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

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru ratificarea Protocolului adi˛ional, semnat la Bucure∫ti la 13 septembrie 2005,
la Conven˛ia dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia
∫i Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francez„ privind condi˛iile de func˛ionare
a cursului interna˛ional al ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri îMihai Viteazul“
a Jandarmeriei Rom‚ne, semnat„ la Bucure∫ti la 11 iulie 2003, ∫i a Protocolului adi˛ional,
semnat la Bucure∫ti la 13 septembrie 2005, la Conven˛ia de finan˛are
dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor Externe
din Republica Francez„ privind participarea p„r˛ii franceze la finan˛area Óntre˛inerii stagiarilor
de la cursul interna˛ional al ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri îMihai Viteazul“
a Jandarmeriei Rom‚ne, semnat„ la Bucure∫ti la 11 iulie 2003
Av‚nd Ón vedere faptul c„, Ón contextul bunelor rela˛ii de colaborare stabilite cu autorit„˛ile franceze, pe baza
cadrului juridic bilateral, Óncep‚nd cu anul 2000 Republica Francez„ a acordat Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor un
ajutor nerambursabil Ón valoare de 1.654.656 euro, finan˛‚nd lucr„rile de repara˛ii, amenaj„ri ∫i dot„ri cu mobilier ∫i
material didactic pentru localul ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri îMihai Viteazul“ a Jandarmeriei Rom‚ne, investi˛ia
totaliz‚nd 2.020.000 euro, ˛in‚nd cont de faptul c„ evolu˛iile la nivel european ∫i interna˛ional, precum ∫i caracterul
transna˛ional al pericolelor conven˛ionale ∫i neconven˛ionale la adresa securit„˛ii statelor au stat la baza deciziei celor
dou„ p„r˛i de a conferi voca˛ie interna˛ional„ ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri îMihai Viteazul“ a Jandarmeriei Rom‚ne
prin crearea unui curs interna˛ional, care are un impact semnificativ at‚t Ón privin˛a rela˛iilor bilaterale cu Republica
Francez„, c‚t ∫i Ón plan regional ∫i subregional, pentru consolidarea statutului ∫i imaginii Rom‚niei, Ón considerarea
faptului c„ la data de 6 septembrie 2005 a avut loc la Bucure∫ti, la sediul ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri îMihai
Viteazul“, ceremonia de deschidere a celei de-a treia promo˛ii a cursului interna˛ional, ale c„rei activit„˛i se desf„∫oar„ Ón
perioada septembrie 2005 — februarie 2006, cu participarea unor ofi˛eri stagiari din Albania, Bulgaria, Croa˛ia, Macedonia,
Republica Moldova, Serbia ∫i Muntenegru, Turcia, Ucraina ∫i Fran˛a, iar prin pct. IV din Protocolul adi˛ional, semnat la
13 septembrie 2005 la Bucure∫ti, la Conven˛ia dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor
Externe din Republica Francez„ privind condi˛iile de func˛ionare a cursului interna˛ional al ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri
îMihai Viteazul“ a Jandarmeriei Rom‚ne, semnat„ la Bucure∫ti la 11 iulie 2003, partea rom‚n„ se oblig„ s„ asigure
eliberarea gratuit„ a permiselor de ∫edere pentru stagiarii admi∫i ∫i instructorii str„ini selec˛iona˛i pentru cursul superior
interna˛ional, aloc‚nd Ón acest scop, anual, fondurile necesare, obliga˛ie care nu poate fi respectat„ dec‚t dup„ ratificarea
Protocolului adi˛ional, dat fiind faptul c„ toate aceste aspecte reprezint„ un interes major Ón contextul necesit„˛ii dezvolt„rii
unor rela˛ii de cooperare la nivel interinstitu˛ional interna˛ional Ón domeniul dezvolt„rii capacit„˛ii operative potrivit rigorilor
determinate de procesul de integrare european„ a Rom‚niei ∫i se constituie Óntr-o situa˛ie extraordinar„ a c„rei
reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 19 alin. (3) din Legea nr. 590/2003
privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Se ratific„ Protocolul adi˛ional, semnat la
Bucure∫ti la 13 septembrie 2005, la Conven˛ia dintre
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francez„ privind
condi˛iile de func˛ionare a cursului interna˛ional al ™colii de
Aplica˛ie pentru Ofi˛eri îMihai Viteazul“ a Jandarmeriei
Rom‚ne, semnat„ la Bucure∫ti la 11 iulie 2003.

Art. 2. — Se ratific„ Protocolul adi˛ional, semnat la
Bucure∫ti la 13 septembrie 2005, la Conven˛ia de finan˛are
dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i
Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francez„ privind
participarea p„r˛ii franceze la finan˛area Óntre˛inerii stagiarilor
de la cursul interna˛ional al ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri
îMihai Viteazul“ a Jandarmeriei Rom‚ne, semnat„ la
Bucure∫ti la 11 iulie 2003.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 136.
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PROTOCOL ADIﬁIONAL
la Conven˛ia dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor Externe
din Republica Francez„ privind condi˛iile de func˛ionare a cursului interna˛ional al ™colii de Aplica˛ie
pentru Ofi˛eri îMihai Viteazul“ a Jandarmeriei Rom‚ne, semnat„ la Bucure∫ti la 11 iulie 2003
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francez„,
denumite Ón continuare p„r˛i,
av‚nd Ón vedere Conven˛ia dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor
Externe din Republica Francez„ privind condi˛iile de func˛ionare a cursului interna˛ional al ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri
îMihai Viteazul“ a Jandarmeriei Rom‚ne, semnat„ la Bucure∫ti la 11 iulie 2003, denumit„ Ón continuare Conven˛ia din
11 iulie 2003,
Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 13 alin. (2) din Conven˛ia din 11 iulie 2003,
pentru a lua Ón considerare noile condi˛ii de recrutare a ofi˛erilor str„ini Ón materie de grad ∫i cre∫terea nivelului
form„rii asigurate Ón cadrul celei de-a 2-a sesiuni a cursului interna˛ional ∫i
Ón vederea facilit„rii condi˛iilor de ∫edere a stagiarilor admi∫i ∫i a instructorilor str„ini stabili˛i pentru cursul
superior interna˛ional,
p„r˛ile au convenit s„ aduc„ urm„toarele modific„ri Conven˛iei din 11 iulie 2003:
I. Termenii curs interna˛ional se Ónlocuiesc cu termenii
curs superior interna˛ional Ón tot cuprinsul Conven˛iei din
11 iulie 2003.
II. La articolul 3 alineatul (1) litera b), termenii un ofi˛er
subaltern se Ónlocuiesc cu termenii un ofi˛er superior.
III. La articolul 4 alineatul (1), litera f) se modific„ dup„
cum urmeaz„:
îf) prin intermediul personalului s„u desemnat, s„
men˛in„ o leg„tur„ privilegiat„ Óntre ™coal„ ∫i ™coala de
Ofi˛eri a Jandarmeriei Na˛ionale Franceze (EOGN), pe de o
parte, ∫i Óntre ™coal„ ∫i Centrul de Œnv„˛„m‚nt Superior al
Jandarmeriei Franceze (CESG), pe de alt„ parte;“.
IV. La articolul 4 alineatul (2), litera m) se modific„ dup„
cum urmeaz„:
îm) s„ asigure eliberarea gratuit„ a permiselor de
∫edere pentru stagiarii admi∫i ∫i instructorii str„ini

selec˛iona˛i pentru cursul superior interna˛ional, aloc‚nd Ón
acest scop, anual, fondurile necesare.“
V. La articolul 11, termenii le va fi Ónm‚nat„ o diplom„
se Ónlocuiesc cu termenii le vor fi Ónm‚nate o diplom„ ∫i o
insign„ metalic„.
Prezentul protocol adi˛ional va intra Ón vigoare Ón
conformitate cu prevederile art. 13 din Conven˛ia din
11 iulie 2003 ∫i va r„m‚ne Ón vigoare pe toat„ durata
valabilit„˛ii acesteia.
Semnat la Bucure∫ti la 13 septembrie 2005, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„ ∫i francez„,
cele dou„ texte fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia, Pentru Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francez„,
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Ambasadorul Fran˛ei Ón Rom‚nia,
Vasile Blaga
Hervé Bolot

PROTOCOL ADIﬁIONAL
la Conven˛ia de finan˛are dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor Externe din
Republica Francez„ privind participarea p„r˛ii franceze la finan˛area Óntre˛inerii stagiarilor de la cursul interna˛ional al
™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri îMihai Viteazul“ a Jandarmeriei Rom‚ne, semnat„ la Bucure∫ti la 11 iulie 2003
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francez„,
denumite Ón continuare p„r˛i,
av‚nd Ón vedere Conven˛ia de finan˛are dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul
Afacerilor Externe din Republica Francez„ privind participarea p„r˛ii franceze la finan˛area Óntre˛inerii stagiarilor de la
cursul interna˛ional al ™colii de Aplica˛ie pentru Ofi˛eri îMihai Viteazul“ a Jandarmeriei Rom‚ne, semnat„ la Bucure∫ti la
11 iulie 2003, denumit„ Ón continuare Conven˛ia de finan˛are din 11 iulie 2003,
Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 8 alin. (2) din Conven˛ia de finan˛are din 11 iulie 2003,
pentru a lua Ón considerare noile condi˛ii de recrutare a ofi˛erilor str„ini Ón materie de grad ∫i cre∫terea nivelului
form„rii asigurate Ón cadrul celei de-a 2-a sesiuni a cursului interna˛ional,
p„r˛ile au convenit s„ Ónlocuiasc„ termenii curs interna˛ional cu termenii curs superior interna˛ional Ón tot cuprinsul
Conven˛iei de finan˛are din 11 iulie 2003.
Prezentul protocol adi˛ional va intra Ón vigoare Ón conformitate cu prevederile art. 8 din Conven˛ia de finan˛are din
11 iulie 2003 ∫i va r„m‚ne Ón vigoare pe toat„ durata valabilit„˛ii acesteia.
Semnat la Bucure∫ti la 13 septembrie 2005, Ón dou„ exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„ ∫i francez„,
cele dou„ texte fiind egal autentice.
Pentru Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia, Pentru Ministerul Afacerilor Externe din Republica Francez„,
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Ambasadorul Fran˛ei Ón Rom‚nia,
Vasile Blaga
Hervé Bolot
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli rectificat pe anul 2005
al Administra˛iei Na˛ionale a Œmbun„t„˛irilor Funciare, aflat„ sub autoritatea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 42 din Legea Ómbun„t„˛irilor funciare nr. 138/2004,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 1 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 735/2005 privind alocarea unei sume din
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii
infrastructurii din amenaj„rile de desecare ∫i de combatere a eroziunii solului din jude˛ele Timi∫ ∫i Cara∫-Severin, Ón
perioada aprilie—mai 2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
rectificat pe anul 2005 al Administra˛iei Na˛ionale a
Œmbun„t„˛irilor Funciare, aflat„ sub autoritatea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului

nr. 146/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri ∫i
cheltuieli pe anul 2005 ale agen˛ilor economici monitoriza˛i,
care func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.193.

Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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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 jude˛ului Maramure∫ ∫i Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean Maramure∫, pentru Regia Autonom„ îAeroportul“ Baia Mare
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. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón

domeniul

public

al

jude˛ului

Maramure∫

∫i

Ón

administrarea Consiliului Jude˛ean Maramure∫, pentru Regia
Autonom„ îAeroportul“ Baia Mare.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
prevederilor 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,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.194.

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 jude˛ului Maramure∫ ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Maramure∫,
pentru Regia Autonom„ îAeroportul“ Baia Mare

Locul unde
este situat
imobilul
care se transmite

Ora∫ul
T„u˛ii-M„gher„u∫,
jude˛ul
Maramure∫

Persoana juridic„
de la care
se transmite
imobilul

Statul rom‚n —
Ministerul
Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care
se transmite
imobilul

Jude˛ul
Maramure∫ —
Consiliul
Jude˛ean
Maramure∫,
pentru Regia
Autonom„
îAeroportul“
Baia Mare

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

— imobil 2.599
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 106.776

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 211 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 211 m2
Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 1.216 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i din imobilul Casa Agronomului Cluj, proprietate public„ a statului,
din administrarea Agen˛iei Na˛ionale de Consultan˛„ Agricol„ Ón administrarea Direc˛iei
pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ Cluj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫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. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i din imobilul
Casa Agronomului Cluj, proprietate public„ a statului, situat
Ón municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1, compus din
construc˛ie ∫i terenul aferent, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din administrarea Agen˛iei Na˛ionale de

Consultan˛„ Agricol„ Ón administrarea Direc˛iei pentru
Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ Cluj.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baza protocolului Óncheiat Óntre Agen˛ia
Na˛ional„ de Consultan˛„ Agricol„ ∫i Direc˛ia pentru
Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ Cluj, Ón termen de 30 de
zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 1.196.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii din imobilul Casa Agronomului Cluj, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea
Agen˛iei Na˛ionale de Consultan˛„ Agricol„ Ón administrarea Direc˛iei pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ Cluj
Nr.
crt.

Adresa p„r˛ii
de imobil
care se
transmite

Num„rul
de identificare
atribuit
de Ministerul
Finan˛elor Publice

Persoana juridic„
de la care
se transmite
imobilul

Persoana juridic„
la care
se transmite
imobilul

1.

Municipiul
Cluj-Napoca,
Str. Fagului nr. 1,
jude˛ul Cluj

107.437

Agen˛ia Na˛ional„
de Consultan˛„
Agricol„ — Casa
Agronomului Cluj

Direc˛ia pentru
Agricultur„ ∫i
Dezvoltare
Rural„ Cluj

2.

Municipiul
Cluj-Napoca,
Str. Fagului nr. 1,
jude˛ul Cluj

107.446

Agen˛ia Na˛ional„
de Consultan˛„
Agricol„ — Casa
Agronomului Cluj

Direc˛ia pentru
Agricultur„ ∫i
Dezvoltare
Rural„ Cluj

Caracteristicile tehnice ale p„r˛ii de imobil

Identificat cu: nr. C.F. 4.211 Cluj;
nr. topo cl„dire 13.789
Partea din cl„dire care se transmite:
Suprafa˛a util„ a construc˛iei = 660,37 m2
Suprafa˛a construit„ desf„∫urat„ = 1.160,41 m2
Subsol = 292,00 m2, parter = 289,47 m2
Etajul I = 289,47 m2, etajul II = 289,47 m2
Nr. topo teren = 13.789
Terenul aferent = 1.000 m2
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