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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Articolul 15 din Legea nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — Femeile, cadre militare Ón activitate, au
dreptul la concediu de maternitate ∫i beneficiaz„ de pauze
pentru alimentarea ∫i Óngrijirea copilului, precum ∫i de alte

drepturi prev„zute de lege pentru femeile salariate din
administra˛ia public„.
Cadrele militare Ón activitate, femei ∫i b„rba˛i, au dreptul
la concediu ∫i indemniza˛ie pentru cre∫terea copilului p‚n„
la Ómplinirea v‚rstei de 2 ani ∫i, Ón cazul copilului cu
handicap, p‚n„ la Ómplinirea v‚rstei de 3 ani, Ón condi˛iile
prev„zute de dispozi˛iile legale Ón vigoare.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 11 ianuarie 2006.
Nr. 18.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 15
din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea art. 15 din
Legea nr 80/1995 privind Statutul cadrelor militare ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 21.

´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 189/2002 privind opera˛iunile compensatorii referitoare
la contractele de achizi˛ii pentru nevoi de ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 30
din 14 iulie 2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 189/2002 privind
opera˛iunile compensatorii referitoare la contractele de
achizi˛ii pentru nevoi de ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. VIII.6 din Legea
nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 640 din 20 iulie 2005, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I, punctul 3 va avea urm„torul cuprins:
3. Literele l), m), n) ∫i p) ale articolului 4 vor avea
urm„torul cuprins:
îl) valoarea efectiv„ a unei tranzac˛ii prin compensare —
valoarea nominal„ probat„ de c„tre contractant, confirmat„
de operatorul economic sau de institu˛ia public„ din
Rom‚nia cu care s-a derulat opera˛iunea compensatorie ∫i
acceptat„ de Agen˛ie, din care se scad, dac„ este cazul,
valoarea acceptat„ a importurilor ∫i/sau profitul realizat de
contractant ∫i/sau de entitatea eligibil„ ∫i transferat Ón afara
˛„rii dup„ plata impozitelor ∫i taxelor legale;
m) valoarea de compensare a unei tranzac˛ii prin
compensare — valoarea rezultat„ prin aplicarea
multiplicatorului de compensare la valoarea efectiv„ a
tranzac˛iei;
n) multiplicator de compensare — coeficientul utilizat
pentru calcularea valorii de compensare a unei tranzac˛ii
prin compensare. Valorile coeficien˛ilor ∫i modul de aplicare
a acestora se stabilesc, la propunerea Agen˛iei de
Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„, prin
hot„r‚re a Guvernului;
..........................................................................................
p) creditare — procesul de sc„dere a valorii creditului
de compensare din valoarea obliga˛iei de compensare,
stabilit„ prin acordul de compensare;“.
2. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 5 va
avea urm„torul cuprins:
î(2) Prevederile prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se
aplic„ ∫i Ón cazul Ón care un operator economic din
Rom‚nia, pentru realizarea obiectului unui contract Óncheiat
cu o autoritate contractant„, Óncheie contracte de import de
produse, servicii sau lucr„ri necesare domeniului ap„r„rii,
ordinii publice ∫i siguran˛ei na˛ionale a c„ror valoare
dep„∫e∫te, individual sau cumulat, 3 milioane euro.“
3. La articolul I, dup„ punctul 6 se introduce punctul 61
cu urm„torul cuprins:
61. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Perioada Ón care obliga˛ia de compensare
trebuie Óndeplinit„ este de maximum 10 ani, Ón func˛ie de
valoarea obliga˛iei ∫i de complexitatea acesteia, dar f„r„ s„
dep„∫easc„ cu mai mult de 2 ani durata de executare a
contractului de achizi˛ie. Pre∫edintele Agen˛iei poate
propune prelungirea oric„reia dintre perioadele de mai sus,

perioada de Óndeplinire a obliga˛iei de compensare
respective fiind stabilit„ prin hot„r‚re a Guvernului.“
4. La articolul I punctul 7, litera d) a alineatului (11) al
articolului 8 va avea urm„torul cuprins:
îd) Óncas„ri din alte activit„˛i stabilite prin hot„r‚re a
Guvernului;“.
5. La articolul I punctul 8, litera g) a alineatului (2) al
articolului 8 va avea urm„torul cuprins:
îg) stabilirea reglement„rilor privind derularea
opera˛iunilor compensatorii ∫i a tuturor documentelor
conexe acestora;“.
6. La articolul I, dup„ punctul 20 se introduc punctele
201—203, cu urm„torul cuprins:
201. Alineatul (1) al articolului 23 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 23. — (1) Executarea obliga˛iei de compensare
Óncepe efectiv din momentul semn„rii acordului de
compensare cu contractantul.“
20 2. La articolul 23, dup„ alineatul (1) se introduce
alineatul (11) cu urm„torul cuprins:
î(11) Executarea obliga˛iei de compensare poate Óncepe
dup„ semnarea contractului de achizi˛ie ∫i Ónainte de
semnarea acordului de compensare cu contractantul, Ón
condi˛iile stabilite prin normele de aplicare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.“
203. Alineatul (2) al articolului 23 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Executarea obliga˛iei de compensare se realizeaz„
prin acumularea, Ón perioada prev„zut„ Ón acordul de
compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obliga˛iei
de compensare.“
7. La articolul I, dup„ punctul 29 se introduce punctul 291
cu urm„torul cuprins:
291. Alineatul (1) al articolului 34 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 34. — (1) Dac„ obliga˛iile de compensare nu sunt
Óndeplinite la termen ∫i Ón modul cerut, contractantul va
pl„ti p„r˛ii rom‚ne penalit„˛i de Ónt‚rziere de 0,01% pe zi
din suma neob˛inut„ prin opera˛iunea compensatorie. Limita
penalit„˛ilor va fi stabilit„ prin hot„r‚re a Guvernului.“
8. La articolul I, dup„ punctul 31 se introduce punctul 311
cu urm„torul cuprins:
311. Alineatul (2) al articolului 431 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Œn˛elegerea contractantului cu membri ai Agen˛iei
sau cu agen˛i economici rom‚ni, Ón scopul denatur„rii
rezultatului procedurii de Óncheiere a acordurilor de
compensare sau de executare a obliga˛iei de compensare,
constituie infrac˛iune ∫i se pedepse∫te potrivit legii penale.“
9. La articolul II, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Data de referin˛„ pentru aplicarea termenelor
prev„zute la art. 7 ∫i la art. 19 alin. (1) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 189/2002, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 354/2003, cu modific„rile ∫i
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complet„rile ulterioare, este a 30-a zi de la data intr„rii Ón
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan˛e.“
10. La articolul IV, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. IV. — (1) Œn termen de 6 luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e, Agen˛ia de Compensare

pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„ va prezenta propuneri
pentru o hot„r‚re a Guvernului referitoare la aprobarea
domeniilor prioritare care pot beneficia de opera˛iuni
compensatorii ∫i a modului de ierarhizare a acestora prin
multiplicatori de compensare.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA
Bucure∫ti, 11 ianuarie 2006.
Nr. 19.

NICOLAE V√C√ROIU

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 189/2002 privind opera˛iunile compensatorii
referitoare la contractele de achizi˛ii pentru nevoi de ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 189/2002 privind opera˛iunile compensatorii

referitoare la contractele de achizi˛ii pentru nevoi de
ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„ ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 22.

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

DECIZIE
pentru abrogarea Deciziei primului-ministru nr. 595/2005
privind numirea domnului Nicolae Alexandri Ón func˛ia
de subprefect al jude˛ului Prahova
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, ∫i al art. 7 alin. (4) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Decizia primului-ministru nr. 595 din data de
29 decembrie 2005 privind numirea domnului Nicolae Alexandri Ón func˛ia de
subprefect al jude˛ului Prahova, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2006, se abrog„.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 13 ianuarie 2006.
Nr. 7.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR

ORDIN
privind acordarea titlului de parc industrial Societ„˛ii Comerciale
îRompetrol Industrial Parks“ — S.A. Constan˛a
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea
unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice, ale
art. 4 ∫i art. 9 alin. (1) lit. g) din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea ∫i func˛ionarea parcurilor
industriale, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 490/2002, ale art. 2 alin. (2) din Instruc˛iunile de acordare ∫i anulare a
titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 264/2002,
Ón temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu
modific„rile ulterioare,
ministrul administra˛iei ∫i internelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se acord„ titlul de parc industrial Societ„˛ii
Comerciale îRompetrol Industrial Parks“ — S.A. Constan˛a,
denumit„ Ón continuare societate-administrator, av‚nd
num„rul de Ónregistrare la oficiul registrului comer˛ului
J 13/2924/2003, cod unic de Ónregistrare 15822107, cu
sediul social Ón localitatea N„vodari, jude˛ul Constan˛a,
DJ 226, km 23, care administreaz„ parcul industrial
constituit pe terenul av‚nd datele de identificare prev„zute
la art. 2 alin. (1).
Art. 2. — (1) Terenul pentru care se acord„ titlul de
parc industrial are urm„toarele caracteristici:
a) este proprietatea Societ„˛ii Comerciale îRompetrol
Rafinare“ — S.A.;
b) este amplasat Ón localitatea N„vodari, DJ 226, km 23,
jude˛ul Constan˛a;
c) este Ón suprafa˛„ de 50 ha;
d) este situat pe teritoriul administrativ al comunei
Corbu.
(2) Societatea-administrator de˛ine dreptul de folosin˛„
asupra terenului descris la alin. (1), pe o durat„ de 29 de ani.
Art. 3. — (1) Titlul de parc industrial este valabil Ón
perimetrul prev„zut Ón anexa la prezentul ordin, pe
perioada de folosin˛„ a terenului de c„tre societatea-

administrator, Ón condi˛iile respect„rii caracteristicilor de parc
industrial prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare.
(2) Anexa face parte integrant„ din prezentul ordin ∫i se
va comunica celor interesa˛i de c„tre direc˛ia de
specialitate din cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor.
Art. 4. — (1) Societatea-administrator transmite Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor datele de identificare ale fiec„rui
agent economic cu care a Óncheiat contract de amplasare
Ón parcul industrial, p‚n„ la data public„rii prezentului ordin
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Societatea-administrator va transmite Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor datele de identificare ale fiec„rui
agent economic cu care Óncheie contract de amplasare Ón
parcul industrial, Ón termen de 7 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a acestuia.
Art. 5. — Societatea-administrator, de˛in„toare a titlului
de parc industrial, urm„reste realizarea obiectivelor
prev„zute Ón art. 1 alin. (1) din Instruc˛iunile de acordare ∫i
anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 264/2002, ∫i transmite
semestrial Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor rapoarte
privind activit„˛ile realizate Ón parcul industrial.

Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 18 mai 2005.
Nr. 652.
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√ﬁII SOCIALE ™I FAMILIEI

ORDIN
pentru aprobarea rectific„rii bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Na˛ional
de Cercetare ™tiin˛ific„ Ón Domeniul Muncii ∫i Protec˛iei Sociale — I.N.C.S.M.P.S. Bucure∫ti
Av‚nd Ón vedere:
— Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004;
— Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalit„˛ii de aprobare a bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ale institutelor
na˛ionale de cercetare-dezvoltare;
— Ordonan˛a Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 324/2003, cu modific„rile ulterioare;
— Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.773/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului Na˛ional de Cercetare
™tiin˛ific„ Ón Domeniul Muncii ∫i Protec˛iei Sociale — I.N.C.S.M.P.S. Bucure∫ti;
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— Referatul de aprobare nr. 6.481 din 28 noiembrie 2005,
Ón baza art. 16 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ rectificarea bugetului de venituri ∫i
cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Na˛ional de Cercetare
™tiin˛ific„ Ón Domeniul Muncii ∫i Protec˛iei Sociale —
I.N.C.S.M.P.S. Bucure∫ti, institut aflat Ón coordonarea
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, prev„zut
Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor prev„zute Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al
institutului na˛ional prev„zut la art. 1 reprezint„ limite
maxime ∫i nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri bine
justificate, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei ∫i cu avizul Ministerului Finan˛elor
Publice.

(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor aprobate, institutul na˛ional
prev„zut la art. 1 va efectua cheltuieli Ón func˛ie de
realizarea veniturilor, cu Óncadrarea Ón indicatorii de
eficien˛„ aproba˛i.
Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage r„spunderea contraven˛ional„ Ón condi˛iile legii.
Art. 4. — Direc˛ia general„ economic„ ∫i financiar„ ∫i
institutul na˛ional prev„zut la art. 1 vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu

Bucure∫ti, 12 decembrie 2005.
Nr. 892.
*) Anexa se va comunica Institutului Na˛ional de Cercetare ™tiin˛ific„ Ón Domeniul Muncii ∫i Protec˛iei Sociale — I.N.C.S.M.P.S. Bucure∫ti.

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√ﬁII SOCIALE ™I FAMILIEI

ORDIN
privind aprobarea Listei organismelor recunoscute
care efectueaz„ evaluarea conformit„˛ii ma∫inilor industriale
Av‚nd Ón vedere:
— art. 5 alin. (1) din Legea protec˛iei muncii nr. 90/1996, republicat„, cu modific„rile ulterioare;
— art. 25 alin. (1) ∫i (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condi˛iilor pentru introducerea pe
pia˛„ a ma∫inilor industriale;
— pct. 7 alin. (2) ∫i pct. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind recunoa∫terea ∫i desemnarea
laboratoarelor de Óncerc„ri, precum ∫i a organismelor de certificare ∫i de inspec˛ie care realizeaz„ evaluarea conformit„˛ii
ma∫inilor industriale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei nr. 355/2004,
Ón baza art. 16 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Lista organismelor recunoscute
care efectueaz„ evaluarea conformit„˛ii ma∫inilor industriale,
prev„zut„ Ón anexa la prezentul ordin.
Art. 2. — Anexa face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 3. — Se abrog„ Ordinul ministrului muncii,
solidarit„˛ii sociale ∫i familiei nr. 492/2004 pentru aprobarea

Listei organismelor recunoscute care efectueaz„ evaluarea
conformit„˛ii ma∫inilor industriale, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 928 din 12 octombrie 2004.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2006.
Nr. 10.
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ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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´
RECTIFIC√RI
Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.104/2005 privind redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele persoane, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 890 din 5 octombrie 2005, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei
îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la nr. 72, Ón loc de: îPlotnic Maria, fiica lui Negrescu Ion (n. la 22.02.1915 Ón loc. Sturzasca, jud. Glodeni“...) se va citi: îPlotnic
Maria, fiica lui Negrescu Ion (n. la 22.02.1915 Ón loc. Sturzovca, jud. Glodeni“...).
´
Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.141/2005 privind aprobarea renun˛„rii la cet„˛enia rom‚n„ unor persoane, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 893 din 6 octombrie 2005, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei
îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la nr. 94, Ón loc de: î... n„scut la data de 2 februarie 1967...“ se va citi: î... n„scut la data de 21 februarie 1967...“.
´
Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.292/2005 privind redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele persoane, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 973 din 2 noiembrie 2005, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei
îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la nr. 106, Ón loc de: îSÓrbu Hristina, fiica lui SpÓnu Veaceslav...“ se va citi: îSpÓnu Hristina, fiica lui SpÓnu Veaceslav...“.
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