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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind modificarea art. 33 alin. (1) din Legea 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, precum ∫i a art. III al titlului VI din Legea
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente
Av‚nd Ón vedere c„ termenul stabilit de Legea nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i justi˛iei,
precum ∫i unele m„suri adiacente nu permite tuturor persoanelor Óndrept„˛ite s„ depun„ cererile de retrocedare, Ónso˛ite
de actele doveditoare, la comisiile locale de aplicare a legilor fondului funciar s-a creat o situa˛ie extraordinar„ ce impune
stabilirea unui nou termen care s„ permit„ tuturor cet„˛enilor valorificarea dreptului lor fundamental la reconstituirea
dreptului de proprietate.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Alineatul (1) al articolului 33 din Legea
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, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 33. — (1) Pot cere reconstituirea dreptului de
proprietate ∫i fo∫tii proprietari c„rora li s-au respins cererile
sau li s-au modificat ori anulat adeverin˛ele de proprietate,
procesele-verbale de punere Ón posesie sau titlurile de
proprietate, prin nesocotirea prevederilor art. III din Legea
nr. 169/1997. Cererile de reconstituire a dreptului de
proprietate se consider„ a fi depuse Ón termen chiar dac„
acestea au fost depuse la alte comisii dec‚t cele
competente potrivit legii; aceste comisii vor trimite cererile,
din oficiu, comisiilor competente, Ón∫tiin˛‚nd despre acest
lucru ∫i persoanele Óndrept„˛ite. Persoanele fizice ∫i
persoanele juridice care nu au depus Ón termenele

prev„zute de Legea nr. 169/1997 ∫i de prezenta lege
cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau,
dup„ caz, actele doveditoare pot formula astfel de cereri
p‚n„ la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv. Œn cazul
formelor asociative prev„zute la art. 26 alin. (1) din lege,
aflate Ón curs de constituire, cererea poate fi formulat„ de
comitetul ad-hoc de ini˛iativ„.“
Art. II. — Articolul III al titlului VI îModificarea ∫i
completarea 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“ din Legea
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i
justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie
2005, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. III. — Persoanele fizice ∫i persoanele juridice pot
formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate
pentru diferen˛ele de suprafa˛„ ce pot fi restituite conform
prezentei legi, p‚n„ la data de 30 noiembrie 2005 inclusiv.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 127.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 515/1998 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului pentru Administrare ∫i Operare al Infrastructurii
de Comunica˛ii de Date îRoedunet”
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. 515/1998 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului pentru
Administrare ∫i Operare al Infrastructurii de Comunica˛ii de
Date îRoedunet”, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se Ónfiin˛eaz„ Oficiul pentru Administrare ∫i
Operare al Infrastructurii de Comunica˛ii de Date
«Roedunet», denumit Ón continuare O.A.O.I.C.D.

«Roedunet», ca organ de specialitate al administra˛iei
publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón subordinea
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, str. G-ral Berthelot nr. 28—30, sectorul 1.“
2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) O.A.O.I.C.D. «Roedunet» are urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) asigur„ operarea conexiunilor interna˛ionale ∫i a
magistralelor interne de comunica˛ii de date cu scopul
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interconect„rii re˛elelor de comunica˛ii de date ale unit„˛ilor
∫i institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt de toate nivelurile, ale
institu˛iilor de cercetare ∫i ale altor institu˛ii publice sau
organiza˛ii neguvernamentale;
b) ofer„ asisten˛„ tehnic„ ∫i consultan˛„ Ón domeniul
comunica˛iilor de date institu˛iilor conectate la O.A.O.I.C.D.
«Roedunet»;
c) elaboreaz„ ∫i pune Ón aplicare proiectele de
dezvoltare ∫i cre∫tere a capacit„˛ii magistralei infrastructurii
de comunica˛ii de date a O.A.O.I.C.D. «Roedunet»,
corespunz„tor cerin˛elor;
d) Óncheie contracte de cercetare ∫tiin˛ific„, de
proiectare, de consultan˛„ sau de expertiz„, precum ∫i
contracte pentru servicii de Óntre˛inere ∫i depanare re˛ea,
noduri ∫i puncte de prezen˛„;
e) realizeaz„ alte atribu˛ii stabilite de Ministerul Educa˛iei
∫i Cercet„rii.“
3. Dup„ alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Interconectarea re˛elelor de comunica˛ii de date
men˛ionate anterior se realizeaz„ la nivel regional ∫i
jude˛ean: la nivel regional prin 7 centre de operare,
denumite centre de operare a re˛elei Roedunet (NOC —
Network Operation Center), ∫i la nivel jude˛ean prin 34 de
puncte de operare ∫i prezen˛„ a Roedunet (POP — Points
of Operation and Presence). Pentru asigurarea calit„˛ii ∫i
continuit„˛ii serviciilor oferite, O.A.O.I.C.D. «Roedunet»
poate realiza interconect„ri cu alte re˛ele de comunica˛ii de
date.”
4. Alineatele (1), (2) ∫i (4) ale articolului 3 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Finan˛area O.A.O.I.C.D. «Roedunet» se
asigur„ din venituri proprii ∫i subven˛ii acordate de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii.
(2) Veniturile proprii provin din tarife percepute pentru
serviciile prestate institu˛iilor conectate la O.A.O.I.C.D.
«Roedunet», venituri din activit„˛i de cercetare, inclusiv din
participarea la proiecte cu finan˛are intern„ sau
interna˛ional„, activit„˛i de consultan˛„, din alte venituri
dob‚ndite Ón condi˛iile legii.
............................................................................................
(4) Din subven˛iile acordate de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii se asigur„
finan˛area cheltuielilor pentru canalul Internet ∫i a
cheltuielilor de exploatare a canalelor de comunica˛ii de
date interne dintre NOC-urile magistralei infrastructurii de
comunica˛ii de date a O.A.O.I.C.D. «Roedunet», precum ∫i
dintre acestea ∫i POP-urile «Roedunet».“

5. Articolul 4 se abrog„.
6. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 7. — (1) Re˛eaua de calculatoare ∫i infrastructura
de comunica˛ii vor func˛iona Ón conformitate cu
reglement„rile tehnice prev„zute de Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de
reglementare a comunica˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 591/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“
7. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 9 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) O.A.O.I.C.D. «Roedunet» va func˛iona cu
un num„r de 40 de posturi, cu Óncadrarea Ón num„rul
maxim de posturi aprobate Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii pentru unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt subven˛ionate,
dintre care un director general, 6 directori de filiale
regionale ∫i 33 de func˛ii de execu˛ie, exper˛i, responsabili
de puncte de operare jude˛ene. Directorul general ∫i
directorii de filiale sunt numi˛i prin ordin al ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii.
(2) Salarizarea
personalului se face conform
prevederilor legale aplicabile unit„˛ilor de informatic„ din
sectorul bugetar.“
8. Anexa îUniversit„˛ile unde func˛ioneaz„ nodurile
magistralei infrastructurii de comunica˛ii de date
«Roedunet» se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa la
prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare,
structura organizatoric„ ∫i statul de func˛ii ale O.A.O.I.C.D.
îRoedunet” se aprob„ prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii Ón termen de 30 de zile de la intrarea Ón vigoare
a prezentei hot„r‚ri.
Art. III. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
punctul XIII al literei A din anexa nr. 3 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, va
avea urm„torul cuprins:
îXIII. Oficiul pentru Administrare ∫i Operare al
Infrastructurii de Comunica˛ii de Date «Roedunet» —
Venituri proprii ∫i subven˛ii acordate de la bugetul de stat“
Art. IV. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 515/1998 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului pentru
Administrare ∫i Operare al Infrastructurii de Comunica˛ii de
Date îRoedunet”, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, se va republica
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor
o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
p. Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Florin Bejan,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 1.056.
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ANEX√
UNIVERSIT√ﬁILE

unde func˛ioneaz„ NOC-urile magistralei infrastructurii de comunica˛ii de date ∫i loca˛iile
POP-urilor îRoedunet“
1. Universitatea îPolitehnica“ Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 313, Bucure∫ti, sectorul 6,
corp R, camera R506, R507, 060042 — NOC-ul Bucure∫ti al magistralei infrastructurii de date
îRoedunet“
2. Universitatea din Craiova, Str. L„pu∫ului nr. 5, camera 308 — NOC-ul Craiova al
magistralei infrastructurii de date îRoedunet“
3. Universitatea Tehnic„ din Timi∫oara, str. Vasile P‚rvan nr. 2, corp B, camera 521 —
NOC-ul Timi∫oara al magistralei infrastructurii de date îRoedunet“
4. Universitatea Tehnic„ din Cluj-Napoca, str. George Bari˛iu nr. 26—28, camera 22, 400027 —
NOC-ul Cluj al magistralei infrastructurii de date îRoedunet“
5. Universitatea îPetru Maior“ din T‚rgu Mure∫, str. Nicolae Iorga nr. 1, camera 204, 540088 —
NOC-ul T‚rgu Mure∫ al magistralei infrastructurii de date îRoedunet“
6. Universitatea îAlexandru Ioan Cuza“ din Ia∫i, bd. Carol I nr. 11, corp A, camera 169,
700506 — NOC-ul Ia∫i al magistralei infrastructurii de date îRoedunet“
7. Universitatea îDun„rea de Jos“ Gala˛i, Str. Domneasc„ nr. 47, corp G, camera 310,
800008 — NOC-ul Gala˛i al magistralei infrastructurii de date îRoedunet“
8. Loca˛iile celor 34 de POP-uri din re∫edin˛ele de jude˛ unde nu func˛ioneaz„ NOC-uri
îRoedunet“ se stabilesc de c„tre conducerea O.A.O.I.C.D. îRoedunet“, Ón func˛ie de condi˛iile
locale, iar conectarea lor la NOC-uri se stabile∫te pe criterii geografice, astfel Ónc‚t s„ se
minimizeze costurile de conectare.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Geréd Beátrix Ón func˛ia
de vicepre∫edinte al Institutului Na˛ional de Statistic„
Œn temeiul 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, al art. 5 alin. (3 1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón
cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 7
alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Institutului Na˛ional de Statistic„,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Geréd Beátrix se nume∫te Ón func˛ia de vicepre∫edinte al Institutului Na˛ional
de Statistic„.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 16 septembrie 2005.
Nr. 430.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Attila Demeter din func˛ia
de secretar de stat la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Attila Demeter se elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 16 septembrie 2005.
Nr. 431.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Cornel Chiriac din func˛ia
de secretar de stat la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Cornel Chiriac se elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 16 septembrie 2005.
Nr. 432.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Drago∫ Neac∫u din func˛ia
de secretar de stat la Ministerul Finan˛elor Publice
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Drago∫ Neac∫u se elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Finan˛elor Publice.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 16 septembrie 2005.
Nr. 433.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Claudiu Doltu din func˛ia
de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Claudiu Doltu se elibereaz„ din func˛ia de subsecretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 16 septembrie 2005.
Nr. 434.

GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Claudiu Doltu Ón func˛ia
de secretar de stat la Ministerul Finan˛elor Publice
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Claudiu Doltu se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Finan˛elor Publice.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 16 septembrie 2005.
Nr. 435.

GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Radu-Mircea Popescu
din func˛ia de secretar de stat
la Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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,
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primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Radu-Mircea Popescu se elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 16 septembrie 2005.
Nr. 436.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Viorel Coifan din func˛ia
de director general al Institutului Na˛ional de Administra˛ie
Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al 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, al art. 4 alin. (1) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 81/2001 privind Ónfiin˛area ∫i organizarea Institutului Na˛ional
de Administra˛ie, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 106/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11
alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Institutului Na˛ional de Administra˛ie ∫i a centrelor regionale de
formare continu„ pentru administra˛ia public„ local„,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Viorel Coifan se elibereaz„ din func˛ia de director general al Institutului
Na˛ional de Administra˛ie.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 16 septembrie 2005.
Nr. 437.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Cristian Preda Ón func˛ia
de secretar de stat pentru francofonie Ón cadrul Ministerului
Afacerilor Externe ∫i de comisar guvernamental
pentru reprezentarea Guvernului Rom‚niei Ón ceea ce prive∫te
organizarea ∫i participarea Rom‚niei la cea de-a XI-a
Reuniune la nivel de ∫efi de stat ∫i de guvern a Organiza˛iei
Interna˛ionale a Francofoniei, Bucure∫ti, 25—29 septembrie 2006
Av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 100/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 15 lit. d) ∫i al 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, precum ∫i al art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 640/2005 privind organizarea de c„tre Rom‚nia a celei de-a XI-a Reuniuni
la nivel de ∫efi de stat ∫i de guvern a Organiza˛iei Interna˛ionale a
Francofoniei, la Bucure∫ti, Ón perioada 25—29 septembrie 2006,
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primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Cristian Preda se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat pentru francofonie
Ón cadrul Ministerului Afacerilor Externe ∫i de comisar guvernamental pentru
reprezentarea Guvernului Rom‚niei Ón ceea ce prive∫te organizarea ∫i
participarea Rom‚niei la cea de-a XI-a Reuniune la nivel de ∫efi de stat ∫i
de guvern a Organiza˛iei Interna˛ionale a Francofoniei, Bucure∫ti,
25—29 septembrie 2006.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 16 septembrie 2005.
Nr. 438.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Marius-Sorin Crivtonencu
din func˛ia de pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism
Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al 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, al art. 8 alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i al art. 8 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 413/2004
privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism.
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Marius-Sorin Crivtonencu se elibereaz„ din func˛ia de pre∫edinte al Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Turism.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 19 septembrie 2005.
Nr. 439.

RECTIFIC√RI

Œn Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei îCrucea comemorativ„ a
celui de-al doilea r„zboi mondial, 1941—1945“, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 14 ∫i 14 bis din 16 ianuarie 1998, se face urm„toarea
rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— Ón anex„, la nr. crt. 11.816, Ón loc de: îStroie N. Gheorghe“ se va citi:
îStroe N. Gheorghe“.
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