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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 47/2005 privind reglement„ri de neutralizare
a de∫eurilor de origine animal„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 47
din 11 august 2005 privind reglement„ri de neutralizare a
de∫eurilor de origine animal„, adoptat„ Ón temeiul art. 1
pct. IV.16 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005,
cu urm„toarele modific„ri:
1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) va avea urm„torul
cuprins:
îc) animal de interes economic — orice animal crescut
sau de˛inut Ón gospod„riile private ∫i Ón fermele de cre∫tere
intensiv„, Ón mod obi∫nuit, Ón scopul desf„∫ur„rii unei
activit„˛i economice;“.
2. Alineatul (3) al articolului 9 va avea urm„torul
cuprins:

î(3) Consiliile locale au obliga˛ia de a-∫i asigura
contractual serviciile unei unit„˛i de ecarisare autorizate
conform legisla˛iei Ón vigoare.“
3. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 10 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Cresc„torii individuali de animale sunt
obliga˛i s„ anun˛e Ón maximum 24 de ore consiliul local
asupra mor˛ii animalelor la care se refer„ prezenta
ordonan˛„.
(2) Consiliul local sesizat Ón condi˛iile alin. (1) are
obliga˛ia s„ anun˛e de Óndat„ unitatea de ecarisare.“
4. Alineatul (3) al articolului 13 se abrog„.
5. La articolul 16, punctul 4 al literei b) va avea
urm„torul cuprins:
î4. transportul, respectiv manipularea sau depozitarea
de∫eurilor de origine animal„;“.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 23 martie 2006.
Nr. 73.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 47/2005 privind reglement„ri
de neutralizare a de∫eurilor de origine animal„
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 aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 47/2005 privind reglement„ri de neutralizare a de∫eurilor de
origine animal„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 362.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind avansarea Ón gradul profesional
de chestor principal de poli˛ie a unui chestor 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„, ∫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 chestor de poli˛ie Chesnoiu ™tefan Niculaie i
se acord„ gradul profesional de chestor principal 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, 24 martie 2006.
Nr. 370.

HOT√R¬RI

ALE

CAMEREI

DEPUTAﬁILOR

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componen˛ei
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 39, 42 ∫i 60 din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor
nr. 42/2004 pentru aprobarea componen˛ei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.258 din
27 decembrie 2004, cu modific„rile ulterioare, se modific„

Ón sensul c„ domnul deputat William Gabriel BrÓnz„,
apar˛in‚nd Grupului Parlamentar al Partidului Democrat,
este desemnat Ón calitate de membru al Comisiei pentru
tehnologia informa˛iei ∫i comunica˛iilor.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 27 martie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

VALER DORNEANU

Bucure∫ti, 27 martie 2006.
Nr. 13.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006 al Regiei Autonome îRasirom“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe
anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
pe anul 2006 al Regiei Autonome îRasirom“, aflat„ sub
autoritatea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, prev„zut Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor Ónscri∫i Ón
bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Regiei Autonome
îRasirom“ se aprob„ de Serviciul Rom‚n de Informa˛ii, cu
respectarea prevederilor bugetare anuale.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Regiei
Autonome îRasirom“, aprobat potrivit art. 1, reprezint„ limite
maxime ce nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i
numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului
Rom‚n de Informa˛ii, cu avizele Ministerului Finan˛elor
Publice ∫i Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei.

(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, Regia
Autonom„ îRasirom“ va efectua cheltuieli totale propor˛ional
cu gradul de realizare a veniturilor, cu Óncadrarea Ón
indicatorii de eficien˛„ aproba˛i.
Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
(RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(3) Contraven˛ia se constat„ de organele de control
financiar ale statului, Ómputernicite potrivit legii, ∫i amenda
se aplic„ persoanelor care se fac r„spunz„toare de
nerespectarea prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Directorul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Alexandru Radu Timofte
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 353.
*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Fondul
de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru prevenirea ∫i Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de

stat pe anul 2006, cu suma de 15.000 mii lei (RON), din
care suma de 14.000 mii lei (RON) la capitolul 70.01
îLocuin˛e ∫i dezvoltare public„“, titlul 71 îActive
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nefinanciare“, articolul 71.01 îActive fixe (inclusiv repara˛ii
capitale)“, alineatul 71.01.30 îAlte active fixe (inclusiv
repara˛ii capitale)“ ∫i suma de 1.000 mii lei (RON) la
capitolul 80.01 îAc˛iuni generale economice, comerciale ∫i
de munc„“, titlul 20 îBunuri ∫i servicii“, articolul
20.23 îPrevenirea ∫i combaterea inunda˛iilor ∫i Ónghe˛urilor“.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
realizarea Ón regim de urgen˛„ a lucr„rilor de investi˛ii
pentru prevenirea ∫i Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor
naturale produse de inunda˛ii, prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, precum ∫i pentru
asigurarea de materiale ∫i utilaje necesare interven˛iei de
urgen˛„ Ón caz de calamit„˛i produse de inunda˛ii.
Art. 2. — Elaborarea documenta˛iilor tehnico-economice,
execu˛ia lucr„rilor, precum ∫i achizi˛ionarea de materiale ∫i
utilaje necesare interven˛iei de urgen˛„ Ón caz de calamit„˛i
produse de inunda˛ii se contracteaz„ de c„tre Administra˛ia
Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, Ón calitate de beneficiar, aflat„
Ón coordonarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
av‚ndu-se Ón vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, aplicate Ón situa˛ii de
for˛„ major„.
Art. 3. — (1) P‚n„ la aprobarea documenta˛iilor tehnicoeconomice, se aprob„ dechiderea finan˛„rii ∫i Ónceperea

execu˛iei lucr„rilor pe baz„ de liste de lucr„ri estimate
cantitativ ∫i valoric.
(2) Decontarea lucr„rilor executate se va face pe baza
situa˛iilor de lucr„ri Ónsu∫ite de beneficiar.
(3) Œn termen de 3 luni de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri, Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor va aproba documenta˛iile tehnico-economice
aferente lucr„rilor prev„zute Ón anex„, necesare
prevenirii ∫i Ónl„tur„rii calamit„˛ilor naturale produse de
inunda˛ii, precum ∫i materialele ∫i utilajele necesare
interven˛iei de urgen˛„ Ón caz de calamit„˛i produse de
inunda˛ii.
Art. 4. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1, se suplimenteaz„ cu suma de
15.000 mii lei (RON) Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006.
Art. 5. — 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 Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2006.
Art. 6. — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor ∫i
alte organe abilitate de lege vor controla modul de
utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 373.
ANEX√*)
LISTA LUCR√RILOR DE INVESTIﬁII

pentru prevenirea ∫i Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii, care se realizeaz„
Ón regim de urgen˛„ din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006

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

HOT√R¬RE
privind prelungirea aplic„rii prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 52/2005
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei medicale
Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate pentru anul 2005 ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului
nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinz‚nd denumirile comune
interna˛ionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman,
de care beneficiaz„ asigura˛ii Ón tratamentul ambulatoriu, cu sau f„r„ contribu˛ie personal„,
pe baz„ de prescrip˛ie medical„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 ∫i 25 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se prelunge∫te p‚n„ la data de 31 martie
2006 aplicarea prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 52/2005
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi˛iile
acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de
asigur„ri sociale de s„n„tate pentru anul 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 71 din
20 ianuarie 2005, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005
a listei cuprinz‚nd denumirile comune interna˛ionale ale
medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz
uman, de care beneficiaz„ asigura˛ii Ón tratamentul
ambulatoriu, cu sau f„r„ contribu˛ie personal„, pe baz„ de
prescrip˛ie medical„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 2. — (1) Pentru asigurarea continuit„˛ii tratamentului
bolnavilor inclu∫i Ón programele curative de s„n„tate, p‚n„

la finalizarea licita˛iilor na˛ionale pentru programele,
respectiv subprogramele de s„n„tate, ∫i Óncheierea
contractelor de furnizare de medicamente ∫i materiale
sanitare specifice, Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate
este abilitat„ s„ utilizeze fondurile alocate cu aceast„
destina˛ie Ón baza actelor adi˛ionale la contractele derulate
Ón anul 2005.
(2) Furnizarea cantit„˛ilor de medicamente ∫i/sau de
materiale sanitare specifice, corespunz„toare necesarului
lunar, se face Ón condi˛iile men˛inerii ofertei de c„tre
furnizorii de medicamente ∫i/sau de materiale sanitare
specifice.
(3) Prevederile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ ∫i Ón cazul
contractelor Óncheiate Óntre casele de asigur„ri de s„n„tate
∫i unit„˛ile sanitare prin care se deruleaz„ subprogramele
de s„n„tate pentru care nu se organizeaz„ licita˛ie la nivel
na˛ional.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 374.

DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind constituirea Comisiei speciale pentru simplificarea formalit„˛ilor administrative
necesare eliber„rii permiselor de munc„
Œn temeiul art. 18 alin. (1) ∫i al 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,
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primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. — Se constituie Comisia special„ pentru
simplificarea formalit„˛ilor administrative necesare eliber„rii
permiselor de munc„, denumit„ Ón continuare Comisia
special„, Ón urm„toarea componen˛„:
a) ∫eful Cancelariei Primului-Ministru;
b) un secretar de stat din Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor;
c) pre∫edintele Autorit„˛ii pentru str„ini;
d) un secretar de stat din Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei;
e) pre∫edintele Oficiului pentru Migra˛ia For˛ei de Munc„;
f) un secretar de stat din Ministerul Finan˛elor Publice;
g) pre∫edintele Agen˛iei Rom‚ne pentru Investi˛ii Str„ine;
h) un secretar de stat din Ministerul Justi˛iei;
i) un consilier de stat al ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniile mediului de afaceri ∫i
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii;
j) un consilier de stat al ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniul economic.
Art. 2. — (1) Pre∫edintele Comisiei speciale este ∫eful
Cancelariei Primului-Ministru.
(2) Œn cazul Ón care nu poate participa la ∫edin˛ele
Comisiei speciale, pre∫edintele poate fi reprezentat de un
secretar de stat sau de un consilier de stat din cadrul
Cancelariei Primului-Ministru.

(3) La ∫edin˛ele Comisiei speciale pot fi invita˛i, Ón
func˛ie de necesit„˛i, ∫i reprezentan˛i ai altor autorit„˛i ∫i
institu˛ii publice, desemna˛i de conduc„torii acestora.
Art. 3. — Œn termen de 5 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei decizii, reprezentan˛ii autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor publice prev„zute la art. 1 se vor Óntruni Ón
prima ∫edin˛„ a Comisiei speciale la sediul Cancelariei
Primului-Ministru.
Art. 4. — Œn scopul rezolv„rii problemelor curente ∫i al
elabor„rii documentelor ce urmeaz„ s„ fie analizate,
Comisia special„ Ó∫i constituie, Ón prima ∫edin˛„, un colectiv
de lucru format din exper˛i ∫i al˛i speciali∫ti ai autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor publice reprezentate.
Art. 5. — Comisia special„ are Ón competen˛„:
a) analiza reglement„rilor incidente domeniului;
b) formularea de propuneri privind sistematizarea ∫i
asanarea legisla˛iei Ón materia permiselor de munc„;
c) elaborarea documentului de politici publice privind
simplificarea formalit„˛ilor administrative necesare eliber„rii
permiselor de munc„.
Art. 6. — Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei decizii, Comisia special„, prin
pre∫edintele acesteia, va prezenta Guvernului spre adoptare
documentul de politici publice prev„zut la art. 5 lit. c) ∫i
proiectele de acte normative privind simplificarea
formalit„˛ilor administrative pentru eliberarea permiselor de
munc„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 23 martie 2006.
Nr. 33.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Valeriu Turcan din func˛ia de pre∫edinte al Agen˛iei
pentru Strategii Guvernamentale
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. a) ∫i ale 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 av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 5 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 406/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei pentru Strategii Guvernamentale,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, domnul Valeriu Turcan se elibereaz„ din

func˛ia de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat al
Agen˛iei pentru Strategii Guvernamentale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 27 martie 2006.
Nr. 34.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Alfred Bulai Ón func˛ia de pre∫edinte al Agen˛iei pentru Strategii
Guvernamentale
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. a) ∫i ale 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 av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 5 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 406/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei pentru Strategii Guvernamentale,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, domnul Alfred Bulai se nume∫te Ón func˛ia

de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat al Agen˛iei
pentru Strategii Guvernamentale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 27 martie 2006.
Nr. 35.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAﬁIONAL AL INFORMAﬁIILOR SECRETE DE STAT

ORDIN
pentru aprobarea Ghidului de securitate privind sistemul de operare
Windows 2000 Server — DS 17
Œn temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) ∫i al art. 3 alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 153/2002 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, aprobat„ prin Legea nr. 101/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Ghidul de securitate privind
sistemul de operare Windows 2000 Server — DS 17,
prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Ghidul prev„zut la art. 1 este elaborat de
Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat
(ORNISS), Ón conformitate cu cerin˛ele politicii na˛ionale
care cuprind ∫i recomand„rile NATO ∫i UE privind

securitatea sistemelor informatice ∫i de comunica˛ii, precum
∫i cele mai bune practici din statele membre NATO ∫i UE
Ón domeniul protec˛iei informa˛iilor clasificate.
Art. 3. — Ghidul aprobat potrivit art. 1 abordeaz„
aspecte legate de politica de securitate a sistemelor
informatice ∫i de comunica˛ii care vehiculeaz„ informa˛ii
clasificate ∫i care dispun de un mediu de re˛ea bazat pe
sistemul de operare Windows 2000 Server.

p. Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Sorin Eugen Constantinescu

Bucure∫ti, 10 martie 2006.
Nr. 170.
*) Anexa se comunic„ persoanelor juridice de drept public ∫i privat Óndrept„˛ite.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAﬁIONAL AL INFORMAﬁIILOR SECRETE DE STAT

ORDIN
pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind estimarea nivelurilor de Óncredere
pentru medii specifice Ón care opereaz„ sisteme informatice ∫i de comunica˛ii — DS 13
Œn temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) ∫i al art. 3 alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 153/2002 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, aprobat„ prin Legea
nr. 101/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Ghidul INFOSEC privind estimarea
nivelurilor de Óncredere pentru medii specifice Ón care
opereaz„ sisteme informatice ∫i de comunica˛ii — DS 13,
prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul
ordin.

Art. 2. — Ghidul aprobat potrivit art. 1 abordeaz„
aspecte legate de nivelurile de Óncredere Ón func˛iile de
securitate ale produselor de securitate IT, precum ∫i de
stabilirea unor niveluri minime de Óncredere pentru
sistemele informatice ∫i de comunica˛ii na˛ionale, care
vehiculeaz„ informa˛ii clasificate.

p. Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Sorin Eugen Constantinescu
Bucure∫ti, 10 martie 2006.
Nr. 171.
*) Anexa se comunic„ persoanelor juridice de drept public ∫i privat Óndrept„˛ite.

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√ﬁII SOCIALE ™I FAMILIEI

ORDIN
pentru prorogarea termenului de depunere a declara˛iei fiscale privind stabilirea comisionului
datorat de angajatori
Av‚nd Ón vedere art. 12 alin. (3) din Legea nr. 130/1999 privind unele m„suri de protec˛ie a persoanelor
Óncadrate Ón munc„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ordinul ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei
nr. 100/2006 pentru aprobarea Declara˛iei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori, Nota Inspec˛iei
Muncii nr. 285 din 20 martie 2006 privind prorogarea termenului de depunere a Declara˛iei fiscale privind comisionul
datorat de angajatori,
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. — Termenul de depunere a Declara˛iei fiscale
privind comisionul datorat pentru luna ianuarie 2006,
prev„zut la art. 2 din Ordinul ministrului muncii, solidarit„˛ii
sociale ∫i familiei nr. 100/2006, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, se
prorog„ p‚n„ la data de 25 aprilie 2006.

Art. 2. — Declara˛ia fiscal„ privind comisionul datorat
pentru luna februarie 2006 se depune la inspectoratul
teritorial de munc„ p‚n„ la data de 25 aprilie 2005.
Art. 3. — Inspec˛ia Muncii ∫i inspectoratele teritoriale de
munc„ vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare de la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

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

Bucure∫ti, 21 martie 2006.
Nr. 216.
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ACTE ALE ŒNALTEI CURﬁI DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE
ŒNALTA CURTE DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE
— SECﬁIILE UNITE —

D E C I Z I A Nr. XVIII
din 12 decembrie 2005
Dosar nr. 13/2005
Sub pre∫edin˛ia doamnei Lidia B„rbulescu, vicepre∫edintele
Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, constituit„ Ón Sec˛ii
Unite, conform‚ndu-se dispozi˛iilor art. 25 lit. a) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, republicat„, s-a
Óntrunit la data de 21 noiembrie 2005 Ón vederea examin„rii
recursului Ón interesul legii declarat de procurorul general al
Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
cu privire la confiscarea special„ a mijlocului de transport
Ón cazul infrac˛iunilor prev„zute de art. 2—10 din Legea
nr. 143/2000.
Sec˛iile Unite au fost constituite cu respectarea cerin˛elor
legii, fiind prezen˛i 95 de judec„tori din totalul de 110 afla˛i
Ón func˛ie.
Procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a fost reprezentat de procurorul
Nicoleta Eucarie.
Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe
l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie a sus˛inut recursul
Ón interesul legii, cer‚nd s„ fie admis Ón sensul de a se
stabili c„, Ón cazul infrac˛iunilor prev„zute de art. 2—10 din
Legea nr. 143/2000, confiscarea special„ a mijlocului de
transport se dispune ori de c‚te ori se dovede∫te c„
acesta a constituit un mijloc propriu de realizare a activit„˛ii
infrac˛ionale impus de natura ∫i specificul faptei incriminate,
precum ∫i Ón cazul Ón care acesta a constituit o
component„ a modului de concepere a activit„˛ii
infrac˛ionale.
Œn vederea deliber„rii, a fost am‚nat„ pronun˛area
pentru data de 12 decembrie 2005, c‚nd
SECﬁIILE

U N I T E,

deliber‚nd asupra recursului Ón interesul legii, constat„
urm„toarele:
Œn leg„tur„ cu aplicarea dispozi˛iilor art. 118 lit. b) din
Codul penal ∫i ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000,
s-a constatat c„ instan˛ele judec„tore∫ti nu au un punct de
vedere unitar, pronun˛‚ndu-se Ón mod diferit cu privire la
confiscarea special„ a mijlocului de transport Ón cazul
infrac˛iunilor prev„zute de art. 2—10 din aceea∫i lege.
Astfel, unele instan˛e s-au pronun˛at Ón sensul c„, Ón
cazul acestor infrac˛iuni, confiscarea special„ se dispune ori
de c‚te ori mijlocul de transport a fost folosit la realizarea
laturii obiective a uneia dintre infrac˛iunile prev„zute de
art. 2—10 din Legea nr. 143/2000, f„r„ a constitui Óns„ un
mijloc indispensabil de s„v‚r∫ire a infrac˛iunii.
Alte instan˛e, dimpotriv„, s-au pronun˛at Ón sensul c„, Ón
cazul infrac˛iunilor prev„zute de art. 2—10 din Legea
nr. 143/2000, confiscarea special„ a mijlocului de transport
se dispune atunci c‚nd acesta a servit efectiv la realizarea
laturii obiective a uneia dintre infrac˛iunile prev„zute de
art. 2—10 din aceea∫i lege, precum ∫i atunci c‚nd mijlocul

de transport, prin modul Ón care a fost conceput„
activitatea infrac˛ional„, era destinat s„ serveasc„ la
realizarea laturii obiective a uneia dintre infrac˛iunile
men˛ionate.
Aceste din urm„ instan˛e au procedat corect.
Cu privire la confiscarea special„, art. 17 alin. (1) din
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea ∫i combaterea
traficului ∫i consumului ilicit de droguri prevede c„ drogurile
∫i alte bunuri care au f„cut obiectul infrac˛iunilor prev„zute
de art. 2—10 din lege se confisc„, iar dac„ acestea nu se
g„sesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor
Ón bani.
Totodat„, potrivit art. 118 lit. b) din Codul penal, sunt
supuse confisc„rii speciale lucrurile care au servit sau care
au fost destinate s„ serveasc„ la s„v‚r∫irea unei
infrac˛iuni, dac„ sunt ale infractorului, aceste prevederi din
partea general„ a Codului penal fiind aplicabile, conform
art. 362 din acela∫i cod, ∫i faptelor sanc˛ionate penal prin
legi speciale, cum este cazul faptelor sanc˛ionate penal prin
art. 2—10 din Legea nr. 143/2000.
Ca atare, Ón temeiul art. 17 alin. (1) din Legea
nr. 143/2000, raportat la art. 118 lit. b) din Codul penal,
confiscarea special„ a mijlocului de transport se poate
dispune Ón cazul Ón care se dovede∫te c„ acesta a servit
la s„v‚r∫irea uneia dintre infrac˛iunile prev„zute de
art. 2—10 din Legea nr. 143/2000, precum ∫i Ón cazul Ón
care se dovede∫te c„ mijlocul de transport a fost destinat
s„ serveasc„ la s„v‚r∫irea uneia dintre aceste infrac˛iuni.
M„sura de siguran˛„ a confisc„rii speciale a mijlocului
de transport se dispune, ˛in‚ndu-se seama de prevederile
art. 111 alin. 1 din Codul penal, Ón m„sura Ón care exist„
o stare de pericol rezultat„ din Óntrebuin˛area pe care
acesta a primit-o Ón s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni dintre cele
prev„zute de art. 2—10 din Legea nr. 143/2000 sau din
destina˛ia care i s-a dat mijlocului de transport Ón scopul
comiterii infrac˛iunii.
Prin urmare, pentru a fi supus confisc„rii speciale Ón
temeiul art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, raportat la
art. 118 lit. b) teza I din Codul penal, mijlocul de transport
trebuie s„ fi servit efectiv la s„v‚r∫irea uneia dintre
infrac˛iunile prev„zute de art. 2—10 din Legea nr. 143/2000,
adic„ s„ fi fost unul dintre mijloacele de care f„ptuitorul s-a
folosit efectiv pentru a comite infrac˛iunea, iar pentru a fi
supus confisc„rii speciale Ón temeiul art. 17 alin. (1) din
Legea nr. 143/2000, raportat la art. 118 lit. b) teza a II-a
din Codul penal, mijlocul de transport trebuie s„ fie fabricat,
preg„tit sau adaptat Ón scopul s„v‚r∫irii uneia dintre
infrac˛iunile prev„zute de art. 2—10 din Legea nr. 143/2000,
fiind deci destinat s„ serveasc„ la comiterea acesteia.
Œn acest sens, de exemplu, mijlocul de transport cu care
f„ptuitorul s-a deplasat av‚nd asupra sa o cantitate de
droguri ce urma a fi v‚ndut„ nu ar putea fi considerat c„ a
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servit la s„v‚r∫irea infrac˛iunii, Ón timp ce mijlocul de
transport Ón caroseria c„ruia au fost ascunse drogurile ce
urmau a fi v‚ndute, precum ∫i mijlocul de transport care a
fost preg„tit sau adaptat pentru a putea fi ascunse drogurile

Ón interiorul acestuia sunt supuse confisc„rii speciale, Óntruc‚t
primul a servit efectiv la s„v‚r∫irea infrac˛iunii, iar cel
de-al doilea a fost preg„tit ori adaptat Ón scopul comiterii
acesteia, fiind destinat s„ serveasc„ la s„v‚r∫irea infrac˛iunii.

Œn consecin˛„, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„,
republicat„, ∫i ale art. 4142 din Codul de procedur„ penal„, urmeaz„ a se admite recursul Ón interesul legii declarat de
procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie ∫i a se decide Ón sensul concluziilor
men˛ionate.
PENTRU

ACESTE

MOTIVE

Œn numele legii
D E C I D:

Admit recursul Ón interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie.
Œn aplicarea dispozi˛iilor art. 118 lit. b) din Codul penal ∫i ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, privind
confiscarea special„ a mijlocului de transport Ón cazul infrac˛iunii de trafic de droguri, stabilesc:
M„sura de siguran˛„ a confisc„rii speciale a mijlocului de transport se va dispune, Ón temeiul art. 17 alin. (1) din
Legea nr. 143/2000, raportat la art. 118 lit. b) teza I din Codul penal, numai Ón cazul Ón care se dovede∫te c„ acesta a
servit efectiv la realizarea laturii obiective a uneia dintre modalit„˛ile normative ale infrac˛iunilor prev„zute de art. 2—10
din Legea nr. 143/2000, precum ∫i Ón cazul Ón care se dovede∫te c„ mijlocul de transport a fost fabricat, preg„tit ori
adaptat Ón scopul realiz„rii laturii obiective a acestor infrac˛iuni.
Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din 12 decembrie 2005.
VICEPRE™EDINTELE ŒNALTEI CURﬁI DE CASAﬁIE ™I JUSTIﬁIE,

LIDIA B√RBULESCU
Magistrat-asistent-∫ef,
Victoria Maftei
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