltarea sistemului de colectare a
de∫eurilor de ambalaje PET postconsum Ón vederea
recicl„rii“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 148 din 19 februarie 2004, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 1 vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Pentru sus˛inerea proiectului prev„zut la alin. (1) se
finan˛eaz„ nerambursabil cu suma de 0,4 lei (RON)/kg
de∫eu de ambalaj PET postconsum colectat Ón vederea
recicl„rii.
(3) Finan˛area proiectului prev„zut la alin. (1) se asigur„
din Fondul pentru mediu, Ón limita sumelor aprobate anual
prin hot„r‚re a Guvernului.“
2. La articolul 1, dup„ alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Pentru finan˛area proiectului prev„zut la alin. (1) se
aloc„ Ón anul 2005, din Fondul pentru mediu, suma de
18 milioane lei (RON).“

3. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 alin. (2) se acord„
operatorilor economici care realizeaz„ opera˛iuni de
reciclare, dup„ ce prezint„ dovada cantit„˛ilor de ambalaje
PET postconsum care au fost prelucrate ∫i transformate
prin reciclare Ón materie prim„ secundar„ sub form„ de
fulgi, granule sau alte produse.“
4. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Operatorii economici prev„zu˛i la art. 2,
beneficiari ai proiectului, Óncaseaz„ suma de 0,4 lei
(RON)/kg Ón baza contractelor de finan˛are Óncheiate cu
Administra˛ia Fondului pentru Mediu.
(2) Suma de 0,4 lei (RON)/kg se utilizeaz„ integral de
c„tre beneficiari numai pentru plata de∫eurilor de ambalaje
PET postconsum achizi˛ionate de la operatorii economici
autoriza˛i Ón vederea colect„rii lor de la popula˛ie.“
5. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Suma de 0,4 lei (RON)/kg nu se aloc„
pentru cantit„˛ile colectate Ón vederea recicl„rii pentru
atingerea obiectivelor na˛ionale prev„zute de Hot„r‚rea
Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor ∫i
a de∫eurilor de ambalaje.“

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 801/2.IX.2005
6. La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea urm„torul
cuprins:
îa) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 5.000 lei (RON) la
10.000 lei (RON) ∫i confiscarea sumei neachitate c„tre
operatorii economici autoriza˛i Ón vederea colect„rii;“.
Art. II. — Prin ordin al ministrului mediului ∫i
gospod„ririi apelor, Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, se modific„ Normele
metodologice de aplicare a Hot„r‚rii Guvernului
nr. 166/2004 pentru aprobarea proiectului îDezvoltarea
sistemului de colectare a de∫eurilor de ambalaje PET
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postconsum Ón vederea recicl„rii“, aprobate prin Ordinul
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor nr. 117/2004,
republicat.
Art. III. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 166/2004 pentru
aprobarea proiectului îDezvoltarea sistemului de colectare a
de∫eurilor de ambalaje PET postconsum Ón vederea
recicl„rii“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 148 din 19 februarie 2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, va fi republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor
o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul finan˛elor publice,
Nicolae Ivan,
secretar de stat
Bucure∫ti, 25 august 2005.
Nr. 989.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unor ajutoare de urgen˛„
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 28 alin. (1) din Legea
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ acordarea unor ajutoare de urgen˛„
familiilor ∫i persoanelor afectate de inunda˛iile care au avut
loc Ón luna august 2005 Ón jude˛ele Alba, Arad, Arge∫,
Bac„u, Bihor, Bistri˛a-N„s„ud, Boto∫ani, Bra∫ov, Buz„u,
Cara∫-Severin, Cluj, Covasna, D‚mbovi˛a, Dolj, Gorj,
Harghita, Hunedoara, Ia∫i, Maramure∫, Mehedin˛i, Mure∫,
Neam˛, Olt, Prahova, S„laj, Sibiu, Suceava, Teleorman,
Timi∫, V‚lcea ∫i Vrancea, Ón limita a 700.000 lei (RON).
Art. 2. — (1) Sumele care se acord„ cu titlu de
ajutoare de urgen˛„ potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri
se stabilesc prin anchetele sociale, Ón func˛ie de pagubele
suferite de familiile ∫i persoanele prev„zute la art. 1.

(2) Ajutoarele prev„zute la art. 1 se suport„ din
creditele bugetare aprobate cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe
anul 2005.
Art. 3. — Ajutoarele de urgen˛„ se acord„ Ón baza
aprob„rii ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
pe m„sur„ ce sunt primite anchetele sociale efectuate de
direc˛iile de munc„, solidaritate social„ ∫i familie din
jude˛ele Alba, Arad, Arge∫, Bac„u, Bihor, Bistri˛a-N„s„ud,
Boto∫ani, Bra∫ov, Buz„u, Cara∫-Severin, Cluj, Covasna,
D‚mbovi˛a, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ia∫i,
Maramure∫, Mehedin˛i, Mure∫, Neam˛, Olt, Prahova, S„laj,
Sibiu, Suceava, Teleorman, Timi∫, V‚lcea ∫i Vrancea.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 1 septembrie 2005.
Nr. 997.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 801/2.IX.2005
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 1 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, ale
art. 5 alin. (1) lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea
Fondului na˛ional de solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i
ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„
de 77.000 euro, pentru efectuarea tratamentului Ón
str„in„tate, domnului ™tefan Porumbel, Ón v‚rst„ de 24 de
ani, din Bucure∫ti, str. Nerva Traian nr. 17/19, bl. M70,
sc. 1, ap. 15, sectorul 3.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii va aloca suma de 40.000 euro;
— Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei va
aloca suma de 37.000 euro.
(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de S„n„tate
Public„ a Municipiului Bucure∫ti, c‚t ∫i din bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, prin
Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a

Municipiului Bucure∫ti, la cursul de schimb valutar al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„
efectu„rii deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea
tratamentului medical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
Municipiului Bucure∫ti c„tre Direc˛ia de S„n„tate Public„ a
Municipiului Bucure∫ti, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de
S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti, care va efectua
plata ∫i va certifica documentele financiar-contabile
prezentate de furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 1 septembrie 2005.
Nr. 998.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind
trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1)
lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i al Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„
de 50.400 euro, pentru efectuarea tratamentului Ón
str„in„tate, lui Popa Orlando Tiberiu, Ón v‚rst„ de 15 ani,
din municipiul Pite∫ti, Str. Craiovei bl. 31, sc. E, ap. 5,
jude˛ul Arge∫.

(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii va aloca suma de 20.000 euro;
— Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei va
aloca suma de 30.400 euro.
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(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de S„n„tate
Public„ a Jude˛ului Arge∫, c‚t ∫i din bugetul Ministerului
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, prin Direc˛ia de
Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a Jude˛ului Arge∫, la
cursul de schimb valutar al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
din ziua lucr„toare precedent„ efectu„rii deschiderii de
credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea
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tratamentului medical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
Jude˛ului Arge∫ c„tre Direc˛ia de S„n„tate Public„ a
Jude˛ului Arge∫, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului Ón str„in„tate
revin Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de S„n„tate
Public„ a Jude˛ului Arge∫, care va efectua plata ∫i va
certifica documentele financiar-contabile prezentate de
furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 1 septembrie 2005.
Nr. 999.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unor ajutoare de urgen˛„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ acordarea unor ajutoare de
urgen˛„ familiilor ∫i persoanelor afectate de inunda˛iile care
au avut loc Ón luna iulie 2005 Ón jude˛ele Vrancea,
Teleorman, Gala˛i, Olt, D‚mbovi˛a, Bac„u ∫i Br„ila, Ón limita
a 450.000 lei (RON).
Art. 2. — (1) Sumele care se acord„ cu titlu de
ajutoare de urgen˛„ potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri
se stabilesc prin anchetele sociale, Ón func˛ie de pagubele
suferite de familiile ∫i persoanele prev„zute la art. 1.

(2) Ajutoarele prev„zute la art. 1 se suport„ din
creditele bugetare aprobate cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe
anul 2005.
Art. 3. — Ajutoarele de urgen˛„ se acord„ Ón baza
aprob„rii ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei, pe
m„sur„ ce sunt primite anchetele sociale efectuate de
direc˛iile de munc„, solidaritate social„ ∫i familie din
jude˛ele Vrancea, Teleorman, Gala˛i, Olt, D‚mbovi˛a, Bac„u
∫i Br„ila.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 1 septembrie 2005.
Nr. 1.000.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
∫i func˛ionarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Desp„gubirilor
Œn temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 14 alin. (1) din titlul VII al
Legii nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum
∫i unele m„suri adiacente,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Se aprob„ Regulamentul privind organizarea ∫i
func˛ionarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp„gubirilor, prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta decizie.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 30 august 2005.
Nr. 425.
ANEX√

REGULAMENT
privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp„gubirilor
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Obiectul prezentului regulament Ól
constituie organizarea, func˛ionarea, competen˛ele ∫i
dotarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Desp„gubirilor,
denumit„ Ón continuare Comisia central„.
(2) Prezentul regulament stabile∫te, Ón condi˛iile legii,
procedura de acordare a desp„gubirilor aferente imobilelor
care nu pot fi restituite Ón natur„, rezultate din aplicarea
urm„toarelor acte normative reparatorii speciale:
a) Legea nr. 10/2001*) privind regimul juridic al unor
imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—
22 decembrie 1989, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
b) Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000**)
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar˛inut
cultelor religioase din Rom‚nia, aprobat„ ∫i modificat„ prin
Legea nr. 501/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
c) Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999***)
privind restituirea unor bunuri imobile care au apar˛inut
comunit„˛ilor cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din
Rom‚nia, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 66/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Dispozi˛iile prezentului regulament sunt aplicabile ∫i
Ón ceea ce prive∫te procedura de acordare a desp„gubirilor
*)
**)
***)
****)

consemnate/propuse prin decizia motivat„ a conduc„torului
institu˛iei publice implicate Ón privatizare sau, dup„ caz, prin
ordinul ministrului finan˛elor publice, Ón temeiul art. 32
alin. (3)****) din Legea nr. 10/2001, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, a desp„gubirilor
acordate Ón baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere, solicitate
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 ∫i ale
Legii nr. 169/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(4) Comisia central„ are sigiliu propriu.
Organizarea, func˛ionarea ∫i competen˛ele Comisiei
centrale
Art. 2. — (1) Comisia central„ func˛ioneaz„ Ón
subordinea Cancelariei Primului-Ministru ∫i are, Ón principal,
urm„toarele atribu˛ii:
a) analizarea ∫i stabilirea cuantumului final al desp„gubirilor
care se acord„ potrivit prevederilor titlului VII îRegimul stabilirii
∫i pl„˛ii desp„gubirilor aferente imobilelor preluate Ón mod
abuziv“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile
propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente;
b) emiterea deciziilor referitoare la acordarea de titluri
de desp„gubire;

Ultima republicare a Legii nr. 10/2001 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005.
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005.
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005.
Art. 32 alin. (3) a devenit art. 31 alin. (3) Ón republicarea din Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005.
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c) adoptarea m„surilor legale, necesare aplic„rii
dispozi˛iilor privind acordarea desp„gubirilor.
(2) Comisia central„ este format„ din 7 membri ∫i are
urm„toarea componen˛„:
a) pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea
Propriet„˛ilor;
b) 2 reprezentan˛i ai Cancelariei Primului-Ministru;
c) 2 reprezentan˛i ai Secretariatului General al Guvernului;
d) un reprezentant al Ministerului Finan˛elor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Justi˛iei.
(3) Pre∫edintele Comisiei centrale este pre∫edintele
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor.
(4) Vicepre∫edintele Comisiei centrale va fi desemnat la
prima ∫edin˛„ prin votul majorit„˛ii membrilor acesteia.
Art. 3. — Comisia central„ func˛ioneaz„ la sediul
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor, situat
Ón municipiul Bucure∫ti, str. Sm‚rdan nr. 3, sectorul 3.
Art. 4. — (1) Comisia central„ va lucra Ón ∫edin˛„ Ón
prezen˛a a minimum 5 membri ∫i va decide cu majoritatea
voturilor membrilor prezen˛i.
(2) Comisia central„ Ó∫i desf„∫oar„ lucr„rile s„pt„m‚nal
∫i ori de c‚te ori este necesar, la convocarea pre∫edintelui,
sau, Ón lipsa acestuia, a vicepre∫edintelui.
Art. 5. — (1) Secretariatul Comisiei centrale va fi
asigurat de Cancelaria Primului-Ministru prin Autoritatea
Na˛ional„ pentru Restituirea Propriet„˛ilor, care pune la
dispozi˛ie spa˛iul, personalul ∫i serviciile administrative
necesare Ón vederea bunei desf„∫ur„ri a activit„˛ii Comisiei
centrale ∫i a secretariatului acesteia.
(2) Componen˛a, organizarea ∫i atribu˛iile Secretariatului
Comisiei centrale vor fi stabilite prin ordin al pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor.
Art. 6. — Comisia central„ func˛ioneaz„ p‚n„ la
emiterea tuturor titlurilor de desp„gubire.
Art. 7. — (1) Dup„ primirea deciziilor/dispozi˛iilor emise
de entit„˛ile Ónvestite cu solu˛ionarea notific„rilor, a cererilor
de retrocedare sau, dup„ caz, a ordinelor conduc„torilor
administra˛iei publice centrale Ónvestite cu solu˛ionarea
notific„rilor, Ón care s-au consemnat sumele care urmeaz„
a se acorda ca desp„gubire, precum ∫i dup„ primirea
deciziilor/dispozi˛iilor/ordinelor con˛in‚nd propunerile motivate
de acordare a desp„gubirilor, pre∫edintele Comisiei centrale
sau, Ón lipsa acestuia, vicepre∫edintele fixeaz„ un termen
Ón vederea analiz„rii ∫i solu˛ion„rii notific„rilor/cererilor
transmise Secretariatului Comisiei centrale.
(2) Comisia central„ va proceda la analizarea dosarelor
Ón privin˛a verific„rii legalit„˛ii respingerii cererii de restituire
Ón natur„. Œn situa˛iile Ón care Comisia central„ apreciaz„
c„, Ón mod Óntemeiat, cererea de restituire Ón natur„ a fost
respins„, va desemna Ón mod aleatoriu evaluatorul care va
efectua raportul de evaluare ∫i, prin grija secretariatului, va
transmite dosarele Ómpreun„ cu documenta˛ia aferent„
evaluatorului sau societ„˛ii de evaluatori, Ón vederea
Óntocmirii raportului de evaluare.
(3) Œn baza raportului de evaluare Comisia central„ va
proceda fie la emiterea deciziei reprezent‚nd titlul de
desp„gubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare.
(4) Comisia central„ va analiza, de asemenea, cererile
persoanelor Óndrept„˛ite av‚nd ca obiect convertirea titlurilor
de valoare nominal„ emise de Ministerul Finan˛elor Publice
Ón temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicat„*), ∫i
nevalorificate Ón cadrul unei oferte de capital disponibil.
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(5) Œn cazurile prev„zute la alin. (4) Comisia central„
dispune, prin decizie, cu privire la convertirea titlurilor de
valoare nominal„ Ón titluri de desp„gubire.
(6) Deciziile prin care se dispune emiterea titlurilor de
desp„gubire pot fi individuale, caz Ón care se refer„ la o
singur„ persoan„ desp„gubit„, sau cumulate pe ∫edin˛„ de
lucru, caz Ón care se refer„ la mai multe persoane
desp„gubite, pe baz„ de list„ alfabetic„ a titularilor de
drept.
(7) Forma ∫i con˛inutul deciziei se stabilesc de Comisia
central„ la prima ∫edin˛„ a acesteia.
(8) Dup„ constituirea Fondului îProprietatea“, deciziile
individuale sau colective se vor transmite prin grija
Secretariatului Comisiei centrale, Ón termen de 10 zile de la
emitere, la societatea de administrare a Fondului
îProprietatea“ ∫i la entitatea de depozitare ∫i Ónregistrare a
ac˛iunilor acestui fond.
(9) Dac„, pe baza constat„rilor secretariatului, Comisia
central„ stabile∫te c„ imobilul pentru care s-a
consemnat/propus plata de desp„gubiri este restituibil Ón
natur„, prin decizie motivat„, va proceda la restituirea
acestuia. Decizia de restituire Ón natur„ astfel emis„ va
urma regimul juridic prev„zut de art. 23 alin. (4)**) din
Legea nr. 10/2001, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(10) Comisia central„ va analiza ∫i cererile persoanelor
Óndrept„˛ite prin care se solicit„ compensarea crean˛elor
reciproce existente Óntre acestea din urm„ ∫i stat,
decurg‚nd din aplicarea, pe de o parte, a Legii
nr. 112/1995 pentru reglementarea situa˛iei juridice a unor
imobile cu destina˛ia de locuin˛e, trecute Ón proprietatea
statului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ori a altor
acte normative anterioare acesteia prin care s-au acordat
desp„gubiri ∫i, pe de alt„ parte, a Legii nr. 10/2001,
republicat„.
(11) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (10) Comisia central„
va decide dup„ parcurgerea procedurilor prev„zute la
alin. (1)—(3).
Art. 8. — (1) Deciziile adoptate de Comisia central„ pot
fi atacate cu contesta˛ie Ón condi˛iile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, Ón contradictoriu cu statul,
reprezentat prin Comisia central„. Contesta˛ia suspend„
exerci˛iul dreptului de dispozi˛ie asupra titlului de
desp„gubire al titularului. Despre contesta˛ii se va face
men˛iune Ón eviden˛ele ˛inute de entitatea care Óndepline∫te
func˛ii de registru ∫i depozitare pentru Comisia central„.
(2) Competen˛a de solu˛ionare revine sec˛iei de
contencios administrativ ∫i fiscal a cur˛ii de apel Ón a c„rei
raz„ teritorial„ domiciliaz„ reclamantul. Dac„ reclamantul
domiciliaz„ Ón str„in„tate, cererea se adreseaz„ instan˛ei
de la re∫edin˛a sa din ˛ar„ sau, dup„ caz, instan˛ei de la
domiciliul reprezentantului acestuia din Rom‚nia, iar dac„
nu are nici re∫edin˛„ Ón Rom‚nia ∫i nici reprezentant cu
domiciliul Ón Rom‚nia, cererea se adreseaz„ Sec˛iei de
contencios administrativ ∫i fiscal a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti.
(3) Hot„r‚rea pronun˛at„ de prima instan˛„ poate fi
atacat„ cu recurs. Recursul suspend„ executarea.
(4) Comisia central„ este reprezentat„ Ón instan˛„ prin
persoane desemnate de c„tre pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor.
Art. 9. — Actele care au stat la baza emiterii titlurilor
de desp„gubire au regim de arhivare permanent ∫i se
depun la Óncetarea activit„˛ii Comisiei centrale la Cancelaria
Primului-Ministru.

*) Trimiterea se refer„ la republicarea Legii nr. 10/2001 din Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005.
**) Art. 23 alin. (4) a devenit art. 25 alin. (4) Ón republicarea din Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ﬁII

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei nr. 612/2002 pentru aprobarea
Normelor privind modul de calcul al pre˛urilor la medicamentele de uz uman
Œn baza prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz
uman, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 336/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale, cu modific„rile ulterioare,
v„z‚nd referatul Direc˛iei generale farmaceutice ∫i aparatur„ medical„ nr. E.N. 247/2005,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. I. — Articolele 17 ∫i 20 din Normele privind modul
de calcul al pre˛urilor la medicamentele de uz uman,
aprobate prin Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei
nr. 612/2002, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 621 din 22 august 2002, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:

îArt. 17. — Adaosul comercial pentru medicamentele de
uz uman este de maximum 24%, calculat Ón condi˛ia franco
gara de destina˛ie, inclusiv ambalajul de conservare ∫i
transport, pentru medicamentele din ˛ar„ ∫i franco depozitul
importatorului, inclusiv ambalajul de conservare ∫i transport,
pentru medicamentele din import, dup„ cum urmeaz„:

— lei noi —
Nivelul valoric al pre˛ului cu ridicata

Cota de adaos comercial maxim
— Ón farmacie —

0 — 2,00
2,01 — 5,00
5,01 — 7,50
Peste 7,50

24%
20%
15%
12%

— lei vechi — (cu titlu informativ p‚n„ la 30 iunie 2006)
Nivelul valoric al pre˛ului cu ridicata

Cota de adaos comercial maxim
— Ón farmacie —

0 — 20.000
20.001 — 50.000
50.001 — 75.000
Peste 75.000

24%
20%
15%
12%

Art. 20. — (1) Pre˛urile pentru medicamentele din import
nou-autorizate/reautorizate de punere pe pia˛„,
medicamentele din import ce au suferit varia˛ii majore
aprobate de Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului ∫i
medicamentele din import ce au suferit modific„ri Ón
structura de pre˛ vor fi calculate Ón func˛ie de cursul de
schimb valutar de vam„ ce a stat la baza calculului
pre˛urilor medicamentelor cuprinse Ón Catalogul na˛ional al
pre˛urilor medicamentelor autorizate de punere pe pia˛„ Ón
Rom‚nia, publicat pe site-ul www.msf-dgf.ro, precum ∫i de

adaosul de distribu˛ie de 7,5% ∫i 8,5% pentru servicii
suplimentare pentru activit„˛i de import.
(2) Adaosul de distribu˛ie Ón cot„ de 7,5% este valabil ∫i
pentru medicamentele rom‚ne∫ti ∫i se aplic„ asupra
pre˛ului de produc„tor.“
Art. II. — Prevederile prezentului ordin intr„ Ón vigoare
Óncep‚nd cu data de 16 septembrie 2005, dat„ la care se
abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 31 august 2005.
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