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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. 33 din
10 martie 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. — Domnului colonel Irimescu Constantin Constantin 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, 14 martie 2006.
Nr. 313.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui comandor
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. 33 din
10 martie 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. — Domnului comandor Bivolan Mircea Dorel i se acord„
gradul de general de flotil„ aerian„ 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, 14 martie 2006.
Nr. 314.
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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. 33 din
10 martie 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 Trifu Ion Constantin-Petre 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, 20 martie 2006.
Nr. 322.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale ∫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. 33 din
10 martie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunica˛ii
Speciale,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnului colonel Croicu Matei Tudor 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, 20 martie 2006.
Nr. 323.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii ∫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. 32 din
10 martie 2006,
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. — Pe data de 30 martie 2006, domnului colonel Andrei
Mihai Constantin 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, 20 martie 2006.
Nr. 324.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii ∫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. 32 din
10 martie 2006,
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. — Domnului colonel Vasilu˛„ Dumitru Profir 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, 20 martie 2006.
Nr. 325.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind recunoa∫terea Ón func˛ia de Mitropolit al Clujului,
Albei, Cri∫anei ∫i Maramure∫ului
Œn temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 21 alin. (1) din Decretul
nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin
Decretul nr. 150/1974,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
potrivit Hot„r‚rii Guvernului nr. 333 din 16 martie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Œnalt Preasfin˛itul Bartolomeu (Valeriu) Anania,
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului ∫i Clujului, se recunoa∫te Ón func˛ia de
Mitropolit al Clujului, Albei, Cri∫anei ∫i Maramure∫ului.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 21 martie 2006.
Nr. 326.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea
de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recep˛ionarea,
depozitarea ∫i p„strarea cantit„˛ii de 1.500 mii tone gr‚u din recolta anului 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic.— Articolul 2 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a
sumelor
necesare
acoperirii
cheltuielilor
pentru
recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea cantit„˛ii de
1.500 mii tone gr‚u din recolta anului 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 711 din
5 august 2005, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:

îArt. 2. — Volumul maxim al cheltuielilor aferente
recep˛ion„rii, depozit„rii ∫i p„str„rii gr‚ului din recolta anului
2005 este de 11,5 milioane lei (RON) ∫i se va aloca din
bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale astfel: 10 milioane lei (RON) din bugetul aprobat pe
anul 2005 ∫i 1,5 milioane lei (RON) din bugetul aprobat pe
anul 2006.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 336.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul
Energiei nr. 45/2005 privind aprobarea Procedurii de alocare a sumelor de bani rezultate din
neÓndeplinirea de c„tre furnizorii de energie electric„ a cotelor obligatorii de achizi˛ie de certificate
verzi
Œn temeiul art. 9 alin. (6) ∫i (7) ∫i al art. 51 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum ∫i al art. II din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 958/2005 pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea produc˛iei de
energie electric„ din surse regenerabile de energie ∫i pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul func˛ionare ∫i dezvoltare pia˛„ de energie ∫i
Procesul-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei din
data de 17 martie 2006,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Procedura de alocare a sumelor de bani
rezultate din neÓndeplinirea de c„tre furnizorii de energie
electric„ a cotelor obligatorii de achizi˛ie de certificate verzi,
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 45/2005, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.158 din
21 decembrie 2005, se completeaz„ ∫i se modific„ Ón
conformitate cu prevederile din anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Compania Na˛ional„ îTranselectrica“-S.A.,
Societatea Comercial„ îOpcom“-S.A. ∫i participan˛ii la pia˛a
de certificate verzi vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. — Departamentele ∫i direc˛iile de specialitate din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul
Energiei vor urm„ri respectarea prevederilor prezentului
ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 17 martie 2006.
Nr. 5.
*) Anexa se public„ Ón format electronic pe pagina web a Autorit„˛ii Na˛ionale de Regementare Ón Domeniul Energiei, www.anre.ro.

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabile∫te metode comunitare de analiz„
pentru controlul oficial al furajelor
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 21.190 din 16 februarie 2006, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„
din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ ce
stabile∫te metode comunitare de analiz„ pentru controlul
oficial al furajelor, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 256 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial “, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 18/2004 pentru aprobarea
Normei veterinare ce stabile∫te metode de analiz„ pentru
controlul oficial al furajelor cu privire la con˛inutul Ón acid
cianhidric, calciu, carbona˛i, cenu∫„ brut„, cenu∫„ brut„
insolubil„ Ón acid clorhidric, clor din cloruri, ulei de mu∫tar,
lactoz„, potasiu, sodiu, zah„r, uree ∫i estimarea activit„˛ii
ureazice a produselor derivate din soia, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.020 ∫i
nr. 1.020 bis din 4 noiembrie 2004.

7

Art. 4. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei
71/250/CEE care stabile∫te metode comunitare de analiz„
pentru controlul oficial al furajelor, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ii Europene (JOCE) nr. L 155 din
12 iulie 1971, p. 13, a∫a cum a fost modificat„ ultima dat„
prin Directiva Comisiei 2005/6/CE care modific„ Directiva
Comisiei 71/250/CEE care stabile∫te metode comunitare de
analiz„ pentru controlul oficial al furajelor Ón baza Directivei
2002/32/CE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. 24 din 27 ianuarie 2005, p. 33.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Constantin Lupescu
Bucure∫ti,
Nr. 37.

21 februarie 2006.

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 47/2006 privind regimul de identificare a suinelor
Ón vederea acord„rii subven˛iilor, Ón conformitate cu Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2006,
produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i din sectorul piscicol
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 22.105 din 17 martie 2006 al Direc˛iei generale sanitare veterinare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
˛in‚nd cont de prevederile art. 1 lit. a) ∫i ale art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 127/2003
privind identificarea ∫i Ónregistrarea suinelor, ovinelor ∫i caprinelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 118/2004,
lu‚nd Ón considera˛ie prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin
acordarea de subven˛ii, Ón anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i din sectorul piscicol,
˛in‚nd cont de prevederile anexei nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.853/2005
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i
din sectorul piscicol, precum ∫i condi˛iile de acordare a subven˛iilor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor
∫i dezvolt„rii rurale nr. 94/2006,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. I. — Articolul 1 din Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 47/2006 privind regimul de identificare a
suinelor Ón vederea acord„rii subven˛iilor, Ón conformitate cu
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct
al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2006,
produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i din sectorul
piscicol, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

nr. 204 din 6 martie 2006, se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Suinele sacrificate Ón anul 2006 p‚n„ la data
de 30 iunie Ón abatoare autorizate ∫i pentru care se solicit„
subven˛ii se identific„ conform sistemului na˛ional de
identificare sau prin num„rul acordat Ón Registrul de abator
la sacrificare.“
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,
Ion Agafi˛ei
Bucure∫ti, 20 martie 2006.
Nr. 65.
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AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

ORDIN
privind Óncetarea procedurii de administrare special„ la Societatea Comercial„
îMetalurgica“ — S.A. Aiud, jude˛ul Alba
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare a Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorb˛ie cu Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului ∫i ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri
pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.
Articol unic. — Procedura de administrare special„ la
Societatea Comercial„ îMetalurgica“ — S.A. Aiud, jude˛ul
Alba, instituit„ prin Ordinul ministrului Autorit„˛ii pentru

Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului
nr. 115/2002, Ónceteaz„ de la data public„rii prezentului
ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
R„zvan Or„∫anu
Bucure∫ti, 15 martie 2006.
Nr. 6.515.
´
RECTIFIC√RI

Œn Decretul nr. 69/2006 pentru numirea unui judec„tor, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 91 din 31 ianuarie 2006, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“,
Partea I):
— la articolul unic, Ón loc de: îDoamna Por Ronsyai Sara se nume∫te...“ se va citi: îDoamna Por Rosnyai
Sara se nume∫te...“.
´
Œn Decretul nr. 257/2006 pentru numirea unui procuror, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 215 din 9 martie 2006, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul
Oficial“, Partea I):
— la articolul unic, Ón loc de: îDomnul Mocleanu Alexandru se nume∫te...“ se va citi: îDomnul Moleanu
Alexandru se nume∫te...“.
´
Œn Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 187/1999
privind accesul la propriul dosar ∫i deconspirarea securit„˛ii ca poli˛ie politic„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 182 din 27 februarie 2006, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei
îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la art. I pct. 8 [referitor la art. 3 1 alin. (1)], Ón loc de: î…o declara˛ie autentic„, pe propria
r„spundere,…“ se va citi: î…o declara˛ie pe propria r„spundere,…“.
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