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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul de Informa˛ii Externe ∫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. 99 din
18 mai 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Informa˛ii
Externe,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel men˛ionat Ón anexa*) la prezentul
decret i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i este trecut 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, 24 mai 2006.
Nr. 776.
*) Anexa se comunic„ numai institu˛iilor interesate.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 331
din 4 mai 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul ™tef„nescu Nicolae, judec„tor la Curtea de
Apel Pite∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 29 mai 2006.
Nr. 780.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 331
din 4 mai 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Cher∫a Pantelimon, judec„tor la Judec„toria
Caransebe∫, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 29 mai 2006.
Nr. 781.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. a) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 332
din 4 mai 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Doamna Constantinescu Nelia-Lumini˛a, judec„tor la
Judec„toria Constan˛a, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 29 mai 2006.
Nr. 782.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307
din 27 aprilie 2006,
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Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Viorel Daghie, pre∫edintele Sec˛iei comerciale,
maritime, fluviale ∫i de contencios administrativ din cadrul Tribunalului Gala˛i,
se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 29 mai 2006.
Nr. 783.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307
din 27 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Ungureanu Emilia, procuror la Parchetul de
pe l‚ng„ Curtea de Apel Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 29 mai 2006.
Nr. 784.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307
din 27 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Luca Valeria, judec„tor la Tribunalul
D‚mbovi˛a, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 29 mai 2006.
Nr. 785.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307
din 27 aprilie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Palici Vasile, procuror la Parchetul de pe
l‚ng„ Judec„toria Calafat, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 29 mai 2006.
Nr. 786.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conven˛iei
Consiliului Europei privind lupta Ómpotriva traficului de fiin˛e
umane, adoptat„ la 3 mai 2005, deschis„ spre semnare
∫i semnat„ de Rom‚nia la Var∫ovia la 16 mai 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 147 din 10 mai 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Conven˛ia
Consiliului Europei privind lupta Ómpotriva traficului de fiin˛e umane, adoptat„
la 3 mai 2005, deschis„ spre semnare ∫i semnat„ de Rom‚nia la Var∫ovia
la 16 mai 2005, ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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, 29 mai 2006.
Nr. 787.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului
a Acordului-cadru de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca
de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finan˛„rii
proiectului îIni˛iativa Copiii Str„zii“, semnat la Bucure∫ti
la 22 noiembrie 2005 ∫i la Paris la 5 decembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 145 din 10 mai 2006,
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Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul-cadru
de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
destinat finan˛„rii proiectului îIni˛iativa Copiii Str„zii“, semnat la Bucure∫ti la
22 noiembrie 2005 ∫i la Paris la 5 decembrie 2005, ∫i se dispune
publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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, 29 mai 2006.
Nr. 788.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului
adi˛ional la Conven˛ia Ómpotriva dopajului (Strasbourg, 1989),
adoptat la Var∫ovia la 12 septembrie 2002
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 146 din 10 mai 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul
adi˛ional la Conven˛ia Ómpotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la
Var∫ovia la 12 septembrie 2002, ∫i se dispune publicarea prezentului decret
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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, 29 mai 2006.
Nr. 789.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
dintre Rom‚nia ∫i Republica Austria Ón domeniul securit„˛ii
sociale, semnat la Bucure∫ti la 28 octombrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 148 din 10 mai 2006,
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Pre∫edintele Rom‚niei
Articol
Rom‚nia ∫i
Bucure∫ti la
Ón Monitorul
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d e c r e t e a z „:

unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre
Republica Austria Ón domeniul securit„˛ii sociale, semnat la
28 octombrie 2005, ∫i se dispune publicarea prezentului decret
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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, 29 mai 2006.
Nr. 790.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
dintre Rom‚nia ∫i Republica Ungar„ Ón domeniul securit„˛ii
sociale, semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 149 din 10 mai 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei
Articol
Rom‚nia ∫i
Bucure∫ti la
Ón Monitorul

d e c r e t e a z „:

unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre
Republica Ungar„ Ón domeniul securit„˛ii sociale, semnat la
20 octombrie 2005, ∫i se dispune publicarea prezentului decret
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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, 29 mai 2006.
Nr. 791.

ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a Ónnoirii Parcului na˛ional auto
Av‚nd Ón vedere necesitatea diminu„rii polu„rii aerului Ón aglomer„rile urbane, datorat„ emisiilor de gaze de
e∫apament de la autoturisme, ∫i ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, Ón scopul Óncadr„rii emisiilor Ón
valorile limit„ admise la nivel european pentru aerul ambiental, Ón vederea prevenirii form„rii de∫eurilor ca urmare a
abandon„rii autoturismelor uzate, al atingerii ˛intelor prev„zute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea ∫i
reciclarea de∫eurilor provenite din vehicule uzate, Ón vederea respect„rii angajamentelor asumate Ón procesul de negociere
cu Uniunea European„, ˛in‚nd cont de necesitatea diminu„rii efectelor negative ale polu„rii aerului asupra s„n„t„˛ii
popula˛iei ∫i mediului, elemente care vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii de urgen˛„ ∫i extraordinare,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

Art. 1. — Se aprob„ reluarea pentru anul 2006 a
Programului de stimulare a Ónnoirii Parcului na˛ional auto,
denumit Ón continuare Program, Ón condi˛iile stabilite prin
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 2. — Obiectivul prezentei ordonan˛e de urgen˛„
este diminuarea polu„rii prin scoaterea din uz a
autoturismelor vechi care sunt caracterizate de un nivel de
poluare foarte ridicat.
Art. 3. — Œn sensul prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
termenii ∫i expresiile de mai jos se definesc astfel:
1. Autoritatea — Administra˛ia Fondului pentru Mediu;
2. autoturism uzat — orice autoturism Ónmatriculat Ón
Rom‚nia av‚nd o vechime mai mare sau egal„ cu 12 ani
de la data fabrica˛iei, care con˛ine cumulativ urm„toarele
componente esen˛iale: motorul, transmisia, trenul de rulare,
caroseria, ∫asiul, precum ∫i echipamentele electronice de
gestionare a func˛iilor vehiculului ∫i dispozitivul catalizator,
dac„ acestea au fost prev„zute din fabrica˛ie;
3. autoturism nou — un autoturism care nu a fost
niciodat„ Ónmatriculat ∫i care nu a fost utilizat potrivit
destina˛iei acestuia;
4. proprietar — orice persoan„ fizic„ av‚nd domiciliul
sau re∫edin˛a Ón Rom‚nia, care de˛ine Ón proprietate un
autoturism uzat Ónmatriculat pe numele s„u, precum ∫i
mo∫tenitorii s„i;
5. produc„tor validat — orice persoan„ juridic„,
produc„tor, importator autorizat de autoturisme sau
distribuitor autorizat al acestuia, c„reia i-a fost aprobat„
cererea de Ónscriere Ón Program.
Art. 4. — Orice persoan„ juridic„, produc„tor, importator
autorizat sau distribuitor autorizat al acestuia, care dore∫te
Ónscrierea Ón Program, depune la Autoritate o documenta˛ie
care va fi asimilat„ proiectelor de mediu Ón sensul
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 105/2006.
Art. 5. — (1) Autoritatea analizeaz„ documenta˛ia
depus„ ∫i prin structurile sale de decizie aprob„ cererile
care Óndeplinesc criteriile impuse pentru validare.
(2) Autoritatea face public„ lista produc„torilor valida˛i.
Art. 6. — Poate beneficia de o prim„ Ón cuantum de
3.000 lei (RON) orice proprietar/mo∫tenitor al unui
proprietar al unui autoturism uzat, care Óntrune∫te cumulativ
urm„toarele condi˛ii:

a) s-a Ónscris la un produc„tor validat pentru
achizi˛ionarea unui autoturism nou;
b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator
economic autorizat conform prevederilor legale s„
desf„∫oare activit„˛i de colectare a vehiculelor scoase din
uz, ob˛in‚nd un certificat de distrugere;
c) a radiat autoturismul uzat;
d) achizi˛ioneaz„ un autoturism nou de la un produc„tor
validat.
Art. 7. — Suma prev„zut„ la art. 6 va putea fi ob˛inut„
o singur„ dat„ ∫i se va sc„dea din pre˛ul de achizi˛ie al
unui autoturism nou.
Art. 8. — (1) Se interzic omologarea pentru circula˛ie ∫i
reÓnmatricularea ulterioar„ a unui autoturism uzat predat
spre casare conform art. 6 sau reutilizarea caroseriei,
∫asiului ori motorului acestuia.
(2) Comercializarea ulterioar„ a autoturismelor uzate
complet sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a
caroseriei, ∫asiului ori a motorului acestora de c„tre
operatorii economici autoriza˛i prev„zu˛i la art. 6 lit. b)
constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON).
(3) Constatarea contraven˛iei prev„zute la alin. (2) ∫i
aplicarea sanc˛iunilor se realizeaz„ de personal Ómputernicit
din cadrul G„rzii Na˛ionale de Mediu.
Art. 9. — Prevederile art. 8 alin. (2) ∫i (3) se
completeaz„ cu dispozi˛iile 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.
Art. 10. — Pentru ducerea la Óndeplinire a prevederilor
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se aloc„ din Fondul pentru
mediu suma de 49.500.000 lei (RON), Ón limita sumei
alocate prin bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Administra˛iei
Fondului pentru Mediu.
Art. 11. — Programul se aplic„, Ón limita sumei alocate,
p‚n„ la data de 12 decembrie 2006.
Art. 12. — Instruc˛iunile privind modalit„˛ile de aplicare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se aprob„ prin ordin al
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, Ón termen de
30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
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