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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Óncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor
de poli˛ie cu Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul
poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Pe data de 10 august 2006, domnului chestor de
poli˛ie Z„v„leanu Leo Constantin Ói Ónceteaz„ raporturile de serviciu cu
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor.
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, 8 august 2006.
Nr. 1.031.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Ministerul Ap„r„rii ∫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. 126 din
3 august 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 19 septembrie 2006, domnul general-maior
cu dou„ stele Palaghia Neculai Mihai se Ónainteaz„ Ón gradul de
general-locotenent cu trei stele ∫i trece 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, 8 august 2006.
Nr. 1.032.
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
privind m„suri pentru finan˛area reconstruirii/repar„rii unor case de locuit
din zonele Ón care s-au produs calamit„˛i naturale Ón anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 288/2006
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
Art. 1. — Din fondul constituit Ón conformitate cu
prevederile art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón
construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, se pot finan˛a, Ón mod
excep˛ional, ac˛iunile de achizi˛ionare centralizat„ de materiale
prin Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e, pentru
reconstruirea/repararea unor case de locuit, precum ∫i
ac˛iunile de proiectare/executare a unor lucr„ri privind
atenuarea efectelor inunda˛iilor ∫i/sau alunec„rilor de teren din
zonele Ón care s-au produs calamit„˛i naturale Ón anul 2006.
Art. 2. — Localit„˛ile, ac˛iunile ∫i sumele ce se acord„
Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e, respectiv autorit„˛ilor

administra˛iei publice locale, potrivit prevederilor art. 1, se
stabilesc prin hot„r‚ri ale Guvernului.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
opereze, la propunerea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, modific„rile corespunz„toare Ón
bugetul acestui minister, privind activit„˛ile finan˛ate integral
din venituri proprii.
Art. 4. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile
de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
Ioan Andreica,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 2 august 2006.
Nr. 37.

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 bugetul propriu al municipiului Bucure∫ti
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 ∫i complet„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 1.081 mii lei, pentru
bugetul propriu al municipiului Bucure∫ti, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006, ∫i alocarea acesteia pentru
finan˛area cheltuielilor aferente amenaj„rii culoarului unic de

deplasare a delega˛iilor participante la lucr„rile celei
de-a XI-a Reuniuni la nivel de ∫efi de stat ∫i de guvern a
Organiza˛iei Interna˛ionale a Francofoniei.
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.
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Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate se reÓntrege∫te
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, p‚n„ la data de
10 decembrie 2006.

Art. 4. — 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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 1.016.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
îConsolidare, reamenajare ∫i aducere la normele ∫i normativele tehnice Ón vigoare a cl„dirii —
Sediul prefecturii jude˛ului Giurgiu“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îConsolidare, reamenajare ∫i
aducere la normele ∫i normativele tehnice Ón vigoare a
cl„dirii — Sediul prefecturii jude˛ului Giurgiu“, prev„zu˛i Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut la
art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, Ón limita sumelor
aprobate anual cu aceast„ destina˛ie, conform programului
de investi˛ii publice aprobat potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 1.017.
*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar de urgen˛„ pentru popula˛ia din jude˛ele Dolj ∫i Maramure∫
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992
privind rezervele de stat, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se acord„ un ajutor umanitar cu titlu gratuit,
Ón limita sumei de 78.000 lei, familiilor din jude˛ele Dolj —
39.000 lei ∫i Maramure∫ — 39.000 lei, afectate de

inunda˛ii, const‚nd Ón motorin„, conform anexei care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat va sc„dea din gestiune la pre˛urile de Ónregistrare, prin
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debitarea contului 6891 îCheltuieli privind rezerva de stat“
prin creditul contului 304128 îStocuri de urgen˛„ de
materiale ∫i ambalaje“, cantitatea de produs aprobat„ a fi
scoas„ din rezervele de stat, potrivit prezentei hot„r‚ri, pe
baza avizelor de expedi˛ie ∫i a proceselor-verbale de
predare-primire semnate de Ómputernici˛ii desemna˛i de
institu˛iile prefectului din jude˛ele Dolj ∫i Maramure∫.
(2) ReÓntregirea stocului cu cantitatea acordat„ conform
anexei se va face Ón anul 2007, finan˛area fiind asigurat„
din bugetul aprobat Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor
de Stat.
Art. 3. — (1) Transportul produsului p‚n„ la locul
indicat de institu˛iile prefectului din jude˛ele Dolj ∫i
Maramure∫ se va efectua Ón regim de urgen˛„, cu mijloace
ale unor societ„˛i comerciale angajate de Administra˛ia
Na˛ional„ a Rezervelor de Stat.
(2) Cheltuielile legate de ambalarea ∫i transportul
produsului se suport„ de Administra˛ia Na˛ional„ a
Rezervelor de Stat, Ón limita bugetului aprobat.
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(3) Distribuirea produsului se va face de institu˛iile
prefectului din jude˛ele Dolj ∫i Maramure∫.
(4) Schimbarea, sub orice form„, a destina˛iei produsului
acordat ca ajutor din rezervele de stat este interzis„ ∫i
atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, administrativ„,
disciplinar„ sau penal„.
Art. 4. — (1) Institu˛iile prefectului din jude˛ele Dolj ∫i
Maramure∫ vor justifica distribuirea produsului scos din
rezervele de stat Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri, conform
prevederilor art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 371/1993
privind acordarea, Ón prim„ interven˛ie, a ajutoarelor
umanitare popula˛iei afectate, ca urmare a unor situa˛ii
excep˛ionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
p„strate la sediile institu˛iilor prefectului din jude˛ele Dolj ∫i
Maramure∫ Ón vederea punerii lor la dispozi˛ia organelor de
control abilitate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Pre∫edintele Administra˛iei Na˛ionale
a Rezervelor de Stat,
Adrian Gur„u
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 1.018.
ANEX√
REPARTIZAREA

cantit„˛ii de 20 tone de motorin„ care se scoate din rezervele de stat
ca ajutor umanitar de urgen˛„ pentru popula˛ia
din jude˛ele Dolj ∫i Maramure∫
Dolj

Cantitatea
Maramure∫

TOTAL

2

3

4

5

tone
lei

10,0
39.000,0

Produsul

U.M.

1

Motorin„
VALOARE

10,0
39.000,0

20,0
78.000,0

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse Ón jude˛ele Bistri˛a-N„s„ud, Maramure∫ ∫i Suceava
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„ alocarea sumei de 4.300 mii lei
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut

Ón bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor
unit„˛i administrativ-teritoriale din jude˛ele Bistri˛a-N„s„ud,
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Maramure∫ ∫i Suceava pentru Ónl„turarea efectelor
calamit„˛ilor naturale produse Ón prim„vara ∫i vara anului
2006, Ón vederea realiz„rii unor lucr„ri urgente de refacere
a infrastructurii grav afectate, potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de
4.300 mii lei Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului

Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2006.

Art. 3. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare a sumei alocate, potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 1.019.

ANEX√
REPARTIZAREA

pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumelor ce se aloc„
pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse
Ón jude˛ele Bistri˛a-N„s„ud, Maramure∫ ∫i Suceava
Nr.
crt.

Unitatea administrativteritorial„

Suma alocat„
— mii lei —

4.300

T O T A L,

din care:
1.
2.
3.

Jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
Comuna T‚rli∫ua
Jude˛ul Maramure∫
Comuna Botiza
Jude˛ul Suceava
Comuna Arbore

2.000
2.000
1.500
1.500
800
800

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru realizarea unor lucr„ri de infrastructur„
pe amplasamentele stabilite Ón vederea str„mut„rii gospod„riilor afectate de calamit„˛ile naturale
produse Ón jude˛ul Gorj
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 ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫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„ alocarea sumei de 3.700 mii lei
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut
Ón bugetul de stat pe anul 2006, bugetelor locale ale unor
unit„˛i administrativ-teritoriale din jude˛ul Gorj, pentru
realizarea Ón regim de urgen˛„ a unor lucr„ri de
infrastructur„ pe amplasamentele stabilite Ón vederea
str„mut„rii gospod„riilor afectate de calamit„˛ile naturale,

potrivit anexei care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de
3.700 mii lei 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.
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Art. 3. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.
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Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 1.020.
ANEX√
REPARTIZAREA

pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumelor ce se aloc„ pentru realizarea
unor lucr„ri de infrastructur„ pe amplasamentele stabilite
Ón vederea str„mut„rii gospod„riilor afectate de calamit„˛ile naturale
produse Ón jude˛ul Gorj
Nr.
crt.

1.
2.

Unitatea administrativteritorial„

Suma alocat„
— mii lei —

Ora∫ul T‚rgu C„rbune∫ti
Comuna Albeni

1.970
1.730

T O T A L:

3.700

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 Prahova
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 ∫i complet„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 4.500 mii lei, pentru
jude˛ul Prahova, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetului local al ora∫ului Sinaia,
pentru finan˛area obiectivului de investi˛ii îReabilitarea
drumului comunal DC 134 — Drumul Cotei 1400“.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
sctructura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 1.021.
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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 ∫i complet„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 70 mii lei, 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 organizarea ∫i s„rb„torirea îZilei Marinei Rom‚ne“.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.
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„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 1.022.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul
îEnergy Intelligent Europe“ al Comunit„˛ii Europene pentru anii 2006—2008
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ utilizarea sumei de 66.460 euro,
Ón limita echivalentului Ón lei, potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, reprezent‚nd participarea
Agen˛iei Rom‚ne pentru Conservarea Energiei, pentru
Programul îEnergy Intelligent Europe“ al Comunit„˛ii
Europene pentru anii 2006—2008.

Art. 2. — (1) Suma prev„zut„ la art. 1 se suport„ din
veniturile proprii ale Agen˛iei Rom‚ne pentru Conservarea
Energiei pe anii 2006—2008, Ón condi˛iile legii.
(2) Echivalentul Ón lei al sumei prev„zute la art. 1 se va
calcula la cursul de schimb leu/euro Ón vigoare la data
pl„˛ii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Eugen ﬁapu-Nazare,
secretar de stat
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 1.023.
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ANEX√
REPARTIZAREA

sumelor provenite din veniturile proprii ale Agen˛iei Rom‚ne
pentru Conservarea Energiei pentru Programul îEnergy Intelligent
Europe“ al Comunit„˛ii Europene pentru anii 2006—2008
1. Proiectul european Green Light pentru noile ˛„ri membre
Cod: EIE/05/192/SI2.419684
Contribu˛ia ARCE
(euro)

Anul

2006
2007
2008

3.600
3.600
3.670

2. Cooperare cu Fran˛a:
Conven˛ia nr. 0559C0059, semnat„ Ón baza protocolului de cooperare
ADEME-ARCE
Contribu˛ia ARCE
(euro)

Anul

2006
2007

15.000
5.000

3. Proiectul european CEECAP
Cod: EIE/05/195/SI2.419686
Contribu˛ia ARCE
(euro)

Anul

2006
2007
2008

3.000
3.300
3.860

4. Proiectul european EL-TERTIARY
Cod: EIE/05/144/SI2.419658
Contribu˛ia ARCE
(euro)

Anul

2006
2007
2008

3.000
3.400
3.841

5. Proiectul european REMODECE
Cod: EIE/05/124/SI2.419657
Contribu˛ia ARCE
(euro)

Anul

2006
2007
2008

4.500
5.000
5.689
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea Ón structur„ a sumelor alocate din credite externe
Ón bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 19 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„ modificarea Ón structur„ a sumelor
alocate din credite externe Ón bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe anul 2006, potrivit anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura
bugetului Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 1.024.

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Ana Ileana Dinescu
din func˛ia de consilier personal Ón cadrul Cancelariei
Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. c) ∫i ale art. 19 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii,
doamna Ana Ileana Dinescu se elibereaz„ din func˛ia de consilier personal
Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 107.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea membrilor Colegiului
pentru Consultarea Asocia˛iilor ∫i Funda˛iilor
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, ∫i al art. 3 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 618/2005 privind constituirea Colegiului pentru Consultarea Asocia˛iilor ∫i
Funda˛iilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Se numesc Ón calitate de membri ai Colegiului pentru
Consultarea Asocia˛iilor ∫i Funda˛iilor reprezentan˛ii organiza˛iilor prev„zute
Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta decizie.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 108.
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ANEX√ *)
MEMBRII

Colegiului pentru Consultarea Asocia˛iilor ∫i Funda˛iilor

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului de organizare
∫i func˛ionare a Comitetului consultativ EMAS
∫i a Biroului EMAS
Œn baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 50/2004 privind stabilirea Procedurii de
organizare ∫i coordonare a schemelor de management de mediu ∫i audit
(EMAS) Ón vederea particip„rii voluntare a organiza˛iilor la aceste scheme,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
Comitetului consultativ EMAS ∫i a Biroului EMAS, prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu

Bucure∫ti, 4 august 2006.
Nr. 790.
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ANEX√

REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Comitetului consultativ EMAS ∫i a Biroului EMAS
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Comitetul consultativ EMAS ∫i Biroul EMAS
sunt Ónfiin˛ate prin prevederile art. 7 alin. (2) ∫i (3) din
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 50/2004 privind stabilirea Procedurii de organizare ∫i
coordonare a schemelor de management de mediu ∫i audit
(EMAS) Ón vederea particip„rii voluntare a organiza˛iilor la
aceste scheme, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 2. — Defini˛iile termenilor specifici utiliza˛i Ón
prezenta anex„ sunt prev„zute Ón art. 3 din Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 50/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
CAPITOLUL II
SECﬁIUNEA 1
Structura ∫i func˛ionarea Comitetului consultativ EMAS
∫i a Biroului EMAS

Art. 3. — Comitetul consultativ EMAS func˛ioneaz„ Ón
cadrul Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.
Art. 4. — (1) Comitetul consultativ EMAS este constituit
din 19 membri titulari, conform art. 8 alin. (1) din Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 50/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Mandatul de membru titular al Comitetului consultativ
EMAS este de 2 ani, put‚nd fi reÓnnoit.
Art. 5. — Membrii titulari ai Comitetului consultativ
EMAS trebuie s„ Óndeplineasc„ urm„toarele cerin˛e:
a) s„ cunoasc„ legisla˛ia Ón domeniul protec˛iei mediului
∫i s„ se preocupe Ón mod constant ∫i continuu pentru
cre∫terea nivelului de preg„tire Ón acest domeniu, Ón special
Ón domeniul EMAS;
b) s„ aib„ cuno∫tin˛e tehnice ∫i experien˛„ Ón domeniul
protec˛iei mediului, Ón special Ón domeniul EMAS;
c) s„ nu asigure servicii de consultan˛„ ∫i s„ nu fac„
parte din corpul de auditori sau verificatori de mediu din
organiza˛iile care solicit„ Ónregistrarea EMAS;
d) s„ nu asigure servicii de proiectare ∫i implementare a
sistemului de management de mediu, care ar putea
compromite obiectivitatea sau impar˛ialitatea procesului de
Ónregistrare a organiza˛iilor care solicit„ Ónregistrarea EMAS;
e) s„ Ó∫i Óndeplineasc„ cu impar˛ialitate ∫i integritate
atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile privind Ónregistrarea EMAS a
organiza˛iilor;
f) s„ declare, Ónainte de a participa la o Óntrunire Ón
cadrul Comitetului consultativ EMAS, orice rela˛ie oficial„
sau particular„, prezent„ ori anterioar„, cu organiza˛ia care
este supus„ analizei, rela˛ie care ar putea s„ Ói influen˛eze
obiectivitatea deciziei;
g) s„ manifeste obiectivitate Ón procesul de analiz„;
h) Ón cazul existen˛ei unui conflict de interese, sunt obliga˛i
s„ se ab˛in„ de la luarea deciziei sau de la participarea
la luarea unei decizii.
Art. 6. — (1) Comitetul consultativ EMAS se Óntrune∫te
ori de c‚te ori este necesar.
(2) Participarea membrilor titulari ai Comitetului
consultativ EMAS Ón cadrul Óntrunirilor nu este remunerat„.

Art. 7. — (1) Membrii titulari ai Comitetului consultativ
EMAS care nu pot participa la Óntruniri din motive obiective
au obliga˛ia s„ desemneze, pe propria r„spundere,
persoanele care Ói Ónlocuiesc, cu condi˛ia ca acestea s„
Óndeplineasc„ ∫i s„ respecte cerin˛ele prev„zute la art. 5.
(2) Œnlocuirea se aduce la cuno∫tin˛„ Biroului EMAS, Ón
scris, cu minimum dou„ zile Ónainte de data Óntrunirii.
Art. 8. — (1) Calitatea de membru titular al Comitetului
consultativ EMAS se pierde Ón urm„toarele condi˛ii:
a) prin retragere, membrul titular Ón cauz„ av‚nd
obliga˛ia s„ comunice Comitetului consultativ EMAS ∫i
Biroului EMAS solicitarea de retragere, Ón scris, cu cel
pu˛in o lun„ Ónainte de data retragerii;
b) prin excludere, atunci c‚nd un membru titular al
Comitetului consultativ EMAS nu asigur„ reprezentarea la
3 ∫edin˛e consecutive a organismului competent care l-a
nominalizat.
(2) Excluderea membrului titular al Comitetului
consultativ EMAS ∫i motivarea acesteia, Ómpreun„ cu
solicitarea de a desemna un alt reprezentant, sunt
comunicate, Ón scris, conduc„torului organismului competent
din care acesta face parte.
Art. 9. — Deciziile Comitetului consultativ EMAS se
adopt„ prin votul majorit„˛ii membrilor. Pentru a putea fi
adoptate este necesar„ prezen˛a a cel pu˛in jum„tate plus
unu din num„rul membrilor titulari ai Comitetului consultativ
EMAS sau, dup„ caz, al persoanelor desemnate de ace∫tia
ca Ónlocuitori.
Art. 10. — (1) Biroul EMAS func˛ioneaz„ Ón cadrul
Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului.
(2) Membrii titulari ai Biroului EMAS particip„ la
Óntrunirile Comitetului consultativ EMAS.
(3) Membrii titulari ai Biroului EMAS care nu pot
participa la Óntruniri din motive obiective au obliga˛ia s„
desemneze, pe propria r„spundere, persoanele care Ói
Ónlocuiesc.
SECﬁIUNEA a 2-a
Atribu˛ii ∫i responsabilit„˛i ale Comitetului consultativ EMAS
∫i Biroului EMAS

Art. 11. — Comitetul consultativ EMAS este responsabil
pentru asigurarea, cu eficien˛„ ∫i promptitudine, a
func˛ion„rii corecte a schemelor de management de mediu
∫i audit EMAS, av‚nd urm„toarele atribu˛ii ∫i
responsabilit„˛i:
a) stabile∫te principiile politicii referitoare la
implementarea EMAS la nivel na˛ional ∫i asigur„
impar˛ialitatea Ón procesul de Ónregistrare a organiza˛iilor Ón
cadrul EMAS;
b) particip„ la elaborarea ∫i actualizarea legisla˛iei Ón
domeniul EMAS Ón func˛ie de evolu˛ia practicii europene Ón
acest domeniu;
c) analizeaz„ anual stadiul de implementare EMAS la
nivel na˛ional ∫i avizeaz„ raportul anual cu privire la
activitatea desf„∫urar„ Ón domeniul EMAS, Óntocmit de
Biroul EMAS;
d) coordoneaz„ promovarea particip„rii organiza˛iilor Ón
cadrul EMAS, Ón special a Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii;
e) disemineaz„ informa˛ii asupra obiectivelor ∫i
componentelor principale ale EMAS;
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f) analizeaz„ documentele necesare Ónregistr„rii EMAS
sau men˛inerii Ónregistr„rii EMAS, inclusiv raportul de
supraveghere primit de la comisia de acreditare cu privire
la activitatea verificatorului de mediu Ón leg„tur„ cu
organiza˛ia care solicit„ Ónregistrare EMAS;
g) analizeaz„ observa˛iile autorit„˛ilor publice teritoriale
pentru protec˛ia mediului ∫i ale p„r˛ilor interesate privind
organiza˛ia care solicit„ Ónregistrare EMAS sau care a
ob˛inut Ónregistrarea EMAS;
h) verific„ respectarea de c„tre organiza˛ia care solicit„
Ónregistrare EMAS a cerin˛elor prev„zute Ón Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 50/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
i) decide prin vot asupra refuzului, Ónregistr„rii,
suspend„rii sau anul„rii Ónregistr„rii EMAS;
j) rezolv„ contesta˛iile organiza˛iilor care au solicitat
Ónregistrare EMAS Ón cazul situa˛iilor de refuzare,
suspendare sau anulare a Ónregistr„rii.
Art. 12. — Biroul EMAS asigur„ Secretariatul tehnic al
Comitetului consultativ EMAS, av‚nd urm„toarele atribu˛ii ∫i
responsabilit„˛i:
a) verific„ existen˛a tuturor documentelor depuse de
organiza˛ia solicitant„ Ón vederea ob˛inerii sau men˛inerii
Ónregistr„rii EMAS;
b) asigur„ ob˛inerea informa˛iilor de la agen˛iile
teritoriale pentru protec˛ia mediului, conform prevederilor
art. 141 din Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor
∫i mediului nr. 50/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
c) convoac„ Óntrunirile Comitetului consultativ EMAS ∫i
stabile∫te ordinea de zi a Óntrunirilor;
d) preg„te∫te documentele Óntrunirii respective ∫i le
difuzeaz„ membrilor Comitetului consultativ EMAS sau
persoanelor desemnate de ace∫tia ca Ónlocuitori;
e) consemneaz„ Ón procese-verbale dezbaterile din
cadrul Óntrunirilor Comitetului consultativ EMAS;
f) elaboreaz„ ∫i pune la dispozi˛ia p„r˛ilor interesate ∫i a
publicului, inclusiv prin publicare pe website, formularul-tip
al cererii de Ónregistrare EMAS;
g) elaboreaz„ ∫i actualizeaz„ o baz„ de date Ón
vederea centraliz„rii eviden˛ei documentelor men˛ionate la
art. 11 lit. f) ∫i g);
h) ˛ine eviden˛a organiza˛iilor Ónregistrate EMAS prin
Ónscrierea, actualizarea ∫i men˛inerea lor Óntr-un registru,
numit Registrul na˛ional EMAS;
i) informeaz„ conducerea organiza˛iei cu privire la
Ónregistrarea EMAS sau refuzul Ónregistr„rii EMAS, precum
∫i cu privire la suspendarea sau anularea Ónregistr„rii
EMAS;
j) Óntocme∫te lista cu organiza˛iile Ónregistrate EMAS,
conform art. 16 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 50/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
k) arhiveaz„ toate documentele Registrului na˛ional
EMAS pentru o perioad„ de cel pu˛in 5 ani;
l) preg„te∫te ∫i Ónainteaz„ Comitetului consultativ EMAS,
spre avizare, raportul anual prev„zut la art. 11 lit. c).
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Ónregistrarea, refuzul, suspendarea sau anularea Ónregistr„rii
EMAS.
(2) Biroul EMAS furnizeaz„ p„r˛ilor interesate, la cerere,
informa˛ii referitoare la organiza˛iile Ónregistrate EMAS.
Art. 14. — Comitetul consultativ EMAS ∫i Biroul EMAS
pun la dispozi˛ia publicului, pe pagina de website a
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, respectiv a
Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului, lista
actualizat„ a organiza˛iilor Ónregistrate EMAS, precum ∫i a
celor care nu ∫i-au reÓnnoit Ónregistrarea EMAS sau c„rora
li s-a suspendat ori anulat Ónregistrarea EMAS.
SECﬁIUNEA a 4-a
Registrul na˛ional EMAS

Art. 15. — (1) Se instituie Registrul na˛ional EMAS,
care cuprinde lista organiza˛iilor Ónregistrate EMAS, Ónso˛it„
de urm„toarele documente arhivate pe fiecare organiza˛ie
Ónregistrat„ EMAS:
a) declara˛ia de mediu validat„ de c„tre un verificator
de mediu acreditat;
b) Ón∫tiin˛area transmis„ de c„tre organiza˛ie despre
orice schimbare a informa˛iilor cuprinse Ón declara˛ia de
mediu, produs„ dup„ data Ónregistr„rii EMAS;
c) actualizarea informa˛iilor cuprinse Ón declara˛ia de
mediu, iar Ón cazul schimb„rii acestora, validarea lor de
c„tre verificatorul de mediu acreditat conform prevederilor
pct. 3.4 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 50/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
d) certificatul de acreditare a verificatorului de mediu, Ón
copie.
(2) Lista organiza˛iilor Ónregistrate EMAS cuprinde c‚te
o fi∫„ de identificare pentru fiecare organiza˛ie, cuprinz‚nd:
a) num„rul de Ónregistrare EMAS;
b) denumirea organiza˛iei;
c) adresa organiza˛iei;
d) reprezentantul legal;
e) persoana de contact;
f) codul CAEN al activit„˛ii;
g) num„rul de angaja˛i;
h) numele verificatorului de mediu ∫i num„rul de
acreditare al verificatorului de mediu;
i) domeniul de acreditare;
j) data emiterii declara˛iei de mediu.
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale

Accesul la informa˛iile de˛inute de Comitetul
consultativ EMAS ∫i de Biroul EMAS

Art. 16. — (1) Componen˛a nominal„ a Comitetului
consultativ EMAS se aprob„ prin ordin al ministrului
mediului ∫i gospod„ririi apelor.

Art. 13. — (1) Biroul EMAS furnizeaz„, la cerere,
fiec„rei organiza˛ii care solicit„ Ónregistrare EMAS informa˛ii
cu privire la rezultatul votului prin care s-a decis

(2) Componen˛a nominal„ a Biroului EMAS se aprob„
prin decizie a pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru
Protec˛ia Mediului.

SECﬁIUNEA a 3-a

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 689/11.VIII.2006

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 86/2005
pentru reglementarea datei pl„˛ii salariilor la institu˛iile publice
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i
ale art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 86/2005 pentru reglementarea datei pl„˛ii salariilor la
institu˛iile publice, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se completeaz„ cu cod 51 îConsiliul

Economic ∫i Social“ pentru care data de plat„ a salariilor
este de î7“ a lunii curente pentru luna precedent„.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 4 august 2006.
Nr. 1.319.
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