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

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind autorizarea Agen˛iei de Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„
de a Óncheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit
obliga˛iei de compensare asumate de aceast„ firm„ Ón cadrul contractului de achizi˛ie
Óncheiat cu Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor prin Societatea Comercial„ îCOMICEX“ — S.A.
ﬁin‚nd seama de faptul c„ art. II alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 30/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 189/2002 privind opera˛iunile compensatorii referitoare la contractele de achizi˛ii
pentru nevoi de ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 19/2006, cu modific„rile ulterioare, prevede c„ acordurile de compensare aferente contractelor de achizi˛ii pentru nevoi
de ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„, semnate Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 189/2002, vor fi perfectate de c„tre Agen˛ia de Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„,
av‚nd Ón vedere c„ potrivit art. 19 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 189/2002 privind
opera˛iunile compensatorii referitoare la contractele de achizi˛ii pentru nevoi de ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 354/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor, prin Societatea Comercial„ îCOMICEX“ — S.A., nu are calitatea legal„ s„ Óncheie Acordul de
compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, nu are nici abilitarea de a analiza ∫i evalua activitatea de
contrapartid„ ∫i nu de˛ine exper˛ii necesari pentru evaluarea activit„˛ilor industriale aeronautice propuse ca opera˛iuni
compensatorii de c„tre firma EUROCOPTER Deutschland GmbH,
Óntruc‚t Acordul de compensare trebuie perfectat Ón perioada imediat urm„toare, av‚nd Ón vedere ∫i faptul c„ p‚n„
la data de 27 iunie 2006 firma EUROCOPTER Deutschland GmbH trebuie s„ Ó∫i Óndeplineasc„ obliga˛iile de contrapartid„ ∫i
c„ p‚n„ Ón prezent nu a putut fi evaluat„ Óndeplinirea obliga˛iei de compensare de c„tre firma sus-men˛ionat„, astfel Ónc‚t
se impune adoptarea Ón regim de urgen˛„ a unor m„suri legislative, Ón sensul autoriz„rii Agen˛iei de Compensare pentru
Achizi˛ii de Tehnic„ Special„ de a Óncheia Acordul de compensare cu firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit
obliga˛iei de compensare asumate de aceast„ firm„ Ón cadrul Contractului de achizi˛ie nr. 6990.22.3103/2001, Óncheiat cu
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor prin Societatea Comercial„ îCOMICEX“ — S.A.,
av‚nd Ón vedere faptul c„ toate aceste elemente vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii extraordinare a c„ror
reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Se autorizeaz„ Agen˛ia de Compensare
pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„ s„ Óncheie, Ón condi˛iile
legii, cu termen de referin˛„ data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Acordul de compensare cu
firma EUROCOPTER Deutschland GmbH, potrivit obliga˛iei
de compensare asumate de aceast„ firm„ Ón cadrul
Contractului de achizi˛ie nr. 6990.22.3103/2001, Óncheiat cu

Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor prin Societatea
Comercial„ îCOMICEX“ — S.A., renegociat.
Art. 2. — Acordul de compensare prev„zut la art. 1,
aferent Contractului de achizi˛ie nr. 6990.22.3103/2001, se
va perfecta de c„tre Agen˛ia de Compensare pentru
Achizi˛ii de Tehnic„ Special„ cu firma EUROCOPTER
Deutschland GmbH, Ón condi˛iile legii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Pre∫edintele Agen˛iei de Compensare
pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„,
Cristinel Tarara
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 18 mai 2006.
Nr. 37.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind constituirea Comisiei pentru elaborarea proiectului de lege privind salarizarea personalului
contractual din sectorul bugetar, Ón func˛ie de calitatea ∫i performan˛a activit„˛ii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se constituie Comisia pentru elaborarea
proiectului de lege privind salarizarea personalului
contractual din sectorul bugetar Ón func˛ie de calitatea ∫i
performan˛a activit„˛ii, denumit„ Ón continuare Comisie, prin
derogare de la prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 750/2005
privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.
Art. 2. — Comisia este un organism interministerial, f„r„
personalitate juridic„, care func˛ioneaz„ pe l‚ng„ Ministerul
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i este coordonat„
de un secretar de stat.
Art. 3. — (1) Comisia se constituie din 3 reprezentan˛i
ai Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i c‚te
un reprezentant al Ministerului Finan˛elor Publice,
Ministerului Justi˛iei, Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, Ministerului S„n„t„˛ii ∫i
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.

(2) Componen˛a nominal„ a Comisiei se stabile∫te, Ón
termen de 5 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, prin ordin al ministrului ∫i se comunic„ Ministerului
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
(3) Pe parcursul elabor„rii proiectului de lege, Comisia
va colabora, la solicitare, cu reprezentan˛i ai celorlalte
ministere sau autorit„˛i administrative autonome, desemna˛i
de c„tre acestea.
Art. 4. — (1) Activitatea Comisiei se va desf„∫ura
permanent, Ón perioada stabilit„ pentru elaborarea
proiectului de lege, p‚n„ la data aprob„rii acestuia de c„tre
Guvern.
(2) Comisia va prezenta periodic inform„ri asupra
stadiului de realizare a proiectului de lege ministrului de
stat pentru coordonarea activit„˛ilor economice ∫i
conduc„torilor ministerelor prev„zute la art. 3 alin. (1).

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul s„n„t„˛ii,
Virgil P„unescu,
secretar de stat
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Anton Anton,
secretar de stat
p. Ministrul justi˛iei,
Dan Cristian Stoica,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 10 mai 2006.
Nr. 617.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Justi˛iei 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 ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Justi˛iei, la capitolul 61.01 îOrdine public„ ∫i siguran˛„

na˛ional„“, titlul VI îTransferuri Óntre unit„˛i ale administra˛iei
publice“, articolul îTransferuri curente“, alineatul îTransferuri
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c„tre institu˛ii publice“, cu suma de 7.000 mii lei (RON),
pentru Administra˛ia Na˛ional„ a Penitenciarelor, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de

credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Justi˛iei pe anul 2006.
Art. 3. — Ministerul Justi˛iei r„spunde de modul de
utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumelor
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Dan Cristian Stoica,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 18 mai 2006.
Nr. 624.

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 Constan˛a
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, cu
modific„rile ulterioare,
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 395 mii lei (RON), pentru
jude˛ul Constan˛a, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al
jude˛ului Constan˛a pentru finan˛area refacerii c„ii de acces
c„tre obiectivul îCentru-pilot de servicii comunitare pentru

persoanele cu handicap ∫i formare de personal Techirghiol“,
prin modernizarea Str. Eroilor.
Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
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„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 18 mai 2006.
Nr. 625.

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 Constan˛a
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, cu
modific„rile ulterioare,
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 757 mii lei (RON), pentru
jude˛ul Constan˛a, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
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dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, ∫i alocarea acesteia bugetului local al ora∫ului
Eforie, pentru finan˛area obiectivului îSta˛ie de pompare
ape uzate ∫i conduct„ de refulare lotizare zona Nord“ din
ora∫ul Eforie Nord, plan parcelar — Proiect II/1992.
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Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
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„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 18 mai 2006.
Nr. 626.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea efectu„rii concedierilor colective Ón baza prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare
a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat,
precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale, de c„tre Regia Autonom„ de Gospod„rie Comunal„ ∫i Locativ„ B‚rlad
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale,
companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i a regiilor
autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 569/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ efectuarea concedierilor
colective pentru un num„r de 70 de salaria˛i, Ón baza
prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare
∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale
∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum

∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 569/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, de c„tre Regia
Autonom„ de Gospod„rie Comunal„ ∫i Locativ„ B‚rlad,
subordonat„ Consiliului Local al Municipiului B‚rlad.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 18 mai 2006.
Nr. 627.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006, pentru finan˛area cheltuielilor aferente preg„tirii, organiz„rii
∫i desf„∫ur„rii Ón anul 2007 a Festivalului Interna˛ional îGeorge Enescu“, edi˛ia a XVIII-a
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, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2006, la capitolul 67.01 îCultur„,

recreere ∫i religie“, titlul 55 îAlte transferuri“, cu suma de
500 mii lei (RON), din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
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dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, pentru finan˛area cheltuielilor aferente preg„tirii
organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii Ón anul 2007 a Festivalului
Interna˛ional îGeorge Enescu“, edi˛ia a XVIII-a.
Art. 2. — Finan˛area se face pe baz„ de contract
Óncheiat Óntre Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i Artexim, cu
plata Ón avans, Ón cuantum de 30%, pentru finan˛area
cheltuielilor prev„zute la art. 1.
Art. 3. — 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 Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2006.
Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate se diminueaz„
bugetul Ministerului Culturii ∫i Cultelor ∫i se suplimenteaz„
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, p‚n„
la data de 30 noiembrie 2006.
Art. 5. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 18 mai 2006.
Nr. 630.

DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea Comisiei pentru evaluarea performan˛elor profesionale individuale
ale Ónal˛ilor func˛ionari publici
Av‚nd Ón vedere propunerile formulate de ministrul administra˛iei ∫i internelor prin Adresa nr. 9.882 din 12 mai 2006,
Ón 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, ∫i al art. 60 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii
se nume∫te Comisia pentru evaluarea performan˛elor
profesionale individuale ale Ónal˛ilor func˛ionari publici, Ón
urm„toarea componen˛„:
• pre∫edinte:
— domnul Gheorghe Iancu, conferen˛iar universitar
doctor, Universitatea Bucure∫ti;
• membrii:
— domnul Adrian Gorun, conferen˛iar universitar doctor,
secretar general al Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii;
— domnul Gavril„ Alexe, secretar general al Agen˛iei
Na˛ionale pentru Sport;

— domnul Eugen Ispas, secretar general al Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului;
— domnul Peter Buchwald, profesor doctor;
• membrii suplean˛i:
— domnul Viorel Pala∫c„, secretar general al
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului;
— doamna Constan˛a Pan„, secretar general adjunct al
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii se
abrog„ Decizia primului-ministru nr. 7 din 29 ianuarie 2004
privind numirea comisiei pentru evaluarea performan˛elor
profesionale individuale ale Ónal˛ilor func˛ionari publici.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 18 mai 2006.
Nr. 57.
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ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind desemnarea organismului de gestiune colectiv„ Centrul Rom‚n pentru Administrarea
Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM) drept colector al remunera˛iilor cuvenite arti∫tilor
interpre˛i sau executan˛i pentru radiodifuzarea repertoriului de presta˛ii artistice din domeniul
audiovizual de c„tre organismele de televiziune
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
˛in‚nd cont de prevederile Hot„r‚rii arbitrale din 13 aprilie 2006, av‚nd ca obiect stabilirea formei finale a
Metodologiei privind remunera˛ia datorat„ arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i pentru radiodifuzarea repertoriului de presta˛ii
artistice din domeniul audiovizual de c„tre organismele de televiziune, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 408 din 11 mai 2006, conform Deciziei directorului general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 85/2006,
Ón baza prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,
func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ Centrul Rom‚n pentru Administrarea Drepturilor
Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM), cu sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, str. Jules Michelet nr. 15—17, et. 2, ap. 11,
sectorul 1, drept colector al remunera˛iilor cuvenite arti∫tilor
interpre˛i sau executan˛i pentru radiodifuzarea repertoriului
de presta˛ii artistice din domeniul audiovizual de c„tre

organismele de televiziune, stabilite prin Hot„r‚rea arbitral„
din 13 aprilie 2006 publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 408 din 11 mai 2006, conform
Deciziei directorului general al Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor nr. 85/2006.
Art. 2. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu
Bucure∫ti, 9 mai 2006.
Nr. 112.
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind desemnarea organismului de gestiune colectiv„ Centrul Rom‚n pentru Administrarea
Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM) drept colector al remunera˛iilor cuvenite arti∫tilor
interpre˛i sau executan˛i pentru comunicarea public„ a fonogramelor publicate Ón scop comercial
sau a reproducerilor acestora, precum ∫i a presta˛iilor artistice din domeniul audiovizual ∫i a
organismului de gestiune colectiv„ Uniunea Produc„torilor de Fonograme din Rom‚nia (UPFR)
drept colector al remunera˛iilor cuvenite produc„torilor de fonograme pentru comunicarea public„
a fonogramelor publicate Ón scop comercial sau a reproducerilor acestora
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
˛in‚nd cont de prevederile Protocolului din 19 decembrie 2005 privind comunicarea public„ a fonogramelor
publicate Ón scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum ∫i a presta˛iilor artistice din domeniul audiovizual ∫i
tabelul cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i ∫i produc„torilor de fonograme, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 123 din 9 februarie 2006, conform Deciziei directorului general al Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 244/2005,
Ón baza prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,
func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor
Art. 1. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ Centrul Rom‚n pentru Administrarea Drepturilor
Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM), cu sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, str. Jules Michelet nr. 15—17, et. 2, ap. 11,
sectorul 1, drept colector al remunera˛iilor cuvenite arti∫tilor
interpre˛i sau executan˛i pentru comunicarea public„ a
fonogramelor publicate Ón scop comercial sau a
reproducerilor acestora, precum ∫i a presta˛iilor artistice din
domeniul audiovizual, stabilite prin Protocolul din

emite urm„toarea decizie:

19 decembrie 2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 123 din 9 februarie 2006, conform
Deciziei directorului general al Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor nr. 244/2005.
Art. 2. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ Uniunea Produc„torilor de Fonograme din
Rom‚nia (UPFR), cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, str.
Nicolae Racot„ nr. 16—18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, drept
colector al remunera˛iilor cuvenite produc„torilor de
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fonograme pentru comunicarea public„ a fonogramelor
publicate Ón scop comercial sau a reproducerilor acestora,
stabilite prin Protocolul din 19 decembrie 2005, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 123 din

9 februarie 2006, conform Deciziei directorului general al
Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 244/2005.
Art. 3. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu
Bucure∫ti, 9 mai 2006.
Nr. 113.
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind desemnarea organismului de gestiune colectiv„ Centrul Rom‚n pentru Administrarea
Drepturilor Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM) drept colector al remunera˛iilor cuvenite arti∫tilor
interpre˛i sau executan˛i pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate Ón scop comercial
sau a reproducerilor acestora de c„tre organismele de televiziune ∫i a organismului de gestiune
colectiv„ Uniunea Produc„torilor de Fonograme din Rom‚nia (UPFR) drept colector
al remunera˛iilor cuvenite produc„torilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor
publicate Ón scop comercial sau a reproducerilor acestora de c„tre organismele de televiziune
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
˛in‚nd cont de prevederile Hot„r‚rii arbitrale din 10 aprilie 2006, av‚nd ca obiect stabilirea formei finale a
Metodologiei privind remunera˛ia datorat„ arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i ∫i produc„torilor de fonograme pentru
radiodifuzarea, direct„ sau indirect„, a fonogramelor publicate Ón scop comercial ori a reproducerilor acestora de c„tre
organismele de televiziune, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 382 din 4 mai 2006, conform Deciziei
directorului general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 75/2006,
Ón baza prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,
func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ Centrul Rom‚n pentru Administrarea Drepturilor
Arti∫tilor Interpre˛i (CREDIDAM), cu sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, str. Jules Michelet nr. 15—17, et. 2, ap. 11,
sectorul 1, drept colector al remunera˛iilor cuvenite arti∫tilor
interpre˛i sau executan˛i pentru radiodifuzarea fonogramelor
publicate Ón scop comercial sau a reproducerilor acestora
de c„tre organismele de televiziune, stabilite prin Hot„r‚rea
arbitral„ din 10 aprilie 2006 publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 382 din 4 mai 2006, conform
Deciziei directorului general al Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor nr. 75/2006.

Art. 2. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ Uniunea Produc„torilor de Fonograme din Rom‚nia
(UPFR), cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, str. Nicolae
Racot„ nr. 16—18, et. 4, ap. 9, sectorul 1, drept colector al
remunera˛iilor cuvenite produc„torilor de fonograme pentru
radiodifuzarea fonogramelor publicate Ón scop comercial sau
a reproducerilor acestora de c„tre organismele de
televiziune, stabilite prin Hot„r‚rea arbitral„ din 10 aprilie
2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 382 din 4 mai 2006, conform Deciziei directorului general
al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 75/2006.
Art. 3. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu
Bucure∫ti, 9 mai 2006.
Nr. 114.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAﬁILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 445/23.V.2006 con˛ine 8 pagini.

Pre˛ul: 0,60 lei noi/6.000 lei vechi

&JUYDGY|116214]
ISSN 1453—4495

