Anul 174 (XVIII) — Nr. 4

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Mar˛i, 3 ianuarie 2006

SUMAR

Nr.

Pagina
DECRETE

1.364/2005. — Decret privind Ónaintarea Ón gradul
urm„tor a unui general din Serviciul de Protec˛ie
∫i Paz„ ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul
grad ............................................................................

2

1.365/2005. — Decret privind eliberarea din func˛ie a
adjunctului directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„ ...........................................................................

2

1.366/2005. — Decret privind Óncetarea raporturilor de
munc„ ale unui chestor cu Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor, chemarea Ón activitate ca general ∫i
numirea acestuia Ón func˛ia de adjunct al
directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ ...........
1.367/2005. — Decret privind acordarea gradului de
general unui colonel din Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul
grad ............................................................................
1.368/2005. — Decret privind Ónaintarea Ón gradul
urm„tor a unui general din Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul
grad ............................................................................

3

3

4

Nr.

Pagina

1.369/2005. — Decret privind Ónaintarea Ón gradul
urm„tor a unui general din Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul
grad ............................................................................
1.388/2005. — Decret pentru eliberarea din func˛ie a
unui consilier preziden˛ial .........................................
1.389/2005. — Decret pentru numirea unui consilier
preziden˛ial .................................................................
1.390/2005. — Decret pentru numirea unui consilier
preziden˛ial .................................................................

4
5
5
5

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
1.837/2005. — Hot„r‚re privind aprobarea bugetului
Trezoreriei Statului pe anul 2006 ............................

6–7

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE
1. — Ordin al ministrului finan˛elor publice privind
nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria
Statului pentru serviciile prestate clien˛ilor ..............

7–8

«
Rectific„ri ...............................................................................

8

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 4/3.I.2006

DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„ ∫i trecerea acestuia
Ón rezerv„ cu noul grad
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 Legii 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. 182 din
27 decembrie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnul general de brigad„
cu o stea Dudu Radu Vasile se Ónainteaz„ Ón gradul de general-maior cu
dou„ stele ∫i trece Ón rezerv„ cu noul grad.
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, 28 decembrie 2005.
Nr. 1.364.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind eliberarea din func˛ie a adjunctului directorului
Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ale Legii nr. 191/1998 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale
Legii 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. 183 din 27 decembrie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnul general-maior cu
dou„ stele Dudu Radu Vasile se elibereaz„ din func˛ia de adjunct al
directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 decembrie 2005.
Nr. 1.365.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Óncetarea raporturilor de munc„ ale unui chestor
cu Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor, chemarea
Ón activitate ca general ∫i numirea acestuia Ón func˛ia
de adjunct al directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„
Œn temeiul prevederilor art. 94 ∫i 100 din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poli˛istului, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 191/1998
privind organizarea ∫i func˛ionarea Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Legii 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. 183 din
27 decembrie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerile ministrului administra˛iei ∫i internelor ∫i ale
directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Pe data de 1 ianuarie 2006, domnului chestor principal
poli˛ie Burian Alexandru Alexandru Ói Ónceteaz„ raporturile de munc„
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor.
Art. 2. — Cu aceea∫i dat„, domnul general-maior cu dou„ stele
rezerv„ Burian Alexandru Alexandru se cheam„ Ón activitate cu gradul
general-maior cu dou„ stele ∫i se nume∫te Ón func˛ia de adjunct
directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„.

de
cu
Ón
de
al

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, 28 decembrie 2005.
Nr. 1.366.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestuia
Ón rezerv„ cu noul grad
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 Legii 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. 175 din 21 decembrie 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 14 ianuarie 2006, domnului colonel M‚ndru
Ovidiu Ovidiu-Mircea i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i
trece Ón rezerv„ cu noul grad.
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, 28 decembrie 2005.
Nr. 1.367.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestuia
Ón rezerv„ cu noul grad
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 Legii 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. 184 din
27 decembrie 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. — Domnul general locotenent cu trei stele Apostol Jenic„
Vasile se Ónainteaz„ Ón gradul de general cu patru stele ∫i trece Ón rezerv„
cu noul grad.
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, 28 decembrie 2005.
Nr. 1.368.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestuia
Ón rezerv„ cu noul grad
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 Legii 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. 184 din
27 decembrie 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 30 decembrie 2005, domnul general de
brigad„ cu o stea Ciocotea Ghiorghe Emanoil se Ónainteaz„ Ón gradul de
general-maior cu dou„ stele ∫i trece Ón rezerv„ cu noul grad.
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, 28 decembrie 2005.
Nr. 1.369.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui consilier preziden˛ial
Œn temeiul art. 94 lit. c) ∫i al art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, precum ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind
serviciile din subordinea Pre∫edintelui Rom‚niei, republicat„, cu modific„rile
ulterioare,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, doamna Renate Weber se
elibereaz„ din func˛ia de consilier preziden˛ial ca urmare a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 30 decembrie 2005.
Nr. 1.388.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui consilier preziden˛ial
Œn temeiul art. 94 lit. c) ∫i al art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, precum ∫i al art. 3 alin. (1) ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Pre∫edintelui Rom‚niei,
republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, doamna Anca Ileana Ilinoiu
se nume∫te Ón func˛ia de consilier preziden˛ial.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 30 decembrie 2005.
Nr. 1.389.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui consilier preziden˛ial
Œn temeiul art. 94 lit. c) ∫i al art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, precum ∫i al art. 3 alin. (1) ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Pre∫edintelui Rom‚niei,
republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnul ™tefan Deaconu se
nume∫te Ón func˛ia de consilier preziden˛ial.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 30 decembrie 2005.
Nr. 1.390.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 11 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 146/2002 privind formarea ∫i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 201/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 500/2002
privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2006 se
stabile∫te at‚t la venituri, c‚t ∫i la cheltuieli Ón sum„ de
295.020 mii lei.

Art. 2. — Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul
2006 este prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.837.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
ANEX√
BUGETUL

Trezoreriei Statului
pe anul 2006
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clien˛ilor
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea ∫i utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 201/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Œncep‚nd cu 1 ianuarie 2006, Trezoreria Statului
percepe comisioane pentru opera˛iunile de pl„˛i derulate prin
intermediul sistemelor de decontare a pl„˛ilor de mic„ ∫i mare
valoare Ón rela˛ia cu institu˛iile de credit, dispuse din urm„toarele
conturi purt„toare de dob‚nd„:
a) cont 50.69 îDisponibil al operatorilor economici“, deschis Ón
baza art. 6 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 146/2002 privind formarea ∫i utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 201/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;

b) cont 50.25 îDisponibil al institu˛iilor publice ale administra˛iei
centrale finan˛ate integral din venituri proprii“;
c) cont 50.28 îDisponibil al institu˛iilor publice ale administra˛iei
publice locale finan˛ate integral din venituri proprii“.
(2) Nivelul comisioanelor pl„tite de operatorii economici ∫i
institu˛iile publice finan˛ate integral din venituri proprii se situeaz„
la nivelul comisioanelor pl„tite de Trezoreria Statului c„tre Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei ∫i/sau agentul s„u mandatat pentru
administrarea sistemului de pl„˛i.
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c„tre institu˛iile publice Ón primele 5 zile lucr„toare ale lunii
curente pentru luna precedent„ prest„rii serviciilor, pe baza
îSitua˛iei privind comisioanele de pl„tit pentru luna ...“, transmis„
de unit„˛ile Trezoreriei Statului.
Œn situa˛ia Ón care institu˛iile publice nu efectueaz„ plata Ón
termen, unit„˛ile Trezoreriei Statului debiteaz„ direct conturile
acestora;
b) pentru contul 50.69 îDisponibil al operatorilor economici“
plata se efectueaz„ prin debitarea direct„ a contului concomitent
cu opera˛iunea de procesare a ordinului de plat„.
Œn situa˛ia Ón care Ón conturi nu exist„ disponibilit„˛i suficiente
care s„ permit„ debitarea acestora cu valoarea comisioanelor
prev„zute Ón anex„, unit„˛ile Trezoreriei Statului nu vor deconta
ordinele de plat„ respective.
Art. 3. — Anexa face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 4. — Direc˛ia general„ a contabilit„˛ii publice ∫i a
sistemului de decont„ri Ón sectorul public, Unitatea de
Management a Trezoreriei Statului ∫i direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prezentul ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

(3) Lista comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru
conturile men˛ionate la alin. (1) este prezentat„ Ón anex„ ∫i se
revizuie∫te periodic.
(4) Comisioanele aferente intervalului cuprins Óntre data de
1 ianuarie 2006 ∫i data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, a prezentului ordin, calculate pentru contul 50.69
îDisponibil al operatorilor economici“, se pl„tesc prin debitarea
direct„ a contului concomitent cu opera˛iunile zilei urm„toare
intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin, iar comisioanele calculate
pentru conturile 50.25 îDisponibil al institu˛iilor publice ale
administra˛iei centrale finan˛ate integral din venituri proprii“ ∫i
50.28 îDisponibil al institu˛iilor publice ale administra˛iei publice
locale finan˛ate integral din venituri proprii“ se Ónscriu Ón îSitua˛ia
privind comisioanele de pl„tit pentru luna ianuarie 2006“ transmis„
de unit„˛ile Trezoreriei Statului ∫i se pl„tesc Ón termenul stabilit la
art. 2 lit. a).
Art. 2. — Plata comisioanelor stabilite la art. 1 alin. (3) se
efectueaz„ astfel:
a) pentru conturile 50.25 îDisponibil al institu˛iilor publice ale
administra˛iei centrale finan˛ate integral din venituri proprii“ ∫i
50.28 îDisponibil al institu˛iilor publice ale administra˛iei publice
locale finan˛ate integral din venituri proprii“ plata se efectueaz„ de

p. Ministrul finan˛elor publice,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 3 ianuarie 2006.
Nr. 1.
ANEX√
LISTA

comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru opera˛iunile de pl„˛i dispuse din conturile purt„toare de dob‚nd„ deschise
la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici ∫i al institu˛iilor publice finan˛ate integral din venituri proprii
Produse ∫i servicii
Comisioane
C„tre clien˛i ai Trezoreriei Statului pentru opera˛iunile dispuse Ón cadrul sistemului de decontare
propriu (inter/intratrezorerii)
Gratuit
Œncas„ri
Pl„˛i
1. Comision pentru instruc˛iune de plat„/buc. de mic„ valoare, client pl„titor
Gratuit
2. Comision pentru instruc˛iune de plat„/buc. de mare valoare/urgent„*), client pl„titor
Gratuit
3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont
Gratuit
C„tre clien˛i ai Trezoreriei Statului pentru opera˛iunile dispuse Ón cadrul sistemelor de decontare
a pl„˛ilor de mic„ ∫i mare valoare Ón rela˛ia cu institu˛iile de credit
Gratuit
Œncas„ri
Pl„˛i
1. Comision pentru instruc˛iune de plat„/buc. de mic„ valoare, client pl„titor
1,10 lei
2. Comision pentru instruc˛iune de plat„/buc. de mare valoare/urgent„*), client pl„titor
15,00 lei
3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont men˛ionat la art. 1
5,00 lei/lun„
*) Prin plat„ urgent„ se Ón˛elege plata neplanificat„ pentru ziua de operare Ón curs.

«
RECTIFIC√RI
Œn sumarul Monitorului Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2006 se face urm„toarea
rectificare (care apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— Ón titlul Deciziei primului-ministru nr. 595/2005, Ón loc de: î...func˛ia public„ de subprefect...“ se va
citi: î...func˛ia de subprefect...“.
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