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HOT√R¬RI ALE PARLAMENTULUI ROM¬NIEI
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei
nr. 12/2006 pentru Ónfiin˛area Comisiei permanente a Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului privind Statutul deputa˛ilor
∫i al senatorilor, organizarea ∫i func˛ionarea ∫edin˛elor
comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Ónlocuirea domnului senator Nicolae-Vlad
Popa cu domnul senator Mihai ﬁ‚buleac, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i Adev„r P.N.L.—P.D.“, Ón componen˛a
nominal„ a Comisiei permanente a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului
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privind Statutul deputa˛ilor ∫i al senatorilor, organizarea ∫i func˛ionarea
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului, prev„zut„ Ón anexa
la Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 12/2006, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 417 din 15 mai 2006.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 4 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 31.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind numirea directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Œn temeiul art. 65 alin. (2) lit. h) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul George Cristian Maior se nume∫te Ón func˛ia
de director al Serviciului Rom‚n de Informa˛ii.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 4 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 32.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind numirea directorului Serviciului de Informa˛ii Externe
Œn temeiul art. 65 alin. (2) lit. h) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Claudiu S„ftoiu se nume∫te Ón func˛ia de
director al Serviciului de Informa˛ii Externe.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 4 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 33.

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui consilier preziden˛ial
Œn temeiul art. 94 lit. c) ∫i al art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, precum ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 privind
serviciile din subordinea Pre∫edintelui Rom‚niei, republicat„, cu modific„rile
ulterioare,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Claudiu S„ftoiu se elibereaz„ din func˛ia de
consilier preziden˛ial.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.159.

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

ORDIN
privind stabilirea cuantumului contribu˛iei anticipate ce se pl„te∫te ca procent din tariful anual,
din tariful de livrare a apei pentru iriga˛ii ∫i ca procent din costurile cu energia electric„ necesar„
pomp„rii apei pentru iriga˛ii pentru sezonul de iriga˛ii 2007
Œn temeiul art. 67 alin. (2) ∫i al art. 68 alin. (3) lit. b) din Legea Ómbun„t„˛irilor funciare nr. 138/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 113.226 din 20 septembrie 2006 al Direc˛iei generale consolidarea propriet„˛ii,
reforma structurilor de exploatare, Ómbun„t„˛iri funciare ∫i conservarea solurilor — Direc˛ia Ómbun„t„˛iri funciare pentru
stabilirea cuantumului contribu˛iei anticipate ce se pl„te∫te ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru
iriga˛ii ∫i ca procent din costurile cu energia electric„ necesar„ pomp„rii apei pentru iriga˛ii pentru sezonul de iriga˛ii
2007, aprobat de conducerea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
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. — Cuantumul contribu˛iei anticipate ce se
pl„te∫te, pentru anul 2007, de organiza˛iile de Ómbun„t„˛iri
funciare ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a
apei pentru iriga˛ii ∫i ca procent din costurile cu energia
electric„ necesar„ pomp„rii apei pentru iriga˛ii se stabile∫te
astfel:
a) 20% din tariful anual aferent punctelor de livrare a
apei pentru iriga˛ii prev„zute Ón contractul multianual;
b) 10% din tariful de livrare a apei pentru iriga˛ii aferent
punctelor de livrare a apei pentru iriga˛ii prev„zute Ón
contractul multianual;
c) 0% din cheltuielile cu energia electric„ sau cu
energia termic„ de pompare a apei prin punctele de livrare
a apei pentru iriga˛ii prev„zute Ón contractul multianual.

Art. 2. — Contribu˛ia proprie anticipat„ la plata tarifului
anual, la plata tarifului de livrare a apei pentru iriga˛ii ∫i la
acoperirea costurilor cu energia electric„ sau termic„
necesar„ pomp„rii apei prin punctele de livrare a apei pentru
iriga˛ii prev„zute Ón contractele multianuale se achit„ de c„tre
organiza˛iile utilizatorilor de ap„ pentru iriga˛ii pe baza
facturilor emise de Administra˛ia Na˛ional„ a Œmbun„t„˛irilor
Funciare sau de alt furnizor de ap„ ori de c„tre furnizorul
de energie electric„ sau pe baza documentelor justificative
de achizi˛ie a combustibilului consumat, anticipat acord„rii
subven˛iilor de la bugetul de stat.
Art. 3. — Sezonul de iriga˛ii al anului 2007 Óncepe la
1 octombrie 2006 ∫i se Óncheie la 30 septembrie 2007.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 665.
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MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind aderarea Rom‚niei la Declara˛ia Organiza˛iei pentru Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„
pentru Investi˛ii Interna˛ionale ∫i Œntreprinderi Multina˛ionale
Œn temeiul art. 29 alin. 7 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit c„ruia, prin ordin al ministrului afacerilor
externe, se face cunoscut„ data intr„rii Ón vigoare a tratatelor Ón form„ simplificat„ Óncheiat„ de Rom‚nia, care se public„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
constat‚nd c„ Rom‚nia a Óndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea Ón vigoare a tratatului interna˛ional
Ón form„ simplificat„ men˛ionat mai jos,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic. — Œn data de 12 aprilie 2005 a avut loc
procedura oficial„*) privind aderarea Rom‚niei la Declara˛ia
Organiza˛iei pentru Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„
(OCDE) pentru Investi˛ii Interna˛ionale ∫i Œntreprinderi

Multina˛ionale (DIICM) prin schimbul oficial de scrisori Óntre
Organiza˛ia pentru Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„ ∫i
Ministerul Afacerilor Externe.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 30 august 2006.
Nr. 1.310 bis.
*) Procedura oficial„ va fi publicat„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 822 bis.

MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR

ORDIN
privind forma, dimensiunile ∫i con˛inutul certificatului de Ónmatriculare ∫i ale celui de Ónregistrare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 15 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia
pe drumurile publice, republicat„,
Ón temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
ministrul administra˛iei ∫i internelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Forma, dimensiunile ∫i con˛inutul noului model
al certificatului de Ónmatriculare sunt cele prev„zute Ón
anexa nr. 1.
Art. 2. — Forma, dimensiunile ∫i con˛inutul noului model
al certificatului de Ónregistrare sunt cele prev„zute Ón anexa
nr. 2.
Art. 3. — Punerea Ón circula˛ie a noului model al
certificatului de Ónmatriculare se face de la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
Art. 4. — (1) Certificatele de Ónmatriculare model 1997
aflate Ón circula˛ie la data intr„rii Ón vigoare a prezentului
ordin se elibereaz„ Ón continuare, p‚n„ la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
(2) Certificatele de Ónmatriculare prev„zute la alin. (1)
r„m‚n valabile dup„ data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„.

Art. 5. — Certificatele de Ónregistrare eliberate p‚n„ la
data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin r„m‚n valabile.
Art. 6. — Institu˛iile prefectului, Direc˛ia regim permise
de conducere ∫i Ónmatriculare a vehiculelor, Direc˛ia
management logistic din cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, respectiv Ministerul Ap„r„rii, Serviciul Rom‚n de
Informa˛ii ∫i consiliile locale vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art.7. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data intr„rii Ón
vigoare a Legii nr. 49/2005 pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe
drumurile publice.

Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 25 septembrie 2006.
Nr. 1.454.
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ANEXA Nr. 1

FORMA, DIMENSIUNILE ™I CONﬁINUTUL

certificatului de Ónmatriculare model 2007 (comunitar)
1. Forma dreptunghiular„, din 3 p„r˛i
Suportul este din h‚rtie.
Elemente de securizare:
— reac˛ie la UV (pe cele trei file din interior se observ„
stema Rom‚niei);
— fibre Óncorporate Ón h‚rtie vizibile Ón UV;
— scris pretip„rit Ón relief;
— h‚rtie filigran;
— microscriere;
— seria imprimatului este tip„rit„ pe toate cele trei file;
— background rezistent la contrafacere prin scanare,
tip„rire sau copiere, care s„ nu cuprind„ culorile primare,
cu cel pu˛in dou„ culori speciale;
— elemente vizibile ∫i opace fluorescente.
2. Dimensiunea documentului este de:
— neÓmp„turit: 114 x 210 mm;
— Ómp„turit: 114 x 70 mm.
3. Con˛inutul
Prima pagin„ con˛ine urm„toarele Ónscrisuri:
— Rom‚nia;
— Codul rutier îRO“;
— Certificat de Ónmatriculare;
— Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor;
— Direc˛ia regim permise de conducere ∫i Ónmatriculare
a vehiculelor;
— cuvintele îCERTIFICAT DE ŒNMATRICULARE“, precum ∫i
traducerea acestora Ón celelalte limbi ale Comunit„˛ii
Europene, cu litere mici;
— cuvintele îCOMUNITATEA EUROPEAN√“;
— num„rul documentului.
Paginile 1 ∫i 2 din interior con˛in urm„toarele rubrici:
(A) num„rul de Ónmatriculare;
(B) data primei Ónmatricul„ri a vehiculului;
(C) datele personale:
(C.1) posesorul certificatului de Ónmatriculare;
(C.1.1) numele de familie sau denumirea firmei;
(C.1.2) prenumele sau ini˛iala (ini˛ialele) (acolo
unde este cazul);
(C.1.3) adresa de domiciliu/sediu;
(C.2) proprietarul vehiculului:
(C.2.1) numele de familie sau denumirea firmei;
(C.2.2) prenumele sau ini˛iala (ini˛ialele) (acolo
unde este cazul);
(C.2.3) adresa de domiciliu/sediu;
(C.3) persoana fizic„ sau juridic„ care poate folosi
vehiculul Ón virtutea unui drept legal, altul dec‚t cel de
proprietate:

(C.3.1) numele de familie sau denumirea firmei;
(C.3.2) prenumele sau ini˛iala (ini˛ialele) (acolo
unde este cazul);
(C.3.3) adresa de domiciliu/sediu;
(C.4) atunci c‚nd se face referire la faptul c„
posesorul certificatului de Ónmatriculare:
a) este proprietarul vehiculului;
b) nu este proprietarul vehiculului;
c) nu este indentificat prin certificatul de Ónmatriculare ca
fiind proprietarul vehiculului;
(D) vehicul:
(D.1) marca;
(D.2) tipul:
— varianta (dac„ este disponibil„);
— versiunea (dac„ este disponibil„);
(D.3) descrierea comercial„;
(E) num„rul de identificare al vehiculului;
(F) masa:
(F.1) masa Ónc„rcat„ maxim admis„ din punct de
vedere tehnic, cu excep˛ia motocicletelor;
(G) masa vehiculului Ón serviciu cu caroseria ∫i cu
dispozitiv de cuplare Ón cazul unui vehicul de tractare Ón
exploatare, din orice alt„ categorie Ón afar„ de M1;
(H) perioada de valabilitate, dac„ nu este nelimitat„;
(I) data Ónmatricul„rii la care se refer„ acest certificat:
(I.1) data emiterii certificatului de Ónmatriculare;
(J) categoria vehiculului;
(K) num„rul omolog„rii de tip (dac„ este disponibil);
(P) motorul:
(P.1) capacitatea (Ón cm3);
(P.2) puterea net„ maxim„ (Ón kW) (dac„ este
disponibil„);
(P.3) tipul de combustibil sau de surs„ de putere;
(Q) raportul putere/greutate (Ón kW/kg) (numai pentru
motociclete);
(R) culoarea vehiculului;
(S) num„rul de locuri:
(S.1) num„r de locuri, inclusiv locul ∫oferului;
(S.2) num„r de locuri Ón picioare (acolo unde este
cazul);
(X) seria c„r˛ii de identitate a vehiculului;
(Z) autoritatea emitent„.
Œn partea de jos a filelor 2 ∫i 3 se Ónscrie num„rul
documentului.
Pagina 2 fa˛„ con˛ine un text pretip„rit cu recomand„ri
din legisla˛ia Ón domeniu, precum ∫i un cod de bare.
Pagina 3, at‚t fa˛a c‚t ∫i versoul, este destinat„
Ónscrierii inspec˛iilor tehnice periodice.
ANEXA Nr. 2

FORMA, DIMENSIUNILE ™I CONﬁINUTUL

certificatului de Ónregistrare
1. Form„ dreptunghiular„
Suportul este din h‚rtie, cu elemente grafice anticopiere
2. Dimensiunea documentului nu trebuie s„ dep„∫easc„
formatul A5 (210 x 149 mm).
3. Con˛inutul:
1. Rom‚nia;
2. certificat de Ónregistrare;
3. autoritatea emitent„;

4. titularul certificatului de Ónregistrare, Ómpreun„ cu
adresa de domiciliu/sediu (obligatoriu doar pentru
certificatele emise de autorit„˛ile administra˛iei publice
locale);
5. num„rul de Ónregistrare;
6. data Ónregistr„rii;
7. num„rul de identificare al vehiculului (de regul„
seria ∫asiului);
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8. categoria, marca ∫i tipul vehiculului;
9. seria ∫i num„rul documentului.
Fiecare emitent poate introduce, op˛ional, ∫i alte
rubrici, respectiv:
10. masele vehiculului (total„ maxim autorizat„,
proprie, pe axe);
11. num„rul de locuri;

12. cilindreea motorului;
13. culoarea;
14. seria c„r˛ii de identitate;
15. anul fabrica˛iei;
16. observa˛ii;
17. restric˛ii privind traseele ∫i intervalele orare
permise/interzise circula˛iei vehiculului respectiv.

MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR

ORDIN
privind forma, dimensiunile ∫i con˛inutul permisului de conducere
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 24 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia
pe drumurile publice, republicat„,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul administra˛iei ∫i internelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Forma, dimensiunile ∫i con˛inutul noului
permis de conducere sunt prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Punerea Ón circula˛ie a noului model al
permisului de conducere se face de la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
Art. 3. — (1) Permisele de conducere model 1995,
aflate Ón circula˛ie la data intr„rii Ón vigoare a prezentului

ordin, se elibereaz„ Ón continuare, p‚n„ la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
(2) Permisele de conducere prev„zute la alin. (1) r„m‚n
valabile dup„ data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, p‚n„ la expirarea acestora.
Art. 4. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data intr„rii
Ón vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002 privind circula˛ia pe
drumurile publice.

Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 25 septembrie 2006.
Nr. 1.455.
ANEX√
FORMA, DIMENSIUNILE ™I CONﬁINUTUL

permisului de conducere model 2007 (comunitar)
1. Forma este dreptunghiular„, av‚nd aspectul unei c„r˛i
de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea,
prin gravare cu laser.
Permisul de conducere prezint„ urm„toarele elemente
pentru prevenirea falsific„rii:
— suport inert UV;
— background rezistent la contrafacere prin scanare,
tip„rire sau copiere, care s„ nu cuprind„ culorile primare,
cu cel pu˛in dou„ culori speciale;
— microscriere;
— printare curcubeu;
— pozitiv ∫i negativ guilloche;
— elemente optice variabile;
— Ón zona fotografiei, acesta se va suprapune la
margine cu un pattern mai slab din background;
— tip„rire par˛ial„ tactil„;
— elemente vizibile ∫i opace fluorescente;
— elemente opace ∫i transparente IR;
— caracteristici swoosh;
— hologram„;
— fereastr„ transparent„;
— tip„rire prismatic„;
— tip„rire cu grosime variabil„.

2. Dimensiunea documentului
ISO 7810:
— l„˛ime
— Ón„l˛ime
— grosime
— raza de racordare a col˛urilor

este conform„ cu
— 85,60 mm;
— 53,98 mm;
— 0,76 mm;
— 3,18 mm.

3. Con˛inutul
Fa˛a I con˛ine urm„toarele:
— denumirea documentului — PERMIS DE CONDUCERE;
— Ónscrisul îROM¬NIA“ ∫i indicativul statului Ón circula˛ia
interna˛ional„, îRO“, Óncadrat Óntr-un dreptunghi albastru ∫i
Ónconjurat de 12 stelu˛e galbene;
— rubrici care cuprind urm„toarele date:
1. numele;
2. prenumele;
3. data ∫i locul na∫terii;
4. a) data emiterii permisului de conducere;
b) data expir„rii permisului de conducere;
c) autoritatea emitent„;
d) codul numeric personal;
5. num„rul permisului de conducere;
6. fotografia titularului;
7. semn„tura titularului;
9. (sub)categoriile de vehicule pe care titularul are
dreptul s„ le conduc„;
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— cuvintele îModel al Uniunii Europene“, precum ∫i
denumirea îPermis de conducere“ tradus„ Ón toate limbile
oficiale ale Uniunii Europene se Ónscriu cu litere roz, pe
fundal.
Fa˛a II (verso) con˛ine urm„toarele:
— un tabel cu rubricile 9—12 av‚nd urm„toarele
semnifica˛ii:
9. (sub)categoriile de vehicule pe care titularul are
dreptul s„ le conduc„;
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10. data ob˛inerii fiec„rei (sub)categorii;
11. data expir„rii fiec„rei (sub)categorii;
12. informa˛ii suplimentare/restric˛ii, sub forma codurilor
armonizate, pentru fiecare (sub)categorie, dup„ caz. Dac„
restric˛ia se refer„ la toate (sub)categoriile, aceasta se
Ónscrie Ón rubrica din subsolul tabelului;
— rubricile 13 ∫i 14, pentru Ónscrieri administrative;
— denumirea explicativ„ a rubricilor 1—12;
— cod de bare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru desemnarea personalului cu atribu˛ii de control al respect„rii prevederilor
reglement„rilor aplicabile Ón domeniul investiga˛iei tehnice a evenimentelor de avia˛ie civil„
∫i pentru Ómputernicirea persoanelor cu atribu˛ii de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor
Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ca autoritate de stat
Ón domeniul transporturilor,
Ón temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) ∫i (2) ∫i ale art. 16 din Ordonan˛a 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, ale art. 97 din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ale art. 16 din Ordonan˛a Guvernului nr. 51/1999 privind investiga˛ia tehnic„ a accidentelor ∫i
incidentelor din avia˛ia civil„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 794/2001, precum ∫i ale art. 5 alin. (4)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Se desemneaz„ persoanele prev„zute Ón
anexa nr. 1, angajate la Inspectoratul Avia˛iei Civile,
denumit Ón continuare IAvC, din cadrul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, pentru controlul
respect„rii de c„tre agen˛ii aeronautici civili ∫i toate p„r˛ile
implicate a prevederilor reglement„rilor aplicabile Ón
domeniul investiga˛iei tehnice a evenimentelor de avia˛ie
civil„.
(2) Angaja˛ii IAvC desemna˛i s„ efectueze controlul
men˛ionat la alin. (1) se vor identifica cu legitima˛ia de
serviciu emis„ de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului.
Art. 2. — (1) Se Ómputernicesc angaja˛ii IAvC prev„zu˛i
la art. 1 alin. (1) s„ ac˛ioneze ca agen˛i constatatori pentru
constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor

prev„zute de reglement„rile aplicabile Ón domeniul
investiga˛iei tehnice a evenimentelor de avia˛ie civil„,
calitatea de angajat IAvC demonstr‚ndu-se, la cerere, cu
legitima˛ia de serviciu emis„ de Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
(2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
men˛ionate la alin. (1) se fac pe baza procesului-verbal de
constatare a contraven˛iilor ∫i aplicare a sanc˛iunilor, al
c„rui specimen este prev„zut Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — IAvC va lua m„suri pentru ducerea la
Óndeplinire a prezentului ordin.
Art. 4. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucure∫ti, 21 septembrie 2006.
Nr. 1.724.
ANEXA Nr. 1
PERSONALUL

angajat la Inspectoratul Avia˛iei Civile cu atribu˛ii de control al respect„rii
prevederilor reglement„rilor aplicabile Ón domeniul investiga˛iei tehnice
a evenimentelor de avia˛ie civil„
1. C„t„lin Gheorghe Radu
2. Ciprian Lauren˛iu Drumea
3. Evelina Kozma
4. Nicolae Octavian Stoica
5. ™tefan Lauren˛iu Martinescu.
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*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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