Anul 174 (XVIII) — Nr. 150

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Joi, 16 februarie 2006

SUMAR

Nr.

Pagina

Nr.

DECRETE
175.

176.

177.

— Decret privind acordarea gradului de general
unui colonel din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i
trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad .............

2

— 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 .............

2

— Decret privind trecerea Ón rezerv„ a unui
general din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii..............

3

ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI
ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
5.

168.

— Ordonan˛„ de urgen˛„ pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 15/1998
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Institutului European din Rom‚nia ...........................
— Hot„r‚re pentru modificarea ∫i completarea
Hot„r‚rii Guvernului nr. 547/2002 privind instituirea
Ón portul Constan˛a, aflat Ón administrarea

189.

150.

3–4

Pagina
Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia Porturilor
Maritime Constan˛a“ — S.A., a m„surilor pentru
facilitarea exploat„rii porturilor..................................
— Hot„r‚re privind transmiterea bunurilor taberei
∫colare îStejarul“ din domeniul public al statului ∫i
din administrarea Cancelariei Primului-Ministru —
Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret Ón domeniul
public al municipiului Giurgiu ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu ..................
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
— Ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului privind modificarea ∫i completarea
anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucr„rilor
publice, transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 447/2003
pentru aprobarea Instruc˛iunilor privind examinarea
medical„ ∫i psihologic„ a personalului din
transporturi cu responsabilit„˛i Ón siguran˛a
circula˛iei ∫i a naviga˛iei, precum ∫i organizarea,
func˛ionarea ∫i componen˛a comisiilor medicale ∫i
psihologice de siguran˛a circula˛iei ..........................

4–5

6

6–8

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

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 150/16.II.2006

DECRETE
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. 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. 13 din
6 februarie 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. — Pe data de 15 februarie 2006, domnului colonel
Armangic Ion Silviu 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, 9 februarie 2006.
Nr. 175.
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. 15 din
6 februarie 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. — Pe data de 25 martie 2006, domnul general de
brigad„ cu o stea Du˛„ Ion Corneliu 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, 9 februarie 2006.
Nr. 176.

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 150/16.II.2006

3

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Silivestru Stelian
Mincu 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, 9 februarie 2006.
Nr. 177.

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

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 15/1998
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Institutului European din Rom‚nia
Av‚nd Ón vedere c„ traducerea acquis-ului comunitar reprezint„ un angajment asumat de Rom‚nia Ón vederea
ader„rii la Uniunea European„, ˛ara noastr„ are obliga˛ia ca, p‚n„ la data de 31 decembrie 2006, s„ traduc„ acquis-ul
comunitar aflat Ón vigoare la acea dat„, Ón caz contrar acesta neproduc‚nd efecte juridice.
ﬁin‚nd cont de datele existente, rezult„ c„ Institutul European din Rom‚nia, cu personalul actual, nu va putea
finaliza revizuirea traducerii acquis-ului comunitar p‚n„ la data de 31 decembrie 2006, astfel Ónc‚t s„ fie posibil„
publicarea edi˛iei speciale Ón limba rom‚n„ a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.
Lu‚nd Ón considerare aceast„ situa˛ie, cu consecin˛e grave at‚t Ón ceea ce prive∫te capacitatea Rom‚niei de a
Óndeplini criteriile pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene, c‚t ∫i pentru destinatarii direc˛i ai dreptului comunitar,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Ordonan˛a Guvernului nr. 15/1998
privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Institutului
European din Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 207/1998, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. La articolul 3, litera f) se abrog„.
2. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Institutul European din Rom‚nia asigur„, f„r„
plat„, Ón condi˛iile legii, servicii, Ón conformitate cu atribu˛iile
prev„zute la art. 3 ∫i 4, autorit„˛ilor administra˛iei publice
centrale ∫i locale ∫i institu˛iilor publice, pe baza priorit„˛ilor

stabilite anual de Ministerul Integr„rii Europene ∫i Ón limita
resurselor financiare disponibile.“
3. La articolul 8 alineatul (1), prima liniu˛„ va avea
urm„torul cuprins:
î— pre∫edintele ∫i al˛i doi membri ai consiliului de
administra˛ie, numi˛i de primul-ministru, la propunerea
Ministerului Integr„rii Europene;“.
4. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 14. — (1) Institutul European din Rom‚nia are un
num„r maxim de 85 de posturi, dintre care 84 de
specialitate.“
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5. Alienatul (4) al articolului 18 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Personalul Institutului European din Rom‚nia care
efectueaz„ coordonarea ∫i revizia traducerii acquis-ului
comunitar Ón limba rom‚n„ ∫i a legisla˛iei rom‚ne∫ti Ón
limbile de lucru ale Uniunii Europene, precum ∫i cel care
efectueaz„ coordonarea activit„˛ilor de comunicare, formare
∫i cercetare Ón afaceri europene beneficiaz„ de un spor
pentru desf„∫urarea unei activit„˛i de interes na˛ional, Ón

cuantum de 50% din salariul de baz„. Celelalte categorii
de personal beneficiaz„ de un spor de 15% calculat la
salariul de baz„.“
6. Dup„ alineatul (4) al articolului 18 se introduce un
nou alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
î(5) Stabilirea categoriilor de personal Ón raport cu
criteriile prev„zute la alin. (4) se face de c„tre consiliul de
administra˛ie.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 9 februarie 2006.
Nr. 5.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 547/2002 privind instituirea
Ón portul Constan˛a, aflat Ón administrarea Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia Porturilor Maritime
Constan˛a“ — S.A, a m„surilor pentru facilitarea exploat„rii porturilor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 547/2002 privind
instituirea Ón portul Constan˛a, aflat Ón administrarea
Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia Porturilor Maritime
Constan˛a“ — S.A, a m„surilor pentru facilitarea exploat„rii
porturilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 400 din 11 iunie 2002, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) M„surile prev„zute la alin. (1) se aplic„ Ón zona din
port av‚nd suprafa˛a de 39.065.904 m2, conform planului
cadastral prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.“
2. Dup„ alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Pe suprafe˛ele de teren care fac obiectul
contractelor de concesiune ce au fost preluate de c„tre
Compania Na˛ional„ «Administra˛ia Porturilor Maritime» —
S.A. Constan˛a de la Regia Autonom„ «Administra˛ia Zonei

Libere Constan˛a Sud ∫i Zonei Libere Basarabi», conform
prevederilor Legii nr. 342/2004 privind trecerea Regiei
Autonome «Administra˛ia Zonei Libere Constan˛a Sud ∫i a
Zonei Libere Basarabi» la Compania Na˛ional„
«Administra˛ia Porturilor Maritime» — S.A. Constan˛a, cu
modific„rile ulterioare, m„surile prev„zute la alin. (1) se
aplic„ la Óncetarea acestor contracte de concesiune.“
3. Anexa se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 547/2002 privind
instituirea Ón portul Constan˛a, aflat Ón administrarea
Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia Porturilor Maritime
Constan˛a“ — S.A., a m„surilor pentru facilitarea exploat„rii
porturilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 400 din 11 iunie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
aduse prin prezenta hot„r‚re, se va republica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„
numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 3 februarie 2006.
Nr. 168.
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ANEX√*)

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

HOT√R¬RE
privind transmiterea bunurilor taberei ∫colare îStejarul“ din domeniul public al statului
∫i din administrarea Cancelariei Primului-Ministru — Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret
Ón domeniul public al municipiului Giurgiu ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Municipiului Giurgiu
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 bunurilor taberei
∫colare îStejarul“, amplasat„ Ón P„durea B„l„noaia,
municipiul Giurgiu, identificate potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Cancelariei Primului-Ministru —
Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret Ón domeniul public al

municipiului Giurgiu ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Municipiului Giurgiu.
Art. 2. — Predarea-preluarea bunurilor care se transmit
potrivit 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.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret,
Károly Borbély
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 9 februarie 2006.
Nr. 189.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor taberei ∫colare îStejarul“, care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Cancelariei Primului-Ministru — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Tineret Ón domeniul public al municipiului Giurgiu
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
Locul unde sunt situate
bunurile care se transmit

Comuna Fr„te∫ti,
jude˛ul Giurgiu,
Tab„ra ∫colar„ îStejarul“
din P„durea B„l„noaia

Persoana juridic„ de la care
se transmit bunurile

Statul rom‚n —
din administrarea
Cancelariei
Primului-Ministru —
Agen˛ia Na˛ional„
pentru Tineret

Persoana juridic„ la care
se transmit bunurile

Caracteristicile tehnice
ale bunurilor

Municipiul Giurgiu —
Ón administrarea Consiliului
Local al Municipiului Giurgiu

Bloc alimentar
Caban„ protocol
Caban„ tip îCovasna“
Caban„ cazare
Caban„ cazare
Pavilion îCovasna“
F‚nt‚n„

Nr. de inventar
M.F.P.

151.664
151.665
151.666
151.667
151.668
151.669
151.670

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului lucr„rilor publice,
transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instruc˛iunilor privind examinarea
medical„ ∫i psihologic„ a personalului din transporturi cu responsabilit„˛i Ón siguran˛a circula˛iei
∫i a naviga˛iei, precum ∫i organizarea, func˛ionarea ∫i componen˛a comisiilor medicale
∫i psihologice de siguran˛a circula˛iei
Œn temeiul prevederilor 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,
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ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului lucr„rilor
publice, transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 447/2003 pentru
aprobarea Instruc˛iunilor privind examinarea medical„ ∫i
psihologic„ a personalului din transporturi cu responsabilit„˛i
Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei, precum ∫i
organizarea, func˛ionarea ∫i componen˛a comisiilor medicale

∫i psihologice de siguran˛a circula˛iei, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 364 ∫i 364 bis din 28 mai
2003, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Capitolul III îTransporturi navale“*) va avea
urm„torul cuprins:

*) Capitolul III îTransporturi navale“ este reprodus Ón facsimil.
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2. La nota din anexa nr. 2, dup„ capitolul I îTransport
feroviar ∫i cu metroul“ se introduce urm„torul text:
îCAP. III. TRANSPORTURI NAVALE
* Vizita medical„ se va efectua astfel:
a) la ob˛inerea primului document de atestare, care este
valabil„ p‚n„ la Ómplinirea v‚rstei de 50 de ani;
b) Óntre 50 de ani ∫i 65 de ani vizita medical„ se va
efectua din 5 Ón 5 ani;

c) dup„ Ómplinirea v‚rstei de 65 de ani vizita medical„
se va efectua anual;
d) pentru ob˛inerea fiec„rui document de atestat ulterior
celui de la lit. a).“
Art. II. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage r„spunderea persoanelor vinovate Ón conformitate cu
reglement„rile legale Ón vigoare.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 8 februarie 2006.
Nr. 150.
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