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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea anexelor nr. 2/5 ∫i 2/7 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 49/2006
pentru aprobarea, pentru anul 2006, a Listei operatorilor economici afla˛i sub autoritatea
sau Ón coordonarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, care beneficiaz„ de prevederile
art. 10 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subven˛iilor pe produse
∫i a subven˛iilor privind protec˛ia social„ acordate companiilor, societ„˛ilor na˛ionale ∫i
societ„˛ilor comerciale din sectorul minier, a subven˛iilor pentru ac˛iuni de ecologizare
pentru Societatea Comercial„ îRomplumb“ — S.A. Baia Mare, precum ∫i a cheltuielilor
de procesare pentru ob˛inerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor
tehnice neconforme
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexele nr. 2/5 ∫i 2/7 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 49/2006 pentru aprobarea, pentru anul 2006,
a Listei operatorilor economici afla˛i sub autoritatea sau Ón
coordonarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, care
beneficiaz„ de prevederile art. 10 alin. (7) din Legea
bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, a subven˛iilor
pe produse ∫i a subven˛iilor privind protec˛ia social„
acordate companiilor, societ„˛ilor na˛ionale ∫i societ„˛ilor

comerciale din sectorul minier, a subven˛iilor pentru ac˛iuni
de ecologizare pentru Societatea Comercial„ îRomplumb“ —
S.A. Baia Mare, precum ∫i a cheltuielilor de procesare
pentru ob˛inerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin
reprocesarea concentratelor tehnice neconforme, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 53 din
20 ianuarie 2006, se modific„ ∫i se Ónlocuiesc cu anexele
nr. 1 ∫i 2*) care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 2 martie 2006.
Nr. 273.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Integr„rii Europene pe anul 2006
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Integr„rii Europene pe anul 2006, la capitolul 51.01
îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, titlul îBunuri ∫i servicii“,
articolul 20.01.09 îMateriale ∫i servicii cu caracter func˛ional“,
cu suma de 1.000 mii lei (RON), la titlul îCheltuieli de
capital“, articolul 71.01.02 îMa∫ini, echipamente ∫i mijloace
de transport“, cu suma de 600 mii lei (RON), ∫i la
articolul 71.01.03 îAlte active fixe“ cu suma de 400 mii lei
(RON) din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice, la propunerea
ordonatorului principal de credite, este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Integr„rii Europene pe anul 2006.
Art. 3. — Ministerul Integr„rii Europene ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate
potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul integr„rii europene,
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 2 martie 2006.
Nr. 275.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune Ón domeniul public al jude˛ului Mure∫
∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Mure∫
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
Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune Ón domeniul public al

jude˛ului Mure∫ ∫i Ón administrarea Consiliului
Jude˛ean Mure∫.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
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,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 2 martie 2006.
Nr. 277.

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

5

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 209/7.III.2006

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Societ„˛ii Rom‚ne
de Televiziune Ón domeniul public al jude˛ului Mure∫ ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Mure∫
Denumirea ∫i adresa
imobilului care
se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Imobil — Cinematograful
Unirea — T‚rgu Mure∫,
Bd. 1848 nr. 47,
jude˛ul Mure∫

Statul rom‚n —
din administrarea
Societ„˛ii Rom‚ne
de Televiziune

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Jude˛ul Mure∫,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Mure∫

Caracteristicile
tehnice
ale imobilului

Suprafa˛a construit„ =
1.264 m2

Num„rul de inventar atribuit
de Ministerul Finan˛elor Publice
∫i codul de clasificare
a imobilului

Nr. M.F.P. — 148.641
Cod de clasificare —
8.29.06

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru suportarea cheltuielilor de ∫colarizare Ón Rom‚nia
a unor ofi˛eri din Republica Azerbaidjan
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 1
alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.314/2004 privind
asigurarea de c„tre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale a
∫colariz„rii, Ón institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt din Rom‚nia, a
personalului apar˛in‚nd armatelor str„ine, se aprob„
suportarea cheltuielilor de ∫colarizare pentru un num„r de
11 ofi˛eri din Republica Azerbaidjan, Ón perioada martie—
septembrie 2006.

(2) Cheltuielile prev„zute la alin. (1), Ón limita sumei de
27.226 lei (RON), se suport„ din bugetul aprobat
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale pe anul 2006.
(3) Œn sensul prezentei hot„r‚ri, prin cheltuieli de
∫colarizare se Ón˛elege suma total„ a cheltuielilor de
Ónv„˛„m‚nt ∫i a celor pentru asigurarea caz„rii, hr„nirii ∫i
transportului intern al celor 11 ofi˛eri azeri, pe durata
studiilor Ón Rom‚nia.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Marius B„lu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 2 martie 2006.
Nr. 278.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ pe anul 2006
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ pe anul 2006, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, cu suma de

5.500 mii lei (RON) la capitolul 68.01 îAsigur„ri ∫i
asisten˛„ social„“, subcapitolul 08 îAjutoare la trecerea Ón
rezerv„“.
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Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este
autorizat s„ introduc„, la propunerea ordonatorului
principal de credite, modific„rile corespunz„toare Ón

structura bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura
bugetului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ pe anul
2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Directorul Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Lucian-Silvian Pahon˛u
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 2 martie 2006.
Nr. 279.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Oficiului Na˛ional de Prevenire
∫i Combatere a Sp„l„rii Banilor, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 479/2002
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Alineatul (2) al articolului 4 din Regulamentul
de organizare ∫i func˛ionare a Oficiului Na˛ional de
Prevenire ∫i Combatere a Sp„l„rii Banilor, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 479/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 382 din 5 iunie 2002, cu
modific„rile ulterioare, se abrog„.
Art. II. — Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri, Guvernul Rom‚niei va adopta,

la ini˛iativa Cancelariei Primului-Ministru, Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a Oficiului Na˛ional de Prevenire
∫i Combatere a Sp„l„rii Banilor.
Art. III. — P‚n„ la Ómplinirea termenului prev„zut la
art. II r„m‚n aplicabile reglement„rile legale privitoare la
atribu˛iile plenului ∫i cele ale direc˛iilor Oficiului Na˛ional de
Prevenire ∫i Combatere a Sp„l„rii Banilor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 2 martie 2006.
Nr. 288.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Hunedoara
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 740 mii lei (RON), pentru
jude˛ul Hunedoara, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al ora∫ului
C„lan, pentru cump„rarea unor active de pe platforma
siderurgic„ C„lan, Ón vederea ecologiz„rii acesteia.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorul principal de credite, conform
dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 2 martie 2006.
Nr. 289.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
pentru publicarea Rezolu˛iei Consiliului de Securitate al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite nr. 1.649/2005
privind situa˛ia din Republica Democratic„ Congo, adoptat„ la 21 decembrie 2005
Œn baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea Ón aplicare a unor sanc˛iuni interna˛ionale,
Ón temeiul art. 4 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Afacerilor Externe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articolul unic. — Se dispune publicarea Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Rezolu˛iei Consiliului de
Securitate al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite nr. 1.649/2005

privind situa˛ia din Republica Democratic„ Congo, adoptat„
la 21 decembrie 2005, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 10 februarie 2006.
Nr. A/1.630.
ANEX√

R E Z O L U ﬁ I A Nr. 1.649/2005
a Consiliului de Securitate al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, adoptat„ la 21 decembrie 2005
Consiliul de Securitate,
reafirm‚nd rezolu˛iile sale anterioare ∫i declara˛iile pre∫edintelui s„u referitoare la situa˛ia din Republica Democratic„ Congo, Ón
special rezolu˛iile nr. 1.533 din 12 martie 2004, nr. 1.565 din 1 octombrie 2004, nr. 1.592 din 30 martie 2005, nr. 1.596 din 18 aprilie
2005, nr. 1.616 din 15 august 2005, nr. 1.621 din 6 septembrie 2005 ∫i nr. 1.628 din 30 septembrie 2005, ∫i declara˛iile din 2 martie
(S/PRST/2005/10) ∫i 4 octombrie 2005 (S/PRST/2005/46),
reconfirm‚nd angajamentul s„u ferm fa˛„ de respectarea suveranit„˛ii, integrit„˛ii teritoriale ∫i independen˛ei politice a Republicii
Democratice Congo ∫i a tuturor statelor din regiune, precum ∫i sprijinul s„u pentru Acordul global ∫i cuprinz„tor privind procesul de
tranzi˛ie Ón Republica Democratic„ Congo, semnat la Pretoria Ón data de 17 decembrie 2002, ∫i accentu‚nd importan˛a alegerilor ca
fundament pentru restabilirea pe termen lung a p„cii ∫i stabilit„˛ii, reconcilierii na˛ionale ∫i promov„rii statului de drept Ón Republica
Democratic„ Congo,
manifest‚ndu-∫i Óngrijorarea fa˛„ de continuarea ostilit„˛ilor de c„tre mili˛iile ∫i grup„rile str„ine armate Ón partea de est a
Republicii Democratice Congo ∫i fa˛„ de pericolul pe care Ól prezint„ acestea pentru popula˛ia civil„, pentru organizarea alegerilor Ón
Republica Democratic„ Congo ∫i pentru stabilitatea Ón regiune,
depl‚ng‚nd Ónc„lc„rile drepturilor omului ∫i ale dreptului interna˛ional umanitar comise de aceste grup„ri ∫i mili˛ii ∫i accentu‚nd
nevoia urgent„ a aducerii Ón fa˛a justi˛iei a persoanelor responsabile de aceste infrac˛iuni,
salut‚nd ac˛iunea ferm„ a Misiunii de Organizare a Na˛iunilor Unite din Republica Democratic„ Congo (MONUC) Ómpotriva
acestor grup„ri ∫i mili˛ii ∫i l„ud‚nd devotamentul personalului MONUC, care a ac˛ionat Ón condi˛ii de mare risc,
solicit‚nd tuturor grup„rilor armate din regiunea Marilor Lacuri din Africa, cum ar fi For˛ele Democratice de Eliberare din
Rwanda (FDLR), Palipehutu — For˛ele Na˛ionale de Eliberare (FNL), Armata de Rezisten˛„ a Domnului, s„ ac˛ioneze f„r„ Ónt‚rziere Ón
vederea depunerii armelor, integr„rii Ón programele de demobilizare ∫i sprijinirii eforturilor de consolidare a p„cii Ón regiune,
lu‚nd not„ de decizia adoptat„ la 16 septembrie 2005 de Republica Democratic„ Congo, Republica Uganda, Republica
Rwanda ∫i Republica Burundi, ac˛ion‚nd Ón cadrul oferit de Comisia mixt„ Ón format tripartit plus unu, de a men˛iona termenul de
30 septembrie 2005 pentru dezarmarea voluntar„ a FDLR, Ón˛eleg‚ndu-se prin aceasta c„ Ón cazul nerespect„rii acestui termen vor fi
impuse sanc˛iuni,
lu‚nd not„ de Scrisoarea din data de 21 octombrie 2005 referitoare la Comisia mixt„ Ón format tripartit plus unu, transmis„ de
mini∫trii din Republica Burundi, Republica Democratic„ Congo, Republica Rwanda ∫i Republica Uganda ∫i adresat„ pre∫edintelui
Consiliului de Securitate,
solicit‚nd statelor din regiune s„-∫i aprofundeze cooperarea Ón scopul elimin„rii activit„˛ilor grup„rilor armate ilegale ∫i subliniind
c„ recursul la amenin˛area sau folosirea for˛ei Ómpotriva integrit„˛ii teritoriale a unui stat este contrar dispozi˛iilor Cartei Na˛iunilor Unite,
Óndemn‚nd Ón aceast„ privin˛„ participan˛ii la Conferin˛a Interna˛ional„ pentru Pace, Securitate, Democra˛ie ∫i Dezvoltare Ón
regiunea Marilor Lacuri din Africa s„ convoace c‚t mai cur‚nd al doilea summit,
con∫tient de faptul c„ leg„tura dintre exploatarea ilegal„ a resurselor naturale, traficul ilicit cu aceste resurse ∫i proliferarea ∫i
traficul cu arme reprezint„ unul dintre factorii care alimenteaz„ ∫i exacerbeaz„ conflictele Ón regiunea Marilor Lacuri din Africa ∫i Ón
special Ón Republica Democratic„ Congo,
manifest‚ndu-∫i recuno∫tin˛a fa˛„ de comunitatea donatorilor, pentru asisten˛a pe care o furnizeaz„ Republicii Democratice
Congo, ∫i Óncuraj‚nd-o s„ continue aceast„ asisten˛„,
lu‚nd not„ de raportul misiunii Consiliului de Securitate care a vizitat regiunea Africii Centrale, din data de 4 p‚n„ Ón data de
11 noiembrie 2005 (S/2005/716), ∫i andos‚nd recomand„rile sale,
consider‚nd c„ situa˛ia din Republica Democratic„ Congo continu„ s„ pun„ Ón pericol pacea ∫i securitatea interna˛ional„ Ón regiune,
ac˛ion‚nd Ón baza cap. VII din Carta Na˛iunilor Unite:
1. depl‚nge faptul c„ grup„rile armate str„ine prezente Ón
zona de est a Republicii Democratice Congo nu au depus armele
∫i solicit„ tuturor acestor grup„ri s„ se angajeze Ón mod voluntar,

f„r„ Ónt‚rziere ori condi˛ii prealabile, Ón procesul de dezarmare,
repatriere ∫i reinstalare;
2. decide c„ p‚n„ la data de 31 iulie 2006 prevederile
paragrafelor 13—16 ale Rezolu˛iei nr. 1.596 se vor aplica ∫i
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urm„toarelor persoane fizice desemnate de Comitetul instituit prin
Rezolu˛ia nr. 1.533 (denumit Ón continuare Comitetul):
a) lideri politici ∫i militari ai grup„rilor armate str„ine care
ac˛ioneaz„ Ón Republica Democratic„ Congo ∫i care Ómpiedic„
dezarmarea ∫i repatrierea voluntar„ ori reinstalarea propriilor
combatan˛i;
b) lideri politici ∫i militari ai mili˛iilor congoleze care sunt sprijinite
din exteriorul Republicii Democratice Congo, Ón special cei care
ac˛ioneaz„ Ón regiunea Ituri ∫i care Ómpiedic„ participarea propriilor
combatan˛i Ón procesele de dezarmare, demobilizare ∫i reintegrare;
3. decide c„ m„surile impuse prin paragraful 2 de mai sus ∫i
prin paragraful 13 al Rezolu˛iei nr. 1.596 nu se aplic„ atunci c‚nd
Comitetul autorizeaz„ Ón avans ∫i Ón baza unei analize a fiec„rui
caz Ón parte tranzitul persoanelor fizice care se repatriaz„ Ón ˛ara
de origine sau care particip„ la eforturile de aducere Ón fa˛a
justi˛iei a autorilor unor grave viol„ri ale drepturilor omului ∫i ale
dreptului interna˛ional umanitar;
4. decide c„ atribu˛iile Comitetului, men˛ionate Ón paragraful 18
al Rezolu˛iei nr. 1.596, vor fi completate cu dispozi˛iile men˛ionate
Ón paragraful 2 de mai sus;
5. solicit„ secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
∫i Grupului de exper˛i instituit prin Rezolu˛ia nr. 1.533 ca, Ón limita
capacit„˛ilor proprii ∫i f„r„ prejudicierea atribu˛iilor cuprinse Ón
mandat, s„ asiste Comitetul Ón scopul desemn„rii liderilor
men˛iona˛i Ón paragraful 2 de mai sus;
6. decide c„ prevederile paragrafelor 2—5 vor intra Ón vigoare
la data de 15 ianuarie 2006, cu excep˛ia situa˛iei Ón care
secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va informa
Consiliul de Securitate asupra finaliz„rii procesului de dezarmare
a grup„rilor armate str„ine ∫i a mili˛iilor congoleze care ac˛ioneaz„
Ón Republica Democratic„ Congo;
7. decide c„ va revizui m„surile prev„zute Ón paragraful 2 de
mai sus p‚n„ Ón data de 31 iulie 2006, Ón contextul progreselor
Ónregistrate Ón procesul de pace ∫i tranzi˛ie din Republica
Democratic„ Congo, Ón special Ón domeniul dezarm„rii grup„rilor
armate str„ine;
8. Óndeamn„ Guvernul de Unitate Na˛ional„ ∫i Tranzi˛ie s„
Óntreprind„ toate m„surile necesare pentru a asigura securitatea
popula˛iei civile, inclusiv a personalului umanitar, prin extinderea
autorit„˛ii statului pe Óntregul teritoriu al Republicii Democratice
Congo ∫i Ón special Ón provinciile Nord ∫i Sud Kivu ∫i Ón regiunea Ituri;
9. reaminte∫te c„ prin Rezolu˛ia nr. 1.565 Consiliul de
Securitate a mandatat MONUC s„ sprijine opera˛iunile conduse
de For˛ele Armate ale Republicii Democratice Congo Ón scopul
dezarm„rii combatan˛ilor str„ini ∫i al facilit„rii repatrierii voluntare
a acestora, precum ∫i a personalului auxiliar;
10. solicit„ secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
ca, Ón coordonare cu to˛i actorii relevan˛i ∫i Ón special cu
Guvernul de Unitate Na˛ional„ ∫i Tranzi˛ie, s„ transmit„ Consiliului
de Securitate spre analiz„, p‚n„ Ón data de 15 martie 2006, o
strategie cuprinz„toare ∫i integrat„ Ón vederea dezarm„rii,
repatrierii ∫i reinstal„rii combatan˛ilor str„ini, care va cuprinde
aspecte de natur„ militar„, politic„, economic„ ∫i legal„, inclusiv
rolul MONUC, Ón limitele actualului s„u mandat, Ón conformitate
cu normele aplicabile din dreptul interna˛ional ∫i cu respectarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor omului;
11. subliniaz„ c„ prin Rezolu˛ia nr. 1.565 MONUC este
autorizat„ s„ foloseasc„ toate mijloacele necesare, Ón limita
propriilor resurse ∫i Ón zonele unde sunt desf„∫urate unit„˛ile sale

armate, pentru a descuraja orice tentativ„ de recurs la for˛„ din
partea oric„rui grup armat congolez sau str„in, care pune Ón
pericol procesul politic, ∫i pentru a asigura protec˛ia civililor
afecta˛i de amenin˛area imediat„ a violen˛ei fizice;
12. Óndeamn„ Guvernul de Unitate Na˛ional„ ∫i Tranzi˛ie s„
realizeze reforma sectorului de securitate, prin integrarea imediat„
a For˛elor Armate ∫i a Poli˛iei Na˛ionale din Republica
Democratic„ Congo ∫i Ón special prin asigurarea pl„˛ilor adecvate
la termen ∫i sprijin logistic pentru personalul lor, Ón scopul
acceler„rii procesului de dezarmare a grup„rilor armate care
ac˛ioneaz„ pe teritoriul Republicii Democratice Congo, lu‚nd astfel
not„ de recomand„rile Misiunii Uniunii Europene de Consiliere ∫i
Asisten˛„ pentru Reforma Sectorului de Securitate din Republica
Democratic„ Congo (EUSEC), men˛ionate Ón raportul Misiunii
Consiliului de Securitate Ón Africa;
13. reitereaz„ apelul c„tre comunitatea de donatori s„
continue, cu titlu de urgen˛„, implicarea ferm„ Ón acordarea
asisten˛ei necesare pentru integrarea, preg„tirea ∫i dotarea
For˛elor Armate ∫i a Poli˛iei Na˛ionale din Republica Democratic„
Congo ∫i Óndeamn„ Guvernul de Unitate Na˛ional„ ∫i Tranzi˛ie
s„ ac˛ioneze Ón sensul facilit„rii ∫i urgent„rii cooper„rii Ón acest
scop;
14. solicit„ secretarului general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
s„ transmit„ observa˛iile sale ∫i, Ón m„sura Ón care consider„
necesar, recomand„ri referitoare la Scrisoarea din data de
21 octombrie 2005, adresat„ pre∫edintelui Consiliului de
Securitate de c„tre mini∫trii din Republica Burundi, Republica
Democratic„ Congo, Republica Rwanda ∫i Republica Uganda Ón
cadrul de ac˛iune al Comisiei mixte Ón format tripartit plus unu;
15. solicit„ ca guvernele din Republica Uganda, Republica
Rwanda, Republica Democratic„ Congo ∫i Republica Burundi s„
Óntreprind„ m„suri Ón scopul prevenirii folosirii propriilor teritorii
pentru sprijinirea Ónc„lc„rii embargoului asupra armelor, impus prin
rezolu˛iile nr. 1.493 ∫i nr. 1.596 ∫i reÓnnoit prin Rezolu˛ia
nr. 1.616, sau pentru sprijinirea activit„˛ii grup„rilor armate
prezente Ón regiune;
16. solicit„ Ón continuare tuturor statelor care au frontier„
comun„ cu Republica Democratic„ Congo, precum ∫i Guvernului
de Unitate Na˛ional„ ∫i Tranzi˛ie s„ Ómpiedice orice form„ de
sprijin pentru exploatarea ilegal„ a resurselor naturale din
Republica Democratic„ Congo, Ón special prin prevenirea
tranzitului acestor resurse prin propriile teritorii;
17. solicit„ statelor interesate ∫i Ón special celor din regiune
s„ Óntreprind„ m„suri suplimentare privind liderii politici ∫i militari
ai grup„rilor armate str„ine prezente pe teritoriul lor, inclusiv,
c‚nd este necesar, prin ac˛ionarea Ón sensul aducerii lor Ón fa˛a
justi˛iei sau prin luarea unor m„suri corespunz„toare Ón materie
de cooperare interna˛ional„ ∫i asisten˛„ judiciar„;
18. reitereaz„ apelul c„tre autorit„˛ile din Republica
Democratic„ Congo de a-i aduce Ón fa˛a justi˛iei, f„r„ Ónt‚rziere,
pe autorii unor Ónc„lc„ri grave ale drepturilor omului ∫i ale
dreptului interna˛ional umanitar ∫i reitereaz„ faptul c„ mandatul
MONUC, prev„zut Ón Rezolu˛ia nr. 1.565, men˛ioneaz„ cooperarea
Ón scopul aducerii acestora Ón fa˛a justi˛iei;
19. solicit„ tuturor p„r˛ilor s„ coopereze deplin cu Tribunalul
Penal Interna˛ional pentru Rwanda din Arusha, Ón special privind
arestul ∫i transferul acuza˛ilor afla˛i Ónc„ Ón libertate;
20. decide s„ urm„reasc„ Ón continuare aceast„ chestiune.
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