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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Republicii Ungare privind func˛ionarea
Institutului Cultural Rom‚n la Budapesta
∫i a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucure∫ti,
semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Ungare privind func˛ionarea Institutului Cultural Rom‚n
la Budapesta ∫i a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucure∫ti,
semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2005.
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„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 mai 2006.
Nr. 176.

ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Ungare privind func˛ionarea Institutului Cultural Rom‚n
la Budapesta ∫i a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucure∫ti
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Ungare, denumite Ón continuare p„r˛i,
av‚nd Ón vedere dispozi˛iile Tratatului de Ón˛elegere ∫i bun„ vecin„tate dintre Rom‚nia ∫i Republica Ungar„,
semnat la Timi∫oara la 16 septembrie 1996,
Ón conformitate cu cele cuprinse Ón Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Rom‚ne ∫i Guvernul Republicii
Populare Ungare privind colaborarea cultural„ ∫i ∫tiin˛ific„, semnat la Budapesta la 7 septembrie 1961, precum ∫i cu
prevederile Actului Final al Conferin˛ei pentru Securitate ∫i Cooperare Ón Europa, semnat la 1 august 1975,
animate fiind de inten˛ia realiz„rii dispozi˛iilor Cartei îPentru o nou„ Europ„“, adoptat„ la Paris la 21 noiembrie 1990,
la Conferin˛a pentru Securitate ∫i Cooperare,
lu‚nd Ón considerare Conven˛ia dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Populare
Ungare privind Ónfiin˛area Casei culturii rom‚ne la Budapesta ∫i a Casei culturii ungare la Bucure∫ti, semnat„ la
Budapesta la 26 noiembrie 1969,
Ón interesul cultiv„rii ∫i dezvolt„rii rela˛iilor culturale, ∫tiin˛ifice ∫i de Ónv„˛„m‚nt dintre cele dou„ state, precum ∫i
al Ónt„ririi rela˛iilor de bun„ vecin„tate convin dup„ cum urmeaz„:
Dispozi˛ii generale
ARTICOLUL 1

1. P„r˛ile stabilesc de comun acord ca pe teritoriile
statelor lor s„ func˛ioneze Institutul Cultural Rom‚n la
Budapesta ∫i Centrul Cultural al Republicii Ungare la
Bucure∫ti, denumite Ón continuare institute.
2. Œn conformitate cu Conven˛ia dintre Guvernul
Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii
Populare Ungare privind Ónfiin˛area Casei culturii rom‚ne la
Budapesta ∫i a Casei culturii ungare la Bucure∫ti, semnat„
la 26 noiembrie 1969 la Budapesta, din data de
15 februarie 1991 func˛ioneaz„ la Budapesta Institutul

Cultural Rom‚n, iar la Bucure∫ti Centrul Cultural al
Republicii Ungare.
3. Œn baza prezentului acord, p„r˛ile au posibilitatea
Ónfiin˛„rii unei filiale a Institutului Cultural Rom‚n din
Budapesta Ón Republica Ungar„ ∫i a unei filiale a Centrului
Cultural al Republicii Ungare din Bucure∫ti Ón Rom‚nia, pe
baz„ de reciprocitate. Dispozi˛iile prezentului acord sunt
valabile ∫i pentru filiale. Œnfiin˛area filialelor va fi comunicat„
pe cale diplomatic„.
ARTICOLUL 2

Institutele contribuie la realizarea prevederilor acordului
cultural semnat de p„r˛i ∫i a prevederilor cuprinse Ón alte
programe de colaborare cultural„. Scopul activit„˛ii
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institutelor este dezvoltarea rela˛iilor dintre cele dou„ state,
prin Ónlesnirea schimbului de informa˛ii ∫i cuno∫tin˛e din
domeniul culturii, artelor, Ónv„˛„m‚ntului, ∫tiin˛ei, massmedia, precum ∫i cunoa∫terea reciproc„ a cet„˛enilor celor
dou„ state, datorit„ dob‚ndirii directe a informa˛iilor ∫i a
cre„rii posibilit„˛ii de cunoa∫tere reciproc„.
ARTICOLUL 3

Institutele pot deschide conturi conform legisla˛iilor Ón
vigoare Ón cele dou„ state.
Coordonarea ∫i conducerea institutelor
ARTICOLUL 4

1. Institutul Cultural Rom‚n la Budapesta este
subordonat Institutului Cultural Rom‚n ∫i Ministerului
Afacerilor Externe al Rom‚niei, iar Centrul Cultural al
Republicii Ungare la Bucure∫ti este subordonat ministrului
patrimoniului cultural na˛ional al Republicii Ungare, prin
Direc˛ia institutelor culturale maghiare din str„in„tate.
2. P„r˛ile Ó∫i vor comunica pe c„i diplomatice
eventualele schimb„ri survenite Ón coordonarea celor dou„
institute.
Activitatea institutelor
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ARTICOLUL 7

1. Institutele pot:
a) percepe tax„ de intrare la spectacole sau pentru
materiale emise ∫i difuzate;
b) stabili o tax„ pentru cursurile de limb„ organizate de
ele ∫i pentru activit„˛ile legate de acestea;
c) stabili o tax„ pentru publica˛iile lor electronice (CD,
DVD, Internet) ∫i tipografice, ocazionale ∫i periodice,
precum ∫i pentru difuzarea programelor audio ∫i video
organizate ∫i pentru publicarea lor pe Internet;
d) stabili o tax„ pentru serviciile oferite de bibliotec„.
2. Activit„˛ile definite Ón prezentul articol se vor
desf„∫ura conform prevederilor legale ale statului primitor.
Problemele practice care se ivesc Ón leg„tur„ cu activit„˛ile
men˛ionate mai sus trebuie reglementate Ón mod nemijlocit
cu autorit„˛ile competente din statul primitor.
Personalul institutelor ∫i statutul acestuia
ARTICOLUL 8

P„r˛ile Ó∫i vor desemna ele Ónsele membrii personalului
propriu ∫i se vor informa pe cale diplomatic„ asupra
num„rului de angaja˛i din institute, asupra numelor
membrilor personalului, asupra sosirii la post ∫i Ónceperii
activit„˛ii acestora, precum ∫i asupra plec„rii lor definitive.
ARTICOLUL 9

ARTICOLUL 5

1. Institutele, Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare Ón
statul primitor ∫i cu prevederile dreptului interna˛ional, vor
desf„∫ura activit„˛i dup„ cum urmeaz„:
a) organizeaz„ concerte, reprezenta˛ii, seri literare,
prezent„ri de filme, expozi˛ii ∫i alte manifest„ri culturale;
b) organizeaz„ conferin˛e, seminarii, colocvii ∫i Ónt‚lniri
Ón domeniul ∫tiin˛ei;
c) editeaz„, difuzeaz„ ∫i Ómprumut„ c„r˛i, publica˛ii ∫i
alte materiale de prezentare cultural„ ∫i ∫tiin˛ific„;
d) organizeaz„ cursuri de limb„ rom‚n„, respectiv de
limb„ maghiar„;
e) organizeaz„ manifest„ri ∫i Ónt‚lniri pentru copii ∫i
tineret.
2. Œn concordan˛„ cu scopul prezentului acord ∫i Ón
spiritul respectului reciproc dintre p„r˛i, institutele pot
organiza ∫i alte activit„˛i pentru promovarea valorilor
spirituale ale popoarelor din statele lor.
3. Institutele care nu au scop patrimonial pot desf„∫ura
∫i activit„˛i comerciale, cum ar fi v‚nzarea de publica˛ii,
materiale audiovizuale, crea˛ii artistice ∫i articole culturale,
precum ∫i activit„˛i de deservire Ón sediu pentru publicul lor.
4. Activitatea comercial„ a institutelor se va desf„∫ura
Ón conformitate cu prevederile legisla˛iei Ón vigoare Ón statul
primitor ∫i nu va fi scutit„ de impozitele ∫i taxele aferente,
beneficiind Ón statul primitor de acela∫i regim fiscal aplicabil
persoanelor juridice f„r„ scop patrimonial care desf„∫oar„
activit„˛i similare. Aceast„ prevedere se refer„ ∫i la
activit„˛ile de deservire din incint„, organizate de institute.
ARTICOLUL 6

1. P„r˛ile permit accesul liber ∫i neÓngr„dit Ón spa˛iile
publice ale institutelor, precum ∫i la manifest„rile
organizate, Ón conformitate cu prezentul acord, Ón alte spa˛ii
sau localit„˛i, pentru care este necesar acordul autorit„˛ilor
locale din statul primitor.
2. Institutele pot face publicitate activit„˛ilor desf„∫urate
Ón condi˛iile permise de reglement„rile Ón vigoare ale
statului primitor.

1. Directorul ∫i directorul adjunct ai institutelor
beneficiaz„ de statutul diplomatic al statului trimi˛„tor ∫i vor
fi notifica˛i ca atare la Ministerul Afacerilor Externe local.
2. Angaja˛ii institutelor care dispun de cet„˛enia statului
trimi˛„tor sunt supu∫i legisla˛iei statului trimi˛„tor. Acestora li
se aplic„ legisla˛ia muncii ∫i a asigur„rilor sociale a acestui
stat ∫i sunt scuti˛i de obliga˛ia de a ob˛ine permis de
munc„.
3. Angaja˛ii institutelor care dispun de cet„˛enia statului
primitor sunt supu∫i legisla˛iei statului primitor. Acestora li
se aplic„ legisla˛ia muncii ∫i a asigur„rilor sociale a acestui
stat.
ARTICOLUL 10

P„r˛ile vor acorda, f„r„ tax„, viz„ ∫i permis de ∫edere
personalului f„r„ statut diplomatic al institutelor, precum ∫i
membrilor familiilor acestora.
ARTICOLUL 11

P„r˛ile Ó∫i vor acorda asisten˛„ Ón scopul func˛ion„rii
Institutului Cultural Rom‚n la Budapesta ∫i, respectiv, a
Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucure∫ti Ón
cl„diri corespunz„toare.
Impozite, taxe ∫i facilit„˛i vamale
ARTICOLUL 12

1. Obiectele destinate echip„rii ∫i func˛ion„rii, precum ∫i
obiectele destinate unor prezent„ri, expozi˛ii ∫i unor scopuri
didactice nu fac obiectul restric˛iilor de aducere ∫i scoatere
din ˛ar„.
2. Aceast„ scutire nu se refer„ la m„rfurile destinate
valorific„rii Ón circuit comercial.
ARTICOLUL 13

Regimul fiscal al institutelor, precum ∫i al personalului
celor dou„ institute este reglementat de legisla˛ia statului
trimi˛„tor ∫i de prevederile Conven˛iei dintre Rom‚nia ∫i
Republica Ungar„ privind evitarea dublei impuneri ∫i
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit
∫i pe capital, semnat„ la Bucure∫ti la 16 septembrie 1993.
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ARTICOLUL 15

Dispozi˛ii finale
ARTICOLUL 14

1. Prezentul acord va intra Ón vigoare Ón a 60-a zi de la
data ultimei notific„ri prin care p„r˛ile Ó∫i comunic„ reciproc
pe c„i diplomatice, Ón scris, Óndeplinirea procedurilor interne
necesare pentru intrarea sa Ón vigoare.
2. Acordul se Óncheie pentru o perioad„ nedeterminat„
∫i poate fi denun˛at pe cale diplomatic„ Ón orice moment,
de c„tre oricare dintre p„r˛i.

La data intr„rii Ón vigoare a prezentului acord, Ó∫i
Ónceteaz„ valabilitatea Conven˛ia dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Populare Ungare
privind Ónfiin˛area Casei culturii rom‚ne la Budapesta ∫i a
Casei culturii ungare la Bucure∫ti, semnat„ la Budapesta la
26 noiembrie 1969.
ARTICOLUL 16

Acordul Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea la Ómplinirea a 6 luni
de la primirea notific„rii de denun˛are.

Orice problem„ legat„ de interpretarea ∫i aplicarea
prezentului acord va fi rezolvat„ pe cale diplomatic„.
Semnat la Bucure∫ti, la 20 octombrie 2005, Ón dou„
exemplare originale, fiecare dintre ele Ón limbile rom‚n„ ∫i
maghiar„, toate textele fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Mihai R„zvan Ungureanu

Pentru Guvernul Republicii Ungare,
András Bozóki
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Ungare
privind func˛ionarea Institutului Cultural Rom‚n la Budapesta
∫i a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucure∫ti,
semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2005
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 ratificarea Acordului dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Ungare privind func˛ionarea
Institutului Cultural Rom‚n la Budapesta ∫i a Centrului Cultural al Republicii
Ungare la Bucure∫ti, semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2005, ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 15 mai 2006.
Nr. 722.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„
situate pe amplasamentul lucr„rii îConstruc˛ia variantei de ocolire
Deva ∫i Or„∫tie la profil de autostrad„“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate
public„ de interes na˛ional îConstruc˛ia variantei de ocolire

Deva ∫i Or„∫tie la profil de autostrad„“, potrivit h„r˛ii
topografice prev„zute Ón anexa nr. 1*).

*) Anexa nr. 1 se comunic„ persoanelor fizice ∫i juridice interesate, la solicitarea acestora, de c„tre Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a h„r˛ii
topografice fiind determinat„ de impedimente de natur„ tehnico-redac˛ional„.
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Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„, situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zute la art. 1, expropriator fiind
statul rom‚n, prin Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*).
Art. 3. — (1) Se aprob„ suma global„ estimat„ de
25.326.910 lei (RON), ca just„ desp„gubire pentru
imobilele ce sunt situate pe amplasamentul lucr„rii
prev„zute la art. 1.
(2) Suma global„ prev„zut„ la alin. (1) va fi alocat„ din
bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, Ón limita prevederilor anuale aprobate cu
destina˛ia cheltuieli neeligibile aferente Memorandumului de
finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„
privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„ acordat„ prin
Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru
m„sura îConstruc˛ia variantei de ocolire Deva—Or„∫tie la
standard de autostrad„“, semnat la Bruxelles la
13 decembrie 2004 ∫i la Bucure∫ti la 14 februarie 2005,
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publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 687 bis
din 1 august 2005.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„, Ón
termen de 15 zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei
Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. pentru lucrarea de utilitate public„
prev„zut„ la art. 1, Ón vederea efectu„rii desp„gubirilor Ón
cadrul procedurilor de expropriere, Ón condi˛iile legii.
Art. 5. — Planul cu amplasamentul lucr„rii, delimitarea
suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse exproprierii, precum
∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se aduc la cuno∫tin˛„
public„ prin afi∫are la sediul consiliilor locale implicate ∫i
vor r„m‚ne afi∫ate p‚n„ la finalizarea procedurii de
expropriere, conform legii. Planul cu amplasamentul lucr„rii
va fi publicat ∫i Óntr-un ziar local.
Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i
a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a afecta dispozi˛iile prezentei hot„r‚ri.
Art. 7. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 566.
*) Anexa nr. 2 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 435 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.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investi˛ii
cuprinse Ón îProiectul nr. 2 — Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbin˛i Zlatna
∫i Cop∫a Mic„“ din cadrul Memorandumului aprobat Ón ∫edin˛a Guvernului din 12 ianuarie 2006
pentru aprobarea unor Ómprumuturi de p‚n„ la 1.441.000.000 euro Ón perioada 2006—2009,
pentru finan˛area investi˛iilor prioritare de mediu ∫i gospod„rire a apelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ lista cuprinz‚nd obiectivele de
investi˛ii cuprinse Ón îProiectul nr. 2 — Program-pilot pentru
reabilitarea zonelor fierbin˛i Zlatna ∫i Cop∫a Mic„“ din
cadrul Memorandumului aprobat Ón ∫edin˛a Guvernului din
12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor Ómprumuturi de
p‚n„ la 1.441.000.000 euro Ón perioada 2006—2009,
pentru finan˛area investi˛iilor prioritare de mediu ∫i
gospod„rire a apelor, prev„zut„ Ón anexa nr. I.
(2) Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor
de investi˛ii prev„zute la alin. (1), cuprin∫i Ón anexele
nr. II/1—II/9*).
*) Anexele nr. II/1—II/9 nu se public„, fiind clasificate potrivit legii.

Art. 2. — Finan˛area obiectivelor de investi˛ii cuprinse Ón
îProiectul nr. 2 — Program-pilot pentru reabilitarea zonelor
fierbin˛i Zlatna ∫i Cop∫a Mic„“ din cadrul Memorandumului
aprobat Ón ∫edin˛a Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru
aprobarea unor Ómprumuturi de p‚n„ la 1.441.000.000 euro
Ón perioada 2006—2009, pentru finan˛area investi˛iilor
prioritare de mediu ∫i gospod„rire a apelor, prev„zute Ón
anexa nr. I, ai c„ror indicatori tehnico-economici sunt
prev„zu˛i Ón anexele nr. II/1—II/9, se face de la bugetul de
stat, credite interne ∫i externe, prin bugetul Ministerului
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Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, precum ∫i din alte surse
legal constituite.

Art. 3. — Anexa nr. I ∫i anexele nr. II/1—II/9 fac parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 26 aprilie 2006.
Nr. 571.
ANEXA Nr. I
LISTA

cuprinz‚nd obiectivele de investi˛ii cuprinse Ón îProiectul nr. 2 — Program-pilot
pentru reabilitarea zonelor fierbin˛i Zlatna ∫i Cop∫a Mic„“ din cadrul Memorandumului
aprobat Ón ∫edin˛a Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor Ómprumuturi
de p‚n„ la 1.441.000.000 euro Ón perioada 2006—2009, pentru finan˛area investi˛iilor prioritare
de mediu ∫i gospod„rire a apelor
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obiectivul

Amenajarea r‚ului Ampoi ∫i a afluen˛ilor s„i, Ón zona ora∫ului Zlatna
Reabilitarea sistemului de salubrizare a ora∫ului Zlatna ∫i construirea Sta˛iei de transfer
de∫euri menajare
Ecologizarea ∫i Ónl„turarea efectelor polu„rii Ón zona industrial„ dezafectat„
Reabilitarea ∫i extinderea re˛elei de canalizare a ora∫ului Zlatna
Reabilitarea ecosistemului Ón zonele grav afectate de poluare ale ora∫ului Zlatna, jude˛ul
Alba
Extinderea re˛elei de ap„ potabil„ pe teritoriul administrativ al ora∫ului Zlatna
Reabilitarea fostei albii a r‚ului Ampoi, ora∫ul Zlatna, jude˛ul Alba
Sistemul zonal de alimentare cu ap„ potabil„ ∫i canalizare a apelor uzate Cop∫a Mic„,
jude˛ul Sibiu
Reabilitarea fa˛adelor ∫i a acoperi∫urilor cl„dirilor (institu˛ii publice ∫i blocuri de locuin˛e)
afectate de poluarea istoric„ Ón ora∫ul Cop∫a Mic„, jude˛ul Sibiu
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind autorizarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii de a achizi˛iona mijloace de transport
prin intermediul unei finan˛„ri tip leasing financiar
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 42 alin. 5 din Legea nr. 14/1992 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se autorizeaz„ Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
s„ atribuie, Ón conformitate cu legisla˛ia privind achizi˛iile
publice, un contract multianual de furnizare pe baz„ de leasing
financiar, cu op˛iune de cump„rare, a 1.400 de autoturisme
necesare desf„∫ur„rii Ón bune condi˛ii a activit„˛ilor acestuia.
(2) Valoarea estimat„ a achizi˛iei este de 60 milioane lei
(RON), sum„ care include costurile, dob‚nzile, taxele,
impozitele ∫i alte cheltuieli aferente.

(3) Contractul multianual de furnizare prev„zut la
alin. (1) se finan˛eaz„ pe o perioad„ de 4 ani bugetari.
Art. 2. — Plata avansului, a ratelor de leasing, a valorii
reziduale, a comisioanelor, taxelor, precum ∫i a celorlalte
cheltuieli aferente contractului se asigur„ de la bugetul de
stat, prin bugetul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, Ón limita
sumelor aprobate anual cu aceast„ destina˛ie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 10 mai 2006.
Nr. 613.

Contrasemneaz„:
Directorul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Alexandru-Radu Timofte
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 459/2004
privind desemnarea Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale
ca furnizor de servicii de telecomunica˛ii necesare sistemului informatic unic integrat
al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate ∫i furnizorilor s„i de servicii medicale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 2 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 459/2004 privind desemnarea
Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale ca furnizor de
servicii de telecomunica˛ii necesare sistemului informatic
unic integrat al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate
∫i furnizorilor s„i de servicii medicale, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 333 din 16 aprilie 2004,
se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

î(2) Sumele Óncasate de c„tre Serviciul de
Telecomunica˛ii Speciale Ón baza contractului prev„zut la
alin. (1), reprezent‚nd contravaloarea serviciilor prestate de
al˛i operatori de telecomunica˛ii pentru func˛ionarea
sistemului, se utilizeaz„ pentru plata acestor servicii, iar
cele ce reprezint„ servicii prestate efectiv de Serviciul de
Telecomunica˛ii Speciale se vireaz„ la bugetul de stat.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Directorul Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale,
Marcel Opri∫
Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Alice Cezarina BÓtu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 10 mai 2006.
Nr. 616.

DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind organizarea ∫i func˛ionarea Centrului de situa˛ii al Guvernului
Œn temeiul 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, al art. 19 ∫i al art. 23 alin. (2) din Decizia primului-ministru nr. 379/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Cancelariei Primului-Ministru,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — (1) Centrul de situa˛ii al Guvernului, denumit
Ón continuare Centru, se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca
structur„ f„r„ personalitate juridic„, la dispozi˛ia primuluiministru, Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru ∫i Ón
subordinea direct„ a ∫efului Cancelariei Primului-Ministru.
(2) Scopul Centrului este asigurarea leg„turii Guvernului
cu autorit„˛ile administra˛iei publice centrale, cu privire la
situa˛iile de urgen˛„ ∫i evenimentele deosebite care trebuie
cunoscute la nivel guvernamental.
(3) Sediul Centrului este Ón municipiul Bucure∫ti, Pia˛a
Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. — (1) Pentru realizarea scopului prev„zut la
art. 1, Centrul Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii principale:
a) asigur„ serviciul de permanen˛„ la Guvernul
Rom‚niei;
b) colecteaz„ rapoartele ∫i informa˛iile referitoare la
situa˛iile de urgen˛„ ∫i evenimentele deosebite de la
serviciile operative ale autorit„˛ilor publice centrale;
c) se informeaz„ permanent despre modul de derulare a
misiunilor desf„∫urate pe teritoriul na˛ional sau Ón afara
grani˛elor Rom‚niei, sub egida Organiza˛iei Na˛iunilor Unite,
Organiza˛iei Tratatului Atlanticului de Nord sau Uniunii
Europene;
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d) Ól informeaz„ pe ∫eful Cancelariei Primului-Ministru
sau, dup„ caz, pe primul-ministru, despre evolu˛ia situa˛iilor
de urgen˛„ sau a evenimentelor deosebite;
e) asigur„ consilierea primului-ministru pentru
Óndeplinirea atribu˛iilor ce Ói revin Ón domeniul
managementului situa˛iilor de urgen˛„;
f) se informeaz„ cu privire la modul de coordonare a
ac˛iunilor for˛elor implicate Ón managementul situa˛iilor de
urgen˛„;
g) Óntocme∫te documentul cu direc˛iile prioritare de ac˛iune
Ón domeniul prevenirii ∫i gestion„rii situa˛iilor de urgen˛„;
h) Óndepline∫te alte atribu˛ii, conform reglement„rilor
interne emise Ón baza prevederilor legale.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin, Centrul
colaboreaz„ cu autorit„˛ile administra˛iei publice centrale, cu
centrele operative ∫i opera˛ionale din structura Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, a Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
a Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, precum ∫i cu alte
structuri na˛ionale sau interna˛ionale.
Art. 3. — (1) Conducerea Centrului este asigurat„ de
un director care Óndepline∫te func˛ia de ∫ef al Centrului,
numit ∫i eliberat Ón/din func˛ie prin ordin al ∫efului
Cancelariei Primului-Ministru.
(2) ™eful Centrului are urm„toarele atribu˛ii:
a) organizeaz„ ∫i conduce Óntreaga activitate a Centrului
∫i Ól reprezint„ Ón raporturile cu ter˛ii, persoane fizice sau
juridice, rom‚ne ori str„ine;
b) Ónainteaz„ ∫efului Cancelariei Primului-Ministru
propuneri privind bugetul anual al Centrului;
c) Óndepline∫te alte atribu˛ii stabilite de primul-ministru.
(3) ™eful Centrului face propuneri privind numirea ∫i
eliberarea din func˛ie a personalului Centrului, Ón condi˛iile legii.
(4) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, structura
posturilor Centrului, Óncadrarea personalului, modificarea,

suspendarea sau Óncetarea raporturilor de serviciu sau,
dup„ caz, de munc„ se aprob„ prin ordin al ∫efului
Cancelariei Primului-Ministru.
Art. 4. — Centrul este coordonat de un secretar de stat
din structura Cancelariei Primului-Ministru, numit ∫i eliberat
din func˛ie prin decizie a primului-ministru.
Art. 5. — (1) Structura organizatoric„ a Centrului este
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
decizie.
(2) Centrul este structurat pe compartimente, care se
pot organiza pe servicii ∫i birouri, Ón condi˛iile legii.
(3) Num„rul maxim de posturi al Centrului este de
24 de func˛ii contractuale, inclusiv cea a ∫efului Centrului,
∫i se asigur„ prin redistribuire din num„rul total de posturi
aprobat Cancelariei Primului-Ministru pentru anul 2006.
(4) Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor
legale Ón vigoare, aplicabile fiec„rei categorii de personal
existente Ón cadrul Centrului.
(5) Œn structura Centrului poate fi transferat sau deta∫at,
Ón condi˛iile legii, personal din cadrul altor autorit„˛i publice.
Art. 6. — Personalul Centrului are obliga˛ia de a respecta
prevederile legale privind protec˛ia informa˛iilor clasificate.
Art. 7. — (1) Finan˛area cheltuielilor curente ∫i de
capital ale Centrului se asigur„ de la bugetul de stat, prin
bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
(2) Spa˛iile ∫i logistica necesare func˛ion„rii Centrului se
asigur„ de Cancelaria Primului-Ministru.
Art. 8. — (1) Numirea ∫efului Centrului se face Ón termen
de 7 zile de la intrarea Ón vigoare a prezentului act normativ.
(2) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al
Centrului se aprob„ Ón termen de 30 de zile de la numirea
∫efului Centrului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 16 mai 2006.
Nr. 54.
ANEX√
STRUCTURA ORGANIZATORIC√ A CENTRULUI DE SITUAﬁII AL GUVERNULUI

™eful Centrului de Situa˛ii al Guvernului
DIRECTOR

3
Tur„ de serviciu

3
Evaluare
Planificare

3
3

2
Orientare
strategic„

3
Comunica˛ii ∫i
informare public„

3
3
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