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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind recunoa∫terea Ón func˛ia de muftiu
al Cultului Musulman din Rom‚nia a domnului Yusuf Muurat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 21 alin. (1) din Decretul
nr. 177/1948 privind regimul general al cultelor religioase, cu modific„rile
ulterioare,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se recunoa∫te domnul Yusuf Muurat Ón func˛ia de
muftiu al Cultului Musulman din Rom‚nia.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 959.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului
a Acordului european asupra transmiterii cererilor
de asisten˛„ judiciar„, adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 291 din 28 iulie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul
european asupra transmiterii cererilor de asisten˛„ judiciar„, adoptat la
Strasbourg la 27 ianuarie 1977, ∫i se dispune publicarea prezentului decret
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 962.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. a) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 343
din 8 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Sm„r„ndoiu Carmen Anamaria, judec„tor la
Judec„toria Turda, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 963.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
Ón retragere, veteran de r„zboi,
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 95 din 3 octombrie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 7 octombrie 2005 domnul general de flotil„
aerian„ cu o stea, Ón retragere, Pavlovschi Gheorghe Mihail, veteran de
r„zboi, se Ónainteaz„ Ón gradul de general maior cu dou„ stele, Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 986.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea rectific„rii bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005 al Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare
prin comasarea prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, aprobat„ cu
complet„ri prin Legea nr. 360/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ rectificarea bugetului de venituri ∫i
cheltuieli pe anul 2005 al Autorit„˛ii pentru Valorificarea
Activelor Statului, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului reprezint„ limite
maxime, care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate
∫i numai cu aprobarea Guvernului.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
(RON) la 5.000 lei (RON).

(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(3) Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„ de
c„tre organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Giliola Ciorteanu,
pre∫edinte interimar
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.151.
ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea drumului forestier îArini∫“ ∫i a terenului aferent acestuia
din domeniul public al statului ∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva
Ón domeniul public al ora∫ului Gura Humorului ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Ora∫ului Gura Humorului, jude˛ul Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 4 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998
privind reglementarea regimului silvic ∫i administrarea fondului forestier na˛ional, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i 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. — (1) Se aprob„ transmiterea sectorului de drum
forestier îArini∫“, situat pe teritoriul administrativ al ora∫ului
Gura Humorului, jude˛ul Suceava, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa nr. 1, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor —
Romsilva Ón domeniul public al ora∫ului Gura Humorului ∫i
Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Gura
Humorului, jude˛ul Suceava.
(2) Se aprob„ transmiterea terenului aferent drumului
forestier prev„zut la alin. (1) ∫i av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa nr. 2 din domeniul public al statului ∫i

din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva
Ón domeniul public al ora∫ului Gura Humorului ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Gura Humorului,
jude˛ul Suceava.
Art. 2. — Predarea-preluarea sectorului de drum
forestier ∫i a terenului aferent, prev„zute la art. 1, se face
pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón
termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.163.
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ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului forestier îArini∫“, care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ón domeniul public al ora∫ului Gura Humorului ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Ora∫ului Gura Humorului, jude˛ul Suceava

Denumirea
bunului imobil

Persoana juridic„
de la care
se transmite
bunul imobil

Drum forestier Statul rom‚n,
îArini∫“
prin
administrator
Regia
Na˛ional„
a P„durilor —
Romsilva

Persoana juridic„
la care
se transmite bunul
imobil

Ora∫ul
Gura Humorului,
prin
Consiliul Local
al Ora∫ului
Gura Humorului,
jude˛ul Suceava

Nr. de inventar
la Regia Na˛ional„
a P„durilor —
Romsilva

101.832

Cod
de
clasificare

Indicativul
drumului
Ón amenajament

Lungime
(km)

Valoarea
de inventar
(RON)

Nr. de Ónregistrare
la Ministerul
Finan˛elor
Publice

1.3.7.3

D 71 = DF 8

2,4

56.053,2

10.519

ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aferent drumului forestier îArini∫“, care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ón domeniul public al ora∫ului Gura Humorului ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Ora∫ului Gura Humorului, jude˛ul Suceava

Amplasamentul terenului

Jude˛ul Suceava,
ora∫ul Gura Humorului

Persoana juridic„ de la care
se transmite terenul

Statul rom‚n,
prin administrator
Regia Na˛ional„
a P„durilor — Romsilva

Persoana juridic„ la care
se transmite terenul

Ora∫ul Gura Humorului,
prin Consiliul Local
al Ora∫ului
Gura Humorului,
jude˛ul Suceava

Localizarea terenului
Ón cadastrul forestier

Ocolul silvic
Gura Humorului U.P. II
Vorone˛, u.a.7A

Suprafa˛a
(m2)

Nr.
de Ónregistrare
la Ministerul
Finan˛elor
Publice

14.400

1.3.6.3

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Maramure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea
sistemului de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„,
culte ∫i echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu
suma de 1.300 mii lei (RON), pentru jude˛ul Maramure∫,
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea
acesteia bugetelor unit„˛ilor administrativ-teritoriale pentru

sus˛inerea sistemului de protec˛ie a persoanelor cu
handicap.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se repartizeaz„ pe
comune, ora∫e ∫i municipii de Consiliul Jude˛ean
Maramure∫, prin hot„r‚re, dup„ consultarea primarilor ∫i cu
asisten˛a tehnic„ de specialitate a Direc˛iei Generale a
Finan˛elor Publice ∫i a Direc˛iei de Munc„, Solidaritate
Social„ ∫i Familie ale jude˛ului Maramure∫, Ón func˛ie de
num„rul asisten˛ilor personali ai persoanelor cu handicap.
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Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
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Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.179.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Maramure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚nei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru institu˛iile de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat, cre∫e, precum ∫i pentru
sus˛inerea sistemului de protec˛ie a copilului pe anul 2005,
cu suma de 900 mii lei (RON), pentru jude˛ul Maramure∫,
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea

acesteia bugetului propriu al jude˛ului Maramure∫ pentru
sus˛inerea sistemului de protec˛ie a copilului.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.180.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale pe anul 2005
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 26 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005 cu suma

de 106.448,13 mii lei (RON), la capitolul 60.01
îAsisten˛„ social„, aloca˛ii, pensii, ajutoare ∫i
indemniza˛ii“.
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Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice, la propunerea
ordonatorului principal de credite, va introduce modific„rile
corespunz„toare Ón bugetul de stat ∫i Ón volumul ∫i structura
bugetului Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale pe anul 2005.

Art. 3. — Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale r„spunde
de modul de utilizare, Ón conformitate cu
prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.187.

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

DECIZIE
privind eliberarea domnului Adrian Remus Borotea
din func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale
de Reglementare Ón Domeniul Energiei
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. a) ∫i ale 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 urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
domnul Adrian Remus Borotea se elibereaz„ din func˛ia de vicepre∫edinte al
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
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