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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru acordarea gradului profesional de chestor de poli˛ie
unui comisar ∫ef de poli˛ie din Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul
poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului comisar ∫ef de poli˛ie Manole Ioan FlorinGabriel i se acord„ gradul profesional de chestor de poli˛ie.
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, 31 ianuarie 2006.
Nr. 139.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru acordarea gradului profesional de chestor de poli˛ie
unui comisar ∫ef de poli˛ie din Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul
poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului comisar ∫ef de poli˛ie Fuic„ Mihai Lucian i
se acord„ gradul profesional de chestor de poli˛ie.
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, 31 ianuarie 2006.
Nr. 140.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru acordarea gradului profesional de chestor de poli˛ie
unui comisar ∫ef de poli˛ie din Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul
poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului comisar ∫ef de poli˛ie Vizitiu Costache
Petric„-Constantin i se acord„ gradul profesional de chestor de poli˛ie.
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, 31 ianuarie 2006.
Nr. 141.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general de brigad„
cu o stea din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 27 aprilie 2006, domnul general de brigad„
cu o stea Popescu Eugen Eugen trece Ón rezerv„.
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, 31 ianuarie 2006.
Nr. 142.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
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. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 5 din
17 ianuarie 2006,
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. — Domnului colonel Popa Ioan Victor 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, 1 februarie 2006.
Nr. 144.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
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. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 2 din
16 ianuarie 2006,
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. — Domnului colonel Popescu Ion Florea 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, 1 februarie 2006.
Nr. 145.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
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. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 2 din
16 ianuarie 2006,
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. — Domnului colonel N„stase T„nase Ioan 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, 1 februarie 2006.
Nr. 146.

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. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 7 din
17 ianuarie 2006,
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 de brigad„ cu o stea Bucaciuc Vasile
Ion 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, 1 februarie 2006.
Nr. 147.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
Nr. 1.790 din 6 iulie 2005
MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR
Nr. 983 din 17 octombrie 2005
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ A V√MILOR

Nr. 69.673 din 30 noiembrie 2005

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR
™I DEZVOLT√RII RURALE
Nr. 959 din 19 septembrie 2005
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR
Nr. 1.137 din 9 noiembrie 2005
MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI
Nr. 20 din 12 ianuarie 2006

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, al ministrului administra˛iei ∫i internelor, al ministrului mediului
∫i gospod„ririi apelor, al ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului ∫i al ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor
de inspec˛ie la frontier„ stabilite pentru importul, exportul ∫i tranzitul tipurilor de m„rfuri supuse
controalelor veterinare
Œn temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 215/2004, ∫i ale
art. 20 alin. (3) din Ordonan˛„ de urgen˛„ a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Rom‚niei, aprobat„ ∫i
modificat„ prin Legea nr. 243/2002, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul Ordonan˛ei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspec˛ie la frontier„ organizate Ón
punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul ∫i tranzitul tipurilor de m„rfuri supuse controalelor veterinare,
precum ∫i condi˛iile de aprobare a posturilor de inspec˛ie la frontier„ responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor
vii ∫i produselor provenind din ˛„rile ter˛e, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 524/2003, cu modific„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 51.184 din 4 iulie 2005, Óntocmit de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor,
Ón temeiul art. 4 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ulterioare, al 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 ∫i complet„rile ulterioare, al art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 5 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul administra˛iei ∫i internelor, ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ ∫i ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emit
urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, al
ministrului administra˛iei ∫i internelor, al ministrului mediului
∫i gospod„ririi apelor, al ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului ∫i al ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004
pentru aprobarea posturilor de inspec˛ie la frontier„ stabilite
pentru importul, exportul ∫i tranzitul tipurilor de m„rfuri
supuse controalelor veterinare, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 906 din 6 octombrie 2004, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Titlul ordinului va avea urm„torul cuprins:
îORDIN
pentru aprobarea posturilor de inspec˛ie la frontier„
stabilite pentru importul, exportul ∫i tranzitul tipurilor de
m„rfuri supuse controalelor veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor”

2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ Lista posturilor de inspec˛ie la
frontier„ Ón care sunt organizate controale sanitare
veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, num„rul de
personal necesar desf„∫ur„rii activit„˛ii de control sanitar
veterinar de frontier„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor ∫i
programul de lucru al posturilor de inspec˛ie la frontier„ Ón
care sunt organizate controale sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.“
3. La articolul 5, dup„ alineatul (2) se introduc dou„ noi
alineate, alineatele (3) ∫i (4), cu urm„torul cuprins:
î(3) Num„rul posturilor ∫i personalul existent Ón punctele
de lucru «B„neasa» ∫i «Gara de Nord» din cadrul Postului
de Inspec˛ie la Frontier„ «Aeroportul Interna˛ional
Bucure∫ti—Otopeni (AIBO)» va fi preluat Ón cadrul
aparatului central al Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.
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(4) Posturile prev„zute pentru Postul de Inspec˛ie la
Frontier„ Gala˛i se asigur„ ∫i se finan˛eaz„ din posturile
aflate Ón structura Direc˛iei Sanitar-Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor Gala˛i, coordonarea activit„˛ii tehnice
urm‚nd a fi efectuat„ de c„tre structura de specialitate din

cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor.“
4. Anexa se Ónlocuie∫te cu anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
R„zvan ﬁÓru,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„,
Gelu ™tefan Diaconu

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
ANEX√*)

LISTA

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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