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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea pl„˛ii cotiza˛iei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea Rom‚niei
de stat participant la Acordul multilateral de baz„ privind transportul interna˛ional pentru
dezvoltarea Coridorului Europa—Caucaz—Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
adopt„ prezenta lege.
(2) Echivalentul Ón lei al sumei prev„zute la alin. (1) se
va calcula pe baza raportului de schimb leu/euro, Ón
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vigoare la data efectu„rii pl„˛ii.

or

Art. 2. — Plata contribu˛iei anuale a p„r˛ii rom‚ne se

el

face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

an

Art. 1. — (1) Se aprob„ plata contribu˛iei anuale ce
decurge din calitatea Rom‚niei de stat participant la
Acordul multilateral de baz„ privind transportul interna˛ional
pentru dezvoltarea Coridorului Europa—Caucaz—Asia,
semnat la Baku la 8 septembrie 1998, ratificat prin
Ordonan˛a Guvernului nr. 20/2000, aprobat„ prin Legea
nr. 95/2000, cu modific„rile ulterioare, pentru perioada
ianuarie—decembrie 2007, Ón valoare de 50.000 euro.

Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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Parlamentul Rom‚niei
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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Bucure∫ti, 12 decembrie 2006.
Nr. 471.

*) Rezolu˛iile finale sunt reproduse Ón facsimil.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea pl„˛ii cotiza˛iei anuale pentru anul 2007,
ce decurge din calitatea Rom‚niei de stat participant la Acordul multilateral de baz„
privind transportul interna˛ional pentru dezvoltarea Coridorului
Europa—Caucaz—Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea
pl„˛ii cotiza˛iei anuale pentru anul 2007, ce decurge din
calitatea Rom‚niei de stat participant la Acordul multilateral
de baz„ privind transportul interna˛ional pentru dezvoltarea

Coridorului Europa—Caucaz—Asia, semnat la Baku la
8 septembrie 1998, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Bucure∫ti, 12 decembrie 2006.
Nr. 1.389.
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LEGE
pentru ratificarea Acordului privind finan˛area comun„ a Secretariatului permanent al Comisiei
Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) Óntre guvernele p„r˛ilor la Acordul multilateral
de baz„ privind transportul interna˛ional pentru dezvoltarea Coridorului
Europa—Caucaz—Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
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Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
guvernele p„r˛ilor la Acordul multilateral de baz„ privind
transportul interna˛ional pentru dezvoltarea Coridorului
Europa—Caucaz—Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005.
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Articol unic. — Se ratific„ Acordul privind finan˛area
comun„ a Secretariatului permanent al Comisiei
Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) Óntre

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 12 decembrie 2006.
Nr. 472.
ACORD
privind finan˛area comun„ a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA)
Óntre guvernele p„r˛ilor la Acordul multilateral de baz„ privind transportul interna˛ional pentru dezvoltarea Coridorului
Europa—Caucaz—Asia*)
Guvernele p„r˛ilor, denumite Ón continuare p„r˛i, la Acordul multilateral de baz„ privind transportul interna˛ional pentru
dezvoltarea Coridorului Europa—Caucaz—Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, denumit Ón continuare Acord de baz„,
plec‚nd de la necesitatea asigur„rii autofinan˛„rii Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale
TRACECA (SP CIG TRACECA), precum ∫i a organiz„rii ∫edin˛elor CIG TRACECA ∫i ale grupurilor sale de lucru, create Ón
conformitate cu prevederile Acordului de baz„,
Ón temeiul pct. 3 al art. 9 din Acordul de baz„,
au convenit Óncheierea prezentului acord, denumit Ón continuare acord de finan˛are.
*) Traducere.
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ARTICOLUL 1
Prevederi generale

1. Prevederile prezentului acord de finan˛are
reglementeaz„ finan˛area comun„ a activit„˛ii SP CIG
TRACECA.
2. Bugetul anual pentru fiecare an urm„tor se aprob„
prin hot„r‚re a CIG TRACECA la ∫edin˛a sa anual„.
Aceast„ hot„r‚re are caracter obligatoriu pentru toate
p„r˛ile.
3. Anul fiscal Óncepe la 1 ianuarie ∫i se Óncheie la
31 decembrie.
4. Cotiza˛iile p„r˛ilor ∫i eviden˛a contabil„ corespunz„toare
Ón cadrul SP CIG TRACECA se efectueaz„ Ón euro, dac„
nu se prevede altfel printr-o hot„r‚re corespunz„toare a
CIG TRACECA.
ARTICOLUL 2

programe, echipamente pentru oficiu, autoturisme,
repara˛ii/Ónnoirea Ónc„perilor;
d) ∫edin˛e CIG ∫i ale grupurilor de lucru — toate
cheltuielile legate de organizarea ∫i desf„∫urarea ac˛iunilor
TRACECA, care constau Ón cheltuieli de transport, cheltuieli
de cazare, mas„, preg„tirea ∫i difuzarea documentelor,
transport local;
e) alte cheltuieli — cheltuieli legate de deservirea
conturilor bancare, diferen˛e de curs valutar, orice alte
cheltuieli care nu sunt indicate Ón prezenta list„.
ARTICOLUL 4
Transferul cotiza˛iilor

1. P„r˛ile vor transfera Ón contul SP CIG TRACECA, al
c„rui sediu central se afl„ la Baku, Republica Azerbaidjan,
cotiza˛iile lor de membri pentru anul fiscal urm„tor, p‚n„ la
data de 31 decembrie a anului curent, dar nu mai t‚rziu
de data de 31 martie a anului urm„tor.
2. Œn cazul nerespect„rii prevederilor pct. 1, CIG
TRACECA, ac˛ion‚nd Ón temeiul art. 8 ∫i 12 din Acordul
de baz„, elaboreaz„ hot„r‚ri corespunz„toare.
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ARTICOLUL 5

Proceduri legate de buget

tu
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1. Proiectul de buget este elaborat de SP CIG
TRACECA. La proiectul de buget se anexeaz„ nota
explicativ„, care va con˛ine analiza veniturilor ∫i cheltuielilor
pentru perioada precedent„ ∫i cauzele modific„rii proiectului
de buget pe articole distincte Ón compara˛ie cu datele
perioadei de raportare.
2. Proiectul de buget ∫i nota explicativ„ sunt trimise
p„r˛ilor cu cel pu˛in 3 luni Ónainte de deschiderea
urm„toarei conferin˛e CIG TRACECA.
3. Secretarii na˛ionali ai SP CIG TRACECA trimit la
SP CIG TRACECA observa˛iile p„r˛ilor privind proiectul de
buget al CIG TRACECA, cu cel pu˛in dou„ luni Ónainte de
deschiderea urm„toarei conferin˛e a CIG TRACECA.
4. Observa˛iile p„r˛ilor se anexeaz„ la nota explicativ„
∫i sunt trimise p„r˛ilor cu dou„ s„pt„m‚ni Ónainte de
desf„∫urarea ∫edin˛ei SP CIG TRACECA.
5. Proiectul de buget, nota explicativ„ la acesta ∫i
observa˛iile p„r˛ilor sunt examinate la ∫edin˛a SP CIG
TRACECA.
6. Proiectul de buget convenit Ón conformitate cu pct. 2—4
se aduce la cuno∫tin˛„ p„r˛ilor cu cel pu˛in 3 s„pt„m‚ni
Ónainte
de
deschiderea
∫edin˛ei
urm„toare
a
CIG TRACECA.
7. Secretarul general al SP CIG TRACECA prezint„
proiectul de buget spre aprobare CIG TRACECA.
8. P‚n„ la aprobarea bugetului, cheltuielile se
efectueaz„ plec‚ndu-se de la necesitatea asigur„rii
activit„˛ii normale a SP CIG TRACECA, ˛in‚ndu-se cont de
cheltuielile care au avut loc pentru perioada similar„ din
anul bugetar finalizat.
9. Œn cazul Ón care sumele aprobate pentru un articol
determinat din buget au fost cheltuite, secretarul general al
SP CIG TRACECA are dreptul, Ón caz de necesitate, s„
permit„ cheltuirea unor sume Ón limita a 20% din suma
alocat„ pentru articolul respectiv din buget, pe seama
economiilor realizate la alte articole.
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1. Mijloacele financiare ale bugetului anual sunt
asigurate pe seama cotiza˛iilor pl„tite de p„r˛ile prezentului
acord de finan˛are, precum ∫i din alte surse.
2. Cotiza˛iile p„r˛ilor se pl„tesc Ón cote egale.
3. Bugetul anual ∫i cotiza˛iile p„r˛ilor Ón conformitate cu
acesta se stabilesc plec‚ndu-se de la:
a) cheltuielile prev„zute pentru anul financiar urm„tor;
b) veniturile preconizate (Óncas„rile) Ón anul financiar
urm„tor;
c) soldul (balan˛a) mijloacelor din anul financiar
precedent;
d) alte Óncas„ri.
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Principiile sistemului de finan˛are comun„
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ARTICOLUL 3
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Structura bugetului anual
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1. Partea de Óncas„ri a bugetului anual al SP CIG
TRACECA include:
a) cotiza˛iile p„r˛ilor pentru anul financiar Ón curs;
b) valoarea r„mas„ a bugetului (balan˛„) anului
precedent;
c) venituri din dob‚nzi bancare, rate de schimb;
d) dona˛ii (granturi) de la donatori ∫i organiza˛ii;
e) alte venituri.
2. Partea de cheltuieli a bugetului anual al SP CIG
TRACECA include:
a) indemniza˛ii ale conducerii ∫i salaria˛ilor SP CIG
TRACECA — toate cheltuielile legate de plata regulat„ a
salariilor, a asigur„rii medicale, cheltuielile de Óntre˛inere,
cheltuielile de cazare a conducerii ∫i salaria˛ilor SP CIG
TRACECA ∫i a secretarilor na˛ionali;
b) cheltuieli de birou — toate cheltuielile legate de
activitatea sediului central al SP CIG TRACECA din Baku
∫i a reprezentan˛elor sale permanente Ón cadrul p„r˛ilor la
Acordul de baz„, care includ plata comunica˛iilor,
cheltuielile de delega˛ie, cheltuielile legate de Óntre˛inerea
autoturismelor, Óntre˛inerea web-site-ului TRACECA, a bazei
de date, costul difuz„rii materialelor, tip„ririi, publica˛iilor,
articolelor de papet„rie;
c) reinvesti˛ii — toate cheltuielile legate de livr„ri de
echipamente noi, necesare pentru activitatea sediului
central al SP CIG TRACECA ∫i a reprezentan˛elor sale
permanente, ∫i care includ echiparea tehnic„ ∫i cu
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ARTICOLUL 7
Introducerea amendamentelor ∫i a complet„rilor

1. Cu acordul p„r˛ilor, Ón prezentul acord de finan˛are
pot fi introduse amendamente ∫i complet„ri ce vor fi
formulate printr-un protocol care va fi parte integrant„ a
prezentului acord de finan˛are.
2. Intrarea Ón vigoare a protocoalelor de amendare ∫i
completare se realizeaz„ Ón acela∫i mod ca ∫i intrarea Ón
vigoare a prezentului acord de finan˛are.
ARTICOLUL 8
Depozitarul

an

el

or
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ce

1. Depozitarul prezentului acord de finan˛are este
Republica Azerbaidjan, care va trimite p„r˛ilor care au
semnat prezentul acord de finan˛are copii legalizate ale
acestuia.
2. Depozitarul informeaz„ p„r˛ile cu privire la aderarea
altor state la prezentul acord de finan˛are ∫i cu privire la
Óncetarea valabilit„˛ii acestuia Ón privin˛a oric„rei p„r˛i.
ARTICOLUL 9

Intrarea Ón vigoare, aderarea ∫i termenul de valabilitate

rs
o

10. Secretarul general al SP CIG TRACECA poart„
r„spunderea pentru administrarea bugetului Ón conformitate
cu prevederile prezentului acord de finan˛are ∫i pe baza
hot„r‚rilor CIG TRACECA referitoare la programul de
lucru ∫i bugetul anual.
11. Secretarul general al SP CIG TRACECA prezint„ la
fiecare conferin˛„ anual„ a CIG TRACECA un raport
financiar privind realizarea bugetului pentru anul precedent.
Raportul financiar se adopt„ prin hot„r‚re a CIG TRACECA.
12. CIG TRACECA stabile∫te un grup de audit pentru
efectuarea controlului privind realizarea bugetului. Grupul
include 3 exper˛i pe probleme financiare din p„r˛i diferite,
dar nu din partea care asigur„ pre∫edin˛ia. Componen˛a
grupului de audit se aprob„ prin hot„r‚re a
CIG TRACECA.
13. Grupul de audit are drept de acces liber la toate
registrele de raportare financiar„ ∫i la alte documente.
SP CIG TRACECA este obligat s„ acorde sprijin la
efectuarea controlului financiar ∫i, de asemenea, s„
prezinte toate documentele necesare pe problemele legate
de control.
14. Rezultatele auditului sunt Óntocmite sub forma unui
raport de audit, care con˛ine concluziile exper˛ilor ∫i
recomand„rile acestora de Ómbun„t„˛ire a activit„˛ii
financiare a SP CIG TRACECA. Acest raport de audit este
semnat de to˛i membrii grupului de audit. Secretarul
general al SP CIG TRACECA are dreptul s„ Ó∫i prezinte
observa˛iile la raport Ón form„ scris„. Raportul de audit ∫i
observa˛iile scrise ale secretarului general vor fi supuse
examin„rii la ∫edin˛a CIG TRACECA.
15. P‚n„ la examinarea Ón ∫edin˛a CIG TRACECA,
raportul financiar privind realizarea bugetului ∫i raportul de
audit sunt examinate la ∫edin˛a SP CIG TRACECA,
men˛ionat„ la pct. 5.

pe
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Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan,
Abid Serifov,
vicepremier, pre∫edinte Ón exerci˛iu al CIG TRACECA
Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
Anelia Kroushkova,
ministru adjunct al transporturilor
Pentru Guvernul Georgiei,
Tamara Kovziridze,
ministru adjunct pentru dezvoltare economic„
Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Andrei Cuculesku,
ministru adjunct al transporturilor ∫i comunica˛iei

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Septimiu Buza∫u,
secretar de stat Ón Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului
Pentru Guvernul Republicii Tadjikistan,
Makhamad Khabibov,
∫eful Departamentului de transporturi ∫i comunica˛ii
din cadrul Oficiului Executiv Preziden˛ial
Pentru Guvernul Republicii Turcia,
Baris Tozar,
subsecretar de stat adjunct Ón Ministerul Transporturilor,
secretar na˛ional TRACECA

fo
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1. Opera˛iunile financiare, efectuarea Ónregistr„rii
documentelor financiare ∫i a raport„rilor se realizeaz„ Ón
baza legisla˛iei na˛ionale a statului unde este amplasat
sediul central al SP CIG TRACECA ∫i Ón conformitate cu
documentele ∫i hot„r‚rile CIG TRACECA.
2. Toate documentele care con˛in obliga˛ii financiare,
inclusiv facturi ∫i alte documente bancare, vor fi semnate
de secretarul general al SP CIG TRACECA.
3. Documentele financiare utilizate Ón activitatea zilnic„
a SP CIG TRACECA (registre contabile, comenzi,
formulare, cecuri de casierie etc.) se vor p„stra Ón mod
corespunz„tor Ón decurs de 10 ani, Ón scopul efectu„rii
raport„rilor financiare.

1. Prezentul acord de finan˛are va intra Ón vigoare dup„
30 de zile de la depunerea celui de-al patrulea instrument
de ratificare sau de acceptare la depozitarul indicat Ón art. 8.
2. Dac„ prezentul acord de finan˛are nu intr„ Ón vigoare
p‚n„ la data de 1 ianuarie 2006, va fi supus aplic„rii
temporare p‚n„ la intrarea Ón vigoare.
3. Aplicarea temporar„ a prezentului acord de finan˛are
Ónceteaz„ odat„ cu intrarea sa Ón vigoare.
4. Prezentul acord de finan˛are este deschis pentru
aderare p„r˛ilor la Acordul de baz„.
5. Instrumentele de aderare sunt depuse la depozitarul
indicat Ón art. 8.
6. Pentru fiecare ˛ar„ care ratific„, adopt„ sau ader„ la
prezentul acord de finan˛are dup„ ce este depus la
depozitar cel de-al patrulea instrument de ratificare sau de
acceptare, prezentul acord de finan˛are intr„ Ón vigoare
dup„ 30 de zile de la depunerea la depozitar a
instrumentului s„u de ratificare, acceptare sau de aderare.
7. Prezentul acord de finan˛are este valabil pe perioada
de valabilitate a Acordului de baz„.
Œncheiat la Baku, Republica Azerbaidjan, la 21 aprilie
2005, Óntr-un exemplar original Ón limbile englez„ ∫i rus„,
ambele texte fiind egal autentice.

in

ARTICOLUL 6
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iv

Documentele ∫i opera˛iunile financiare

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 21/12.I.2007

9

REZERVA GEORGIEI

la Acordul privind finan˛area comun„ a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA
(SP CIG TRACECA) Óntre guvernele p„r˛ilor la Acordul multilateral de baz„ privind transportul interna˛ional
pentru dezvoltarea Coridorului Europa—Caucaz—Asia
Œn privin˛a Georgiei, textul pct. 1 al art. 4 se va aplica
Ón urm„toarea redactare:
îP„r˛ile vor transfera Ón contul SP CIG TRACECA, al
c„rui sediu central se afl„ la Baku, Republica Azerbaidjan,

cotiza˛iile lor de membri pentru anul fiscal urm„tor, p‚n„ la
data de 31 decembrie a anului curent, dar nu mai t‚rziu
de data de 30 iunie a anului urm„tor.“

Ministrul adjunct pentru dezvoltare economic„ al Georgiei,
Tamara Kovziridze
REPUBLICA AZERBAIDJAN

Ministerul Afacerilor Externe
“.....“............... 200.....

el

or
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i

ce

Europa—Caucaz—Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
(Ón limbile englez„ ∫i rus„), corectat prin Procesul-verbal
din 20 aprilie 2006.
Originalul acordului men˛ionat mai sus este depozitat la
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan.
Documentul este format din 10 (zece) pagini.

an

Prin prezenta certific faptul c„ textele anexate sunt
copie certificat„ autentic„ a Acordului privind finan˛area
comun„ a Secretariatului permanent al Comisiei
Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) Óntre
guvernele p„r˛ilor la Acordul multilateral de baz„ privind
transportul interna˛ional pentru dezvoltarea Coridorului

ite
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Conduc„torul Departamentului drept interna˛ional ∫i tratate,
Murad Najafov

ra

tu

Republica Azerbaidjan
Ministerul Afacerilor Externe

PROTOCOL
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Acordul privind finan˛area comun„ a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG
TRACECA) Óntre guvernele p„r˛ilor la Acordul multilateral de baz„ privind transportul interna˛ional
pentru dezvoltarea Coridorului Europa—Caucaz—Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005

iv

de corectare a textului autentic Ón limba englez„
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Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan, ac˛ion‚nd Ón calitate de depozitar al Acordului privind
finan˛area comun„ a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) Óntre
guvernele p„r˛ilor la Acordul multilateral de baz„ privind transportul interna˛ional pentru dezvoltarea Coridorului Europa—
Caucaz—Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005 (Acordul),
lu‚nd Ón considerare faptul c„ textul original al Acordului (textul autentic Ón limba englez„) con˛ine erori,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ propunerile de corectare corespunz„toare au fost transmise de c„tre depozitar
tuturor statelor participante prin Nota 5/11-344/03 din 1 martie 2006,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ la 1 aprilie 2006, dat„ la care perioada stabilit„ pentru notificarea obiec˛iunilor fa˛„
de propunerile de corectare a expirat, nu a fost notificat„ nicio obiec˛ie,
a efectuat corecturile necesare, indicate Ón anexa la prezentul proces-verbal, Ón textul original al Acordului (textul
autentic Ón limba englez„), trimis cu Nota depozitarului 5/11-1237/03 din 7 iunie 2005,
drept care, eu, Khalaf Khalafov, ministru adjunct al afacerilor externe al Republicii Azerbaidjan, am semnat
prezentul proces-verbal.
Œncheiat Ón Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan, Baku, la 20 aprilie 2006.
Khalaf Khalafov
Text autentic Ón limba englez„
TEXT ORIGINAL

TEXT CORECTAT

Art. 5 pct. 3:
î...p„r˛ilor la Acordul de baz„ privind proiectul
de buget CIG TRACECA...“

Art. 5 pct. 3:
î...p„r˛ilor privind proiectul de buget al CIG TRACECA...“

Art. 5 pct. 11 prima propozi˛ie:
îSecretarul general al SP CIG TRACECA
prezint„ Raportul financiar...“

Art. 5 pct. 11 prima propozi˛ie:
îSecretarul general al SP CIG TRACECA prezint„
la fiecare conferin˛„ anual„ a CIG TRACECA
un raport financiar...“
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TEXT ORIGINAL

TEXT CORECTAT

Art. 5 pct. 12:
îGrupul include 3 exper˛i pe probleme financiare
din p„r˛i diferite,...“

Art. 5 pct. 14:
îRezultatele auditului sunt Óntocmite sub forma unui
raport de audit, care con˛ine concluziile exper˛ilor
∫i recomand„rile acestora de Ómbun„t„˛ire a activit„˛ii
financiare a SP CIG TRACECA. Acest raport de audit
este semnat de to˛i membrii grupului de audit.
Secretarul general al SP CIG TRACECA este autorizat
s„-∫i prezinte observa˛iile la raport Ón form„ scris„.“

Art. 5 pct. 14:
îRezultatele auditului sunt Óntocmite sub forma unui raport
de audit, care con˛ine concluziile exper˛ilor ∫i recomand„rile
acestora de Ómbun„t„˛ire a activit„˛ii financiare
a SP CIG TRACECA. Acest raport de audit este semnat
de to˛i membrii grupului de audit. Secretarul general
al SP CIG TRACECA are dreptul s„-∫i prezinte
observa˛iile la raport Ón form„ scris„. Raportul de audit
∫i observa˛iile scrise ale secretarului general vor fi supuse
examin„rii la ∫edin˛a CIG TRACECA.“

Art. 9 pct. 1:
î...va intra Ón vigoare dup„ 30 de zile de la depunerea
celui de-al patrulea instrument de ratificare sau
de acceptare...“ (corectare gramatic„ englez„: era trecut
îforth Document“)

Art. 9 pct. 1:
î...va intra Ón vigoare dup„ 30 de zile de la depunerea
celui de-al patrulea instrument de ratificare sau
de acceptare...“ (corectare gramatic„ englez„: se va scrie
îfourth Document“)

Art. 9 pct. 6:
î...prezentul acord de finan˛are, dup„ ce este depus la
depozitar cel de-al patrulea instrument de ratificare sau
de acceptare...“ (corectare gramatic„ englez„: era trecut
îforth Document“)

Art. 9 pct. 6:
î...prezentul acord de finan˛are, dup„ ce este depus la
depozitar cel de-al patrulea instrument de ratificare sau
de acceptare...“ (corectare gramatic„ englez„: se va scrie
îfourth Document“)

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Art. 5 pct. 12:
îGrupul include 3 exper˛i din p„r˛i diferite,...“
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind
finan˛area comun„ a Secretariatului permanent al Comisiei
Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA)
Óntre guvernele p„r˛ilor la Acordul multilateral de baz„ privind
transportul interna˛ional pentru dezvoltarea Coridorului
Europa— Caucaz—Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru ratificarea Acordului privind
finan˛area comun„ a Secretariatului permanent al Comisiei
Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) Óntre guvernele p„r˛ilor
la Acordul multilateral de baz„ privind transportul interna˛ional pentru
dezvoltarea Coridorului Europa — Caucaz — Asia, semnat la Baku la
21 aprilie 2005, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 12 decembrie 2006.
Nr. 1.390.

´
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

d e c r e t e a z „:

fiz
i

ce

Articol unic. — Pe data de 31 ianuarie 2007, domnul general de
brigad„ cu o stea Bica Antonie Mih„il„ se Ónainteaz„ Ón gradul de
general-maior cu dou„ stele.

or

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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TRAIAN B√SESCU

PRIM-MINISTRU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 20.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Ministerul Ap„r„rii

D

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 din statutul cadrelor
militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 31 ianuarie 2007, domnul general-maior cu
dou„ stele Bica Antonie Mih„il„ trece Ón rezerv„.
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, 9 ianuarie 2007.
Nr. 21.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea,
Ón retragere, unui colonel Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii
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. 182 din
21 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Dumitrescu Victor Viorel
i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón retragere.
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TRAIAN B√SESCU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 22.
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DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea,
Ón retragere, unui colonel Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii

es
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at

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. 182 din
21 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

12

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere Dumitrescu Virgil
Sebastian-Ioachim i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea,
Ón retragere.
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, 9 ianuarie 2007.
Nr. 23.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea,
Ón retragere, unui colonel Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii
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. 182 din
21 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Domnului colonel Ón retragere G„l„˛eanu Stan Neculai
i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón retragere.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 24.
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DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea,
Ón retragere, unui colonel Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii

D

es

tin

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. 182 din
21 decembrie 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. — Domnului colonel Ón retragere N„stase Gheorghe Ilie
i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón retragere.
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, 9 ianuarie 2007.
Nr. 25.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea,
Ón rezerv„, unui colonel Ón rezerv„ din Ministerul Ap„r„rii
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. 182 din 21
decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Domnului colonel Ón rezerv„ Ion Gheorghe Ioan i se
acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón rezerv„.
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TRAIAN B√SESCU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 26.
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DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea,
Ón rezerv„, unui colonel Ón rezerv„ din Ministerul Ap„r„rii

es

tin

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. 182 din 21
decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D
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Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Ón rezerv„ Mircovici Pavel Niculae
i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón rezerv„.
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, 9 ianuarie 2007.
Nr. 27.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de contraamiral de flotil„,
Ón rezerv„, unui comandor Ón rezerv„ din Ministerul Ap„r„rii
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. 182 din 21
decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Domnului comandor Ón rezerv„ Baibarac Dumitru Ionel
i se acord„ gradul de contraamiral de flotil„, Ón rezerv„.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 28.
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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor
a unui general Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii

D
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at

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. 182 din
21 decembrie 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. — Domnul general de brigad„ cu o stea, Ón retragere,
Diaconescu Ilie Mircea se Ónainteaz„ Ón gradul de general-maior cu dou„
stele, Ón retragere.
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, 9 ianuarie 2007.
Nr. 30.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

d e c r e t e a z „:
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Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea, Ón retragere,
Mangu Ion Florea se Ónainteaz„ Ón gradul de general-maior cu dou„ stele,
Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ra
ii
g

rm

ăr

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 31.
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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor
a unui general Ón rezerv„ din Ministerul Ap„r„rii

es

tin

at

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. 182 din
21 decembrie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

16

Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea, Ón rezerv„,
Popescu Eugen Eugen se Ónainteaz„ Ón gradul de general-maior cu dou„
stele, Ón rezerv„.
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, 9 ianuarie 2007.
Nr. 32.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

d e c r e t e a z „:
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Articol unic. — Domnul general-maior cu dou„ stele, Ón retragere,
Palade Toma Ion se Ónainteaz„ Ón gradul de general-locotenent cu trei stele,
Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

an

el

or

TRAIAN B√SESCU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 33.
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DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea,
Ón retragere, unui colonel Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii

D

es

tin

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. 182 din
21 decembrie 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. — Domnului colonel Ón retragere Dodon Pavel Ioan i se
acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón retragere.
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, 9 ianuarie 2007.
Nr. 34.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea Ón func˛ia de procuror ∫ef
al Direc˛iei de investigare a infrac˛iunilor de criminalitate
organizat„ ∫i terorism din cadrul Parchetului
de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 54 alin. (1) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 40 din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu
modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei ∫i avizul favorabil al
Consiliului Superior al Magistraturii,
d e c r e t e a z „:
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Articol unic. — Domnul Codru˛ Olaru se nume∫te Ón func˛ia de
procuror ∫ef al Direc˛iei de investigare a infrac˛iunilor de criminalitate
organizat„ ∫i terorism din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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Bucure∫ti, 11 ianuarie 2007.
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DECRET
pentru numirea Ón func˛ia de procuror ∫ef adjunct
al Direc˛iei de investigare a infrac˛iunilor de criminalitate
organizat„ ∫i terorism din cadrul Parchetului
de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 54 alin. (1) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 40 din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu
modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei ∫i avizul favorabil al
Consiliului Superior al Magistraturii,

D
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Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Angela Elisabeta Ciurea se nume∫te Ón func˛ia
de procuror ∫ef adjunct al Direc˛iei de investigare a infrac˛iunilor de
criminalitate organizat„ ∫i terorism din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 ianuarie 2007.
Nr. 44.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

19

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia a unor imobile
aflate Ón administrarea Casei Jude˛ene de Pensii Dolj, Ón vederea efectu„rii schimbului
cu unele bunuri imobile aflate Ón proprietatea Societ„˛ii Comerciale îMacplast“ — S.R.L. Craiova
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (1) ∫i (2) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i
av‚nd Ón vedere prevederile art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei
∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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identificare prev„zute la pct. 2 din anex„, Ón schimbul
bunurilor imobile proprietate privat„ a statului, prev„zute la
art. 1, care trec Ón proprietatea Societ„˛ii Comerciale
îMacplast“ — S.R.L. Craiova, prin efectuarea acestui
schimb Ón condi˛iile legii.
Art. 3. — Schimbul ∫i predarea-preluarea bunurilor
imobile prev„zute Ón anex„ se vor efectua Ón termen de
30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
dup„ efectuarea de c„tre Societatea Comercial„ îMacplast“ —
S.R.L. Craiova a Ómbun„t„˛irilor Ón cuantum de 130.804 lei,
f„r„ TVA, reprezent‚nd diferen˛a de valoare dintre cele
dou„ bunuri imobile.

ra

Art. 1. — Se aprob„ trecerea imobilelor, cu terenul
aferent, situate Ón municipiul Craiova, jude˛ul Dolj, av‚nd
datele de identificare prev„zute la pct. 1 din anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul
public al statului Ón domeniul privat al acestuia ∫i Ón
administrarea Casei Jude˛ene de Pensii Dolj, Ón vederea
efectu„rii schimbului cu unele bunuri imobile aflate Ón
proprietatea Societ„˛ii Comerciale îMacplast“ — S.R.L.
Craiova.
Art. 2. — Se aprob„ preluarea Ón proprietatea public„ a
statului ∫i Ón administrarea Casei Jude˛ene de Pensii Dolj a
unor bunuri imobile aflate Ón proprietatea Societ„˛ii
Comerciale îMacplast“ — S.R.L. Craiova, av‚nd datele de

ii
g

PRIM-MINISTRU
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Bucure∫ti, 13 decembrie 2006.
Nr. 1.809.

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ANEX√

a imobilelor ∫i a terenului*) ce trec din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia,
Ón vederea efectu„rii schimbului cu unele bunuri imobile aflate Ón proprietatea Societ„˛ii Comerciale
îMacplast“ — S.R.L. Craiova
Nr.
crt.

Locul unde sunt situate imobilele
∫i terenul care se transmit

1. Municipiul Craiova, str. Caracal nr. 146, jude˛ul Dolj
Nr. MFP — 149.956

Modul
de preluare

Administrare

Caracteristicile tehnice ale imobilelor ∫i ale terenului

A. Imobile:
1. Grup social dezvoltare C18—P+3E, cu 73 de Ónc„peri,
Ón suprafa˛„ desf„∫urat„ de 1.612 m2
Valoarea de inventar = 912.000 lei
2. Corp protec˛ia muncii C23—P, cu 3 Ónc„peri, Ón
suprafa˛„ desf„∫urat„ de 45 m2
Valoarea de inventar = 22.100 lei
3. Cl„dire paz„ C22—P, cu o singur„ Ónc„pere, Ón
suprafa˛„ desf„∫urat„ de 7 m2
Valoarea de inventar = 3.500 lei
4. Valoarea de inventar a construc˛iilor = 937.600 lei
Valoarea actualizat„ a construc˛iilor = 477.423 lei

*) Imobilele ∫i terenul au fost trecute Ón proprietatea public„ a statului prin Procesul-verbal nr. 51.699 din 23 decembrie 2003, Óntocmit de
Casa Jude˛ean„ de Pensii Dolj.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Nr.
crt.

Locul unde sunt situate imobilele
∫i terenul care se transmit

Modul
de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilelor ∫i ale terenului

B. Teren, Ón suprafa˛„ de 1.255 m2, situat Ón intravilanul
municipiului Craiova, cu urm„toarele vecin„t„˛i:
— nord — str. Caracal
— sud — corp proprietate 2/VIII S.C. C.I.T. — S.A.
Craiova
— est — corp proprietate 2/VI S.C. C.I.T. — S.A.
Craiova
— vest — corp proprietate 2/XII S.C. C.I.T. — S.A.
Craiova
Valoarea de inventar a terenului = 200.000 lei
Valoarea actualizat„ a terenului = 467.960 lei

Administrare

Total valoare de inventar a imobilelor: construc˛ii+teren = 1.137.600 lei + 216.144 lei (TVA) = 1.353.744 lei
Total valoarea actualizat„ a imobilelor: construc˛ii 477.423 lei + teren 467.960 lei = 945.383 lei
Proprietate

Imobil P+3 etaje:
— suprafa˛a construit„ = 286 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.144 m2
— valoarea = 814.579 lei
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2. Municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 11,
jude˛ul Dolj

or
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Terenul aferent Ón suprafa˛„ de 1.340 m2 va fi preluat Ón administrare de la Consiliul Local Dolj.
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HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 50/2006
privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2006,
pentru operatorii economici monitoriza˛i potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2001
privind Ónt„rirea disciplinei economico-financiare ∫i alte dispozi˛ii cu caracter financiar
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iv

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

ex

cl

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Articol unic. — Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 50/2006 privind aprobarea obiectivelor salariale
trimestriale, pe anul 2006, pentru operatorii economici
monitoriza˛i potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 79/2001 privind Ónt„rirea disciplinei economico-

financiare ∫i alte dispozi˛ii cu caracter financiar, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 61 din
23 ianuarie 2006, cu modific„rile ulterioare, se Ónlocuie∫te
cu anexa*) care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Varujan Vosganian
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Dan ™tefan Motreanu
Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 1.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

PLAFOANELE

at

tin

es

D

iv

us

cl

ex
rm

fo

in
ăr
ite

tu

ra

ii
g
a

or

el

an

rs
o

pe

ce

fiz
i

trimestriale ale fondului de salarii ∫i ale num„rului mediu de personal Ón anul 2006 la operatorii economici monitoriza˛i
conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2001 ∫i Hot„r‚rii Guvernului nr. 393/2004

ANEX√
(Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 50/2006)
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind indexarea cuantumului aloca˛iei lunare de plasament
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 119
alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protec˛ia ∫i promovarea drepturilor
copilului,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Œncep‚nd cu luna ianuarie 2007, cuantumul lunar al
aloca˛iei de plasament se stabile∫te la 86 lei.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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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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Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 3.
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HOT√R¬RE
privind corectarea limitelor de venituri ∫i indexarea cuantumului aloca˛iei familiale complementare
∫i al aloca˛iei de sus˛inere pentru familia monoparental„
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 105/2003 privind aloca˛ia familial„ complementar„ ∫i aloca˛ia de sus˛inere pentru familia monoparental„, aprobat„ cu
complet„ri prin Legea nr. 41/2004,

tin

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

D

es

Articol unic. — (1) Œncep‚nd cu luna ianuarie 2007,
limita de venituri prev„zut„ la art. 2 ∫i 7 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 105/2003 privind aloca˛ia familial„
complementar„ ∫i aloca˛ia de sus˛inere pentru familia
monoparental„, aprobat„ cu complet„ri prin Legea
nr. 41/2004, este de 176 lei.
(2) Cuantumul aloca˛iei familiale complementare,
prev„zut la art. 3 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 105/2003, aprobat„ cu complet„ri prin Legea
nr. 41/2004, este de:
a) 36 lei pentru familia cu un copil;

b) 42 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 47 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 52 lei pentru familia cu 4 sau mai mul˛i copii.
(3) Cuantumul aloca˛iei de sus˛inere pentru familia
monoparental„, prev„zut la art. 8 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 105/2003, aprobat„ cu complet„ri prin
Legea nr. 41/2004, este de:
a) 52 lei pentru familia cu un copil;
b) 62 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 70 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 79 lei pentru familia cu 4 sau mai mul˛i copii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 4.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat ∫i al aloca˛iei pentru copiii noun„scu˛i, prev„zute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 4 alin. (3) ∫i al art. 25 alin. (5) din Legea
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

ce

condi˛iile prev„zute de Legea nr. 416/2001, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
(2) Œncep‚nd cu luna ianuarie 2007, nivelul lunar al
venitului minim garantat pentru persoana singur„, prev„zut
la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, este de 96 lei.
Art. 2. — Œncep‚nd cu luna ianuarie 2007, cuantumul
aloca˛iei pentru copiii nou-n„scu˛i, prev„zut la art. 25
alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, este de 204 lei.

fiz
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Art. 1. — (1) Œncep‚nd cu luna ianuarie 2007, nivelul
lunar al venitului minim garantat prev„zut la art. 4 alin. (1)
din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, este de:
a) 173 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
b) 241 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
c) 300 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
d) 356 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
e) c‚te 24 lei pentru fiecare alt„ persoan„ peste
num„rul de 5 persoane, care face parte din familie, Ón

el

or
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Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
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HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2007

tin
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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, precum ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,

es

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

D

Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2007, cu suma de 3.000 mii lei, la capitolul 67.01 îCultur„,
recreere ∫i religie“, titlul 55 îAlte transferuri“, pentru
acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea
manifest„rilor de aderare a Rom‚niei la Uniunea
European„, angajate de Ministerul Culturii ∫i Cultelor, prin
ARTEXIM — institu˛ie public„ subordonat„ acestuia.
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 Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2007.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i ARTEXIM
r„spund de modul de utilizare, Ón conformitate cu prevederile
legale, a sumei alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
31 martie 2007, 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
2007.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 6.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea coordonatorului na˛ional
al Programului ISPA

ce

Av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru
aprobarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Comunitatea European„ privind utilizarea Fondului Na˛ional pentru ISPA,
semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2000, ale art. 3 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,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Bogdan Alexandru Dr„goi, secretar de stat Ón cadrul Ministerului Finan˛elor
Publice, se nume∫te Ón func˛ia de coordonator na˛ional al Programului ISPA.
PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 11 ianuarie 2007.
Nr. 5.
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DECIZIE
privind numirea coordonatorului na˛ional
al Asisten˛ei financiare nerambursabile
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Av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru
aprobarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Comisia European„ privind Ónfiin˛area Oficiului de Pl„˛i ∫i Contractare
PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucure∫ti la 16 iulie 1998, ∫i a
Memorandumului de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia
European„ privind Ónfiin˛area Fondului Na˛ional, semnat la Bruxelles la
20 octombrie 1998, ale art. 3 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,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

D

24

primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Bogdan Alexandru Dr„goi, secretar de stat Ón cadrul Ministerului Finan˛elor
Publice, se nume∫te Ón func˛ia de coordonator na˛ional al Asisten˛ei
financiare nerambursabile.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 11 ianuarie 2007.
Nr. 6.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind aprobarea repartiz„rii pe jude˛e a volumului maxim de lemn pe picior
care poate fi recoltat Ón anul 2007 din p„durile proprietate public„ a unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, din p„durile proprietate privat„ a persoanelor juridice de drept privat
∫i a persoanelor fizice ∫i din vegeta˛ia forestier„ situat„ pe terenuri
din afara fondului forestier na˛ional

tu
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de la intrarea Ón vigoare a prezentului ordin, repartizarea
volumelor de lemn pe picior provenind din resursele
prev„zute Ón anexele nr. 1—4.
(2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de
v‚n„toare vor publica pe site-urile proprii, Ón termen de
dou„ luni de la intrarea Ón vigoare a prezentului ordin,
repartizarea volumelor de lemn pe picior prev„zute Ón
anexele nr. 1—4, inclusiv rezerva, pe fiecare ocol silvic
care asigur„ administrarea sau serviciile silvice.
Art. 7. — Ocoalele silvice realizeaz„ marcarea,
Óntocmesc actul de punere Ón valoare, autorizeaz„
parchetele spre exploatare, fac reprimirea acestora Ón
condi˛iile legii ∫i comunic„ trimestrial inspectoratului teritorial
de regim silvic ∫i de v‚n„toare situa˛ia exploat„rii volumului
de lemn repartizat.
Art. 8. — Direc˛ia general„ de control silvic ∫i cinegetic
∫i inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare
controleaz„ respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 9. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se aprob„ repartizarea pe jude˛e a volumului
maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat Ón anul
2007 din p„durile proprietate public„ a unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, conform anexei nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ repartizarea pe jude˛e a volumului
maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat Ón anul
2007 din p„durile proprietate privat„ a persoanelor juridice
de drept privat, conform anexei nr. 2.
Art. 3. — Se aprob„ repartizarea pe jude˛e a volumului
maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat Ón anul
2007 din p„durile proprietate privat„ a persoanelor fizice,
conform anexei nr. 3.
Art. 4. — Se aprob„ repartizarea pe jude˛e a volumului
maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat Ón anul
2007 din vegeta˛ia forestier„ situat„ pe terenuri din afara
fondului forestier na˛ional, conform anexei nr. 4.
Art. 5. — Anexele nr. 1—4*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 6. — (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i
de v‚n„toare transmit Ón scris ocoalelor silvice care asigur„
administrarea sau serviciile silvice, Ón termen de 30 de zile

fiz
i

ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:

ce

Œn temeiul art. 1 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.548/2006 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe
picior care poate fi recoltat Ón anul 2007,
Ón baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea 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,
Dan ™tefan Motreanu

Bucure∫ti, 22 decembrie 2006.
Nr. 805.

*) Anexele nr. 1—4 sunt reproduse Ón facsimil.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ce

a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat Ón anul 2007
din p„durile proprietate public„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale
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ANEXA Nr. 2
REPARTIZAREA PE JUDEﬁE
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a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat Ón anul 2007
din p„durile proprietate privat„ a persoanelor juridice de drept privat
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REPARTIZAREA PE JUDEﬁE
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a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat Ón anul 2007
din p„durile proprietate privat„ a persoanelor fizice
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ANEXA Nr. 4
REPARTIZAREA PE JUDEﬁE
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a volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat Ón anul 2007
din vegeta˛ia forestier„ situat„ pe terenuri din afara fondului forestier na˛ional
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ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROM¬NIA
COLEGIUL MEDICILOR DIN ROM¬NIA

DECIZIE
privind punerea Ón aplicare a unor dispozi˛ii legale
Œn temeiul art. 406 lit. c) ∫i al art. 464 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al Normei privind Óntocmirea, emiterea ∫i utilizarea dovezilor de
onorabilitate ∫i moralitate profesional„ ale medicilor, medicilor denti∫ti ∫i ale farmaci∫tilor, aprobat„ prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.464/2006,
Consiliul na˛ional al Colegiului Medicilor din Rom‚nia d e c i d e:
privind Óntocmirea, emiterea ∫i utilizarea dovezilor de
onorabilitate ∫i moralitate profesional„ ale medicilor,
medicilor denti∫ti ∫i ale farmaci∫tilor, aprobat„ prin

ce

Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.464/2006.

fiz
i

Art. 4. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

or

Art. 1. — (1) Se aprob„ modelul certificatului profesional
curent.
(2) Modelul certificatului profesional curent este prev„zut
Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta decizie.
Art. 2. — Certificatul profesional curent va fi eliberat de
colegiile teritoriale, prin Departamentul de aviz„ri-acredit„ri.
Art. 3. — Eliberarea certificatului profesional curent se
va face cu respectarea procedurilor prev„zute Ón Norma

rs
o

an

el

Pre∫edintele Colegiului Medicilor din Rom‚nia,
Mircea Cintez„
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Bucure∫ti, 15 decembrie 2006.
Nr. 19.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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