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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

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 Societatea Comercial„ îURBANTRANS“ — S.A. 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 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 22 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 Societatea
Comercial„ îURBANTRANS“ — S.A. B‚rlad, aflat„ Ón
subordinea Consiliului Local al Municipiului B‚rlad, jude˛ul
Vaslui.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 14 iunie 2006.
Nr. 744.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea particip„rii Ministerului S„n„t„˛ii Publice la cheltuielile aferente organiz„rii
Ónt‚lnirii de lucru din cadrul proiectului îSecuritatea transfuzional„ — cre∫terea autonomiei
regionale privind s‚ngele ∫i componentele sale“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ participarea Ministerului S„n„t„˛ii
Publice, prin Institutul Na˛ional de Hematologie
Transfuzional„ îProf. dr. C.T. Nicolau“, la unele cheltuieli
aferente organiz„rii Ónt‚lnirii de lucru privind proiectul
îSecuritatea transfuzional„ — cre∫terea autonomiei
regionale privind s‚ngele ∫i componentele sale“ din cadrul

Pactului de Stabilitate din Sud-Estul Europei, cu suma de
5.400 lei (RON).
Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se suport„ din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii Publice pe anul 2006, de la
capitolul 66.01 îS„n„tate“, titlul II îBunuri ∫i servicii“, ∫i se
utilizeaz„ conform devizului estimativ prev„zut Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 14 iunie 2006.
Nr. 750.

Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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ANEX√
DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI
Nr.
crt.

Suma
— lei (RON) —

Specifica˛ia activit„˛ilor

1.

Transport aeroport—hotel, hotel—aeroport, pentru 20 de persoane

1.440

2.

Cina festiv„ pentru 20 de persoane

1.656

3.

Protocol pauz„ cafea pentru 20 de persoane, 5 zile, dou„/zi

2.304

T O T A L:

5.400

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind schimbarea denumirii Institutului de Cercet„ri Juridice
din subordinea Academiei Rom‚ne
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 3 alin. (4) ∫i ale art. 8 alin. (1) lit. j)
din Legea nr. 752/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Academiei
Rom‚ne, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 2
lit. a) din Ordonan˛a Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 48/2003,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Institutul de Cercet„ri Juridice din subordinea Academiei
Rom‚ne, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie nr. 13,
sectorul 5, Ó∫i schimb„ denumirea Ón Institutul de Cercet„ri Juridice
îAcad. Andrei R„dulescu“.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Bucure∫ti, 14 iunie 2006.
Nr. 753.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
pe anul 2006 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, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 1/2006 privind unele
m„suri pentru Ónt„rirea capacit„˛ii administrative a Rom‚niei pentru integrarea Ón Uniunea European„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de
42.825 mii lei (RON) la capitolul 83.01 îAgricultur„,
silvicultur„, piscicultur„ ∫i v‚n„toare“, la titlul I îCheltuieli

de personal“ cu suma de 32.017 mii lei (RON) ∫i la titlul
VI îTransferuri Óntre unit„˛i ale administra˛iei publice“,
alineatul 51.01.01 îTransferuri c„tre institu˛ii publice“, cu
suma de 10.808 mii lei (RON).
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la propunerea ordonatorului principal de credite, s„
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introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe
anul 2006.

Art. 3. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate cu
prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 iunie 2006.
Nr. 754.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului S„n„t„˛ii Publice din Fondul de interven˛ie
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru finan˛area unor m„suri de prevenire ∫i combatere a gripei aviare
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, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
S„n„t„˛ii Publice pe anul 2006, la capitolul 66.01
îS„n„tate“, cu suma de 30.000 mii lei (RON), din Fondul
de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul
de stat pe anul 2006.
Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se utilizeaz„ astfel:
a) 27.000 mii lei (RON) la titlul 20 îBunuri ∫i servicii“,
pentru finan˛area cheltuielilor cu vaccinuri, materiale
sanitare, carburan˛i;
b) 3.000 mii lei (RON) la titlul 10 îCheltuieli de
personal“, pentru plata orelor suplimentare efectuate de
personalul din cadrul autorit„˛ilor de s„n„tate public„.

Art. 3. — Pentru asigurarea fondurilor prev„zute la
art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de 30.000 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. 4. — 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 S„n„t„˛ii
Publice pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 iunie 2006.
Nr. 755.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2006 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 Public din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul

2006, la capitolul 61.01 îOrdine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„“, titlul 71 îActive nefinanciare“, cu suma de
1.300.000 lei (RON).
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Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 va fi folosit„ pentru
achizi˛ionarea unui imobil destinat Serviciului Teritorial
Constan˛a al Direc˛iei Na˛ionale Anticorup˛ie.
Art. 3. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.

Art. 4. — 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 Parchetului de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, distinct pentru Direc˛ia
Na˛ional„ Anticorup˛ie.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Dan Cristian Stoica,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 14 iunie 2006.
Nr. 756.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucure∫ti,
Ón perioada 27—28 iunie 2006, a Reuniunii anuale a consilierilor economici
din re˛eaua de reprezentare extern„ a Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ organizarea la Bucure∫ti, Ón
perioada 27—28 iunie 2006, a Reuniunii anuale a
consilierilor economici din re˛eaua de reprezentare extern„
a Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
Art. 2. — (1) Cheltuielile aferente organiz„rii reuniunii
prev„zute la art. 1, Ón sum„ de 16.000 lei (RON), se
suport„ din bugetul aprobat Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului pe anul 2006, de la capitolul 80.01 îAc˛iuni
generale economice, comerciale ∫i de munc„“, titlul 20

îBunuri ∫i servicii“, pe baz„ de documente justificative, cu
respectarea prevederilor legale.
(2) Devizul estimativ privind cheltuielile pentru
organizarea la Bucure∫ti, Ón perioada 27—28 iunie 2006, a
Reuniunii anuale a consilierilor economici din re˛eaua de
reprezentare extern„ a Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
este prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 14 iunie 2006.
Nr. 757.

ANEX√
DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile pentru organizarea la Bucure∫ti, Ón perioada 27—28 iunie 2006,
a Reuniunii anuale a consilierilor economici din re˛eaua de reprezentare extern„
a Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Obiectul/Specificarea cheltuielii

Chirie pentru s„li de conferin˛e
Chirie pentru aparatura de sonorizare/proiectare ∫i Ónregistrare ∫i alte cheltuieli pentru servicii
tehnico-administrative (pupitru pentru orator, videoproiector, ecran, microfoane portabile, distribuitoare
de pres„, drapele ∫i l„mpi de interior, mese pentru expunerea materialelor promo˛ionale, puncte pentru
Ónregistrarea participan˛ilor)
Banner
Cheltuieli de editare ∫i multiplicare a materialelor de prezentare
Aranjamente florale
Trata˛ii pentru membrii prezidiului ∫i pentru participan˛i, Ón pauza conferin˛ei
(220 de persoane x 6,5 lei (RON)/persoan„)
Alte cheltuieli
T O T A L:

Suma
— lei (RON) —

2.160,00

2.910,00
1.500,00
6.500,00
200,00
1.430,00
1.300,00
16.000,00
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind eliberarea domnului Madaras Lázár, la cerere,
din func˛ia public„ de prefect al jude˛ului Mehedin˛i
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 84 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Domnul Madaras Lázár se elibereaz„, la cerere, din func˛ia
public„ de prefect al jude˛ului Mehedin˛i.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 14 iunie 2006.
Nr. 763.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret, Ón scopul organiz„rii de tabere gratuite
pentru copiii sinistra˛i Ón urma inunda˛iilor
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 Cancelariei
Primului-Ministru pentru Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret,
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 65.01
îŒnv„˛„m‚nt“, titlul 51 îTransferuri Óntre unit„˛i ale
administra˛iei publice“, cu suma de 1.000 mii lei (RON), Ón
scopul organiz„rii de tabere gratuite pentru copiii sinistra˛i
Ón urma inunda˛iilor, potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la propunerea ordonatorului principal de credite, s„

introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Cancelariei
Primului-Ministru pe anul 2006.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal
de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006.
Art. 4. — Autoritatea Na˛ional„ pentru Tineret 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„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Vicepre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret,
Decebal Lohan
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 iunie 2006.
Nr. 764.
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ANEX√
Jude˛ul

Num„rul de copii sinistra˛i

Ialomi˛a
Cara∫-Severin
Tulcea
C„l„ra∫i
Br„ila
Constan˛a
Olt
Mehedin˛i
Dolj
Gorj

5
25
165
523
16
34
76
42
928
94
1.908

T O T A L:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind recunoa∫terea Consiliului pe produs îCarne de bovine ∫i produse procesate“
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 din Ordonan˛a Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pie˛ei produselor
agricole ∫i agroalimentare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 307/2005,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 77.209 din 20 octombrie 2005 al Direc˛iei generale elaborare strategii, politici
sectoriale ∫i de pia˛„,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se recunoa∫te Consiliul pe produs îCarne de
bovine ∫i produse procesate“, structur„ organizatoric„ la
nivel na˛ional, f„r„ personalitate juridic„, Ón componen˛a
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Consiliul pe produs îCarne de bovine ∫i
produse procesate“ Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón baza

propriului regulament de organizare ∫i func˛ionare, aprobat
conform art. 9 din Ordonan˛a Guvernului nr. 45/2005
privind organizarea pie˛ei produselor agricole ∫i
agroalimentare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 307/2005.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 12 iunie 2006.
Nr. 413.
ANEX√
COMPONENﬁA

Consiliului pe produs îCarne de bovine ∫i produse procesate“
Produc„tori:
1. Traian Nicolae S„l„jeanu — Asocia˛ia General„ a
Cresc„torilor de Taurine din Rom‚nia, filiala Arad, jude˛ul
Arad;
2. Dorel Codrea — Asocia˛ia Cresc„torilor de Taurine
îBruna — Schwyz“, Sighetu Marma˛iei, jude˛ul Maramure∫;
3. Titus Negru˛iu — Asocia˛ia Cresc„torilor de Taurine,
jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud;
4. Dorel Secar„ — Asocia˛ia Fermierilor Cresc„tori de
Bovine, jude˛ul Cluj;
5. Gheorghe Du˛„ — Asocia˛ia Cresc„torilor de Taurine,
jude˛ul Dolj;
6. Ioan Piticari — Uniunea Fermierilor Bucovineni Piatra
™oimului, C‚mpulung Moldovenesc, jude˛ul Suceava;
7. Ioan Speianu — Asocia˛ia Cresc„torilor de Taurine,
Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov;

8. Moise Őtvős — Federa˛ia Cresc„torilor de Taurine
din Transilvania, Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud;
9. Sever Putin — Patronatul Cresc„torilor ∫i
Exportatorilor de Bovine ∫i Ecvine, Arad, jude˛ul Arad.
Procesatori:
10. Mihai Vi∫an — Asocia˛ia Rom‚n„ a C„rnii,
Bucure∫ti.
11. Alexandru Jurconi — Societatea Comercial„ îAmag“ —
S.R.L., Buz„u, jude˛ul Buz„u;
12. Sorin Minea — Societatea Comercial„ îAngst“ —
S.A., Buftea, jude˛ul Ilfov;
13. Marian Olteanu — Societatea Comercial„ îDiana“ —
S.R.L., R‚mnicu V‚lcea, jude˛ul V‚lcea;
14. Maria Patriche — Societatea Comercial„ îCicalex“ —
S.A. Alexandria, jude˛ul Teleorman;
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15. Lucian St„ncescu — Societatea Comercial„ îIntegra“ —
S.R.L., Chitila, jude˛ul Ilfov;
16. Daniel Marcu — Societatea Comercial„ îMedeus“ —
S.R.L., Bucure∫ti.
Comercian˛i:
17. Saviana Opri∫or — Societatea Comercial„ îMetro C
& C Rom‚nia“ — S.R.L. Bucure∫ti;

18. Argentina Ga∫par — Societatea Comercial„
îHiproma Carrefour Rom‚nia“ — S.A. Bucure∫ti.
Autorit„˛i:
19. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale;
20. un reprezentant al Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului;
21. un reprezentant al Consiliului Concuren˛ei.

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor nr. 3.102/2005 pentru punerea Ón aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru
contribu˛ia asigur„torilor la Fondul de garantare pe anul 2005
Œn temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) ∫i (27), ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 60 alin. (2) ∫i (21) din Legea
nr. 136/1995 privind asigur„rile ∫i reasigur„rile Ón Rom‚nia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii
Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din 10 mai 2006, prin care s-a aprobat modificarea Normelor privind
cotele procentuale pentru contribu˛ia asigur„rilor la Fondul de garantare pe anul 2005,
pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul pre∫edintelui Comisiei de Supraveghere
a Asigur„rilor nr. 3.102/2005 pentru punerea Ón aplicare a
Normelor privind cotele procentuale pentru contribu˛ia
asigur„torilor la Fondul de garantare pe anul 2005, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, nr. 107 din 2 februarie
2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Titlul ordinului va avea urm„torul cuprins:
îORDIN
pentru punerea Ón aplicare a Normei privind cotele
procentuale pentru contribu˛ia asigur„torilor
la Fondul de garantare pe anul 2005 ∫i anul 2006“
2. Articolul unic va avea urm„torul cuprins:
îArticol unic — Se aprob„ Norma privind cotele
procentuale pentru contribu˛ia asigur„torilor la Fondul de
garantare pe anul 2005 ∫i anul 2006, cuprins„ Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.“
3. Titlul anexei va avea urm„torul cuprins:
îNORM√
privind cotele procentuale pentru contribu˛ia
asigur„torilor la Fondul de garantare pe anul 2005
∫i pe anul 2006“

4. Alineatul (2) al articolului 2 din anex„ va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Cotele stabilite potrivit alin. (1) se aplic„ asupra
volumului de prime brute Óncasate din activitatea de
asigurare direct„, aferent„ asigur„rilor de via˛„ ∫i, respectiv,
asigur„rilor generale.“
5. Dup„ articolul 2 din anex„ se introduce un nou
articol, articolul 21, cu urm„torul cuprins:
îArt. 21. — Pentru exerci˛iul financiar 2006 se men˛in
cotele procentuale pentru contribu˛ia asigur„rilor la Fondul
de garantare constituit potrivit art. 60 din Legea
nr. 136/1995 privind asigur„rile ∫i reasigur„rile Ón Rom‚nia,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, din anul 2005,
dup„ cum urmeaz„:
— pentru asigur„rile de via˛„ se stabile∫te o cot„
de 0,5%;
— pentru asigur„rile generale se stabile∫te o cot„
de 1%.“
Art. II. — Departamentul Fond de garantare din cadrul
Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor va asigura
ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Nicolae Eugen Cri∫an
Bucure∫ti, 25 mai 2006.
Nr. 113.110.
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