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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general,
Ón retragere, veteran de r„zboi, 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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

el
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— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU

an

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

or
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i

ce

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea, Ón retragere,
veteran de r„zboi, C‚rjeu Ioan Gheorghe se Ónainteaz„ Ón gradul de
general-maior cu dou„ stele, 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 mai 2007.
Nr. 517.
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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general,
Ón retragere, veteran de r„zboi, 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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

2

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea, Ón retragere,
veteran de r„zboi, Cehan Gheorghe Aristide se Ónainteaz„ Ón gradul de
general-maior cu dou„ stele, Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
Nr. 518.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general,
Ón retragere, veteran de r„zboi, 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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
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. — Domnul general de brigad„ cu o stea, Ón retragere,
veteran de r„zboi, Ciprian Gustav Marin se Ónainteaz„ Ón gradul de generalmaior cu dou„ stele, 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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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general,
Ón retragere, veteran de r„zboi, din Ministerul Ap„r„rii

D
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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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
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,
veteran de r„zboi, Gafi˛eanu Ion Ion se Ónainteaz„ Ón gradul de generalmaior cu dou„ stele, Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
Nr. 520.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general,
Ón retragere, veteran de r„zboi, 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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
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. — Domnul general de brigad„ cu o stea, Ón retragere,
veteran de r„zboi, Nicolescu Ion Constantin se Ónainteaz„ Ón gradul de
general-maior cu dou„ stele, Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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NICOLAE V√C√ROIU
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Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general,
Ón retragere, veteran de r„zboi, 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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

4

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea, Ón retragere,
veteran de r„zboi, Panait Petric„ Leandru se Ónainteaz„ Ón gradul de
general-maior cu dou„ stele, Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
Nr. 522.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general,
Ón retragere, veteran de r„zboi, din Ministerul Internelor
∫i Reformei Administrative
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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului internelor ∫i reformei
administrative,
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Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea, Ón retragere,
veteran de r„zboi, Christescu Ion Constantin-Mina se Ónainteaz„ Ón gradul
de general-maior cu dou„ stele, 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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DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general,
Ón retragere, veteran de r„zboi, din Ministerul Internelor
∫i Reformei Administrative

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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului internelor ∫i reformei
administrative,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea, Ón retragere,
veteran de r„zboi, Nichi Laz„r Virgil se Ónainteaz„ Ón gradul de generalmaior cu dou„ stele, Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general, Ón retragere,
unui colonel, Ón retragere, veteran de r„zboi,
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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

fiz
i
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Articol unic. — Domnului colonel, Ón retragere, veteran de r„zboi,
Achim Alexandru ™tefan 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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DECRET
privind acordarea gradului de general, Ón retragere,
unui colonel, Ón retragere, veteran de r„zboi,
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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

6

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnului colonel, Ón retragere, veteran de r„zboi,
Diaconu Gheorghe Ion i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea,
Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
Nr. 526.
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, Ón retragere,
unui colonel, Ón retragere, veteran de r„zboi,
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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
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. — Domnului colonel, Ón retragere, veteran de r„zboi,
Goan˛„ Nicolae Victor i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea,
Ón retragere.
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— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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DECRET
privind acordarea gradului de general, Ón retragere,
unui colonel, Ón retragere, veteran de r„zboi,
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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
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, veteran de r„zboi,
Ionescu Vasile Gheorghe i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o
stea, Ón retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
Nr. 528.
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, Ón retragere,
unui colonel, Ón retragere, veteran de r„zboi,
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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
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. — Domnului colonel, Ón retragere, veteran de r„zboi,
Muntean Gheorghe Gheorghe i se acord„ gradul de general de brigad„ cu
o stea, Ón retragere.
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NICOLAE V√C√ROIU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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DECRET
privind acordarea gradului de general, Ón retragere,
unui colonel, Ón retragere, veteran de r„zboi,
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, ale
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de r„zboi, precum ∫i unele drepturi ale
invalizilor ∫i v„duvelor de r„zboi, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

8

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnului colonel, Ón retragere, veteran de r„zboi,
Sandu ™tefan Ion i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón
retragere.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
Nr. 530.
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 unui colonel
din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii ∫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. 80 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

fiz
i

ce

Articol unic. — Domnului colonel L„z„u Ioan Constantin i se acord„
gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii ∫i trecerea acestuia
Ón rezerv„ cu noul grad

D

es

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. 80 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnului colonel Liteanu Gheorghe Traian i se acord„
gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
Nr. 532.
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, 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. 79 din
7 mai 2007,
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, Ghibu Pavel Marin i se
acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón retragere.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU

pe
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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DECRET
privind acordarea gradului de general, 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. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

10

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnului colonel, Ón rezerv„, Doru Constantin Ioan i
se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
Nr. 534.
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, 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. 79 din
7 mai 2007,
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„, Posteuc„ Dumitru Florea
i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón rezerv„.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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DECRET
privind acordarea gradului de general, Ón rezerv„,
unui colonel, Ón rezerv„, din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„

D

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. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnului colonel, Ón rezerv„, Mihai Alexandru Ionel
i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
Nr. 536.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 320/14.V.2007
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general, Ón rezerv„,
unui colonel, Ón rezerv„, din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„
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. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

ce

Articol unic. — Domnului colonel, Ón rezerv„, Saulea Neculai D„nu˛
i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón rezerv„.
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NICOLAE V√C√ROIU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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DECRET
privind acordarea gradului de general, Ón rezerv„,
unui colonel, Ón rezerv„, din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„

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. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,

D

12

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnului colonel, Ón rezerv„, Str„inu Ilie Emil i se
acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general, Ón rezerv„,
unui colonel, Ón rezerv„, din Serviciul
de Telecomunica˛ii Speciale
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. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunica˛ii
Speciale,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

fiz
i

ce

Articol unic. — Domnului colonel, Ón rezerv„, Georgescu Constantin
Dan-Cristian i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón
rezerv„.
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DECRET
privind acordarea gradului de general, Ón rezerv„,
unui colonel, Ón rezerv„, din Serviciul
de Telecomunica˛ii Speciale

D

es

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. 79 din
7 mai 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunica˛ii
Speciale,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnului colonel, Ón rezerv„, Cap„t„ Anton Dorin i se
acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea, Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
Nr. 540.
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 unui colonel
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. 78 din
25 aprilie 2007,
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 Paul Nicolae Florin i se acord„
gradul de general de brigad„ cu o stea.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Bucure∫ti, 9 mai 2007.
Nr. 541.
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DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Ministerul Ap„r„rii

es

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

D

14

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea Paul Nicolae
Florin trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
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 mai 2007.
Nr. 542.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE
ŒN DOMENIUL ENERGIEI
Nr. 5 din 20 martie 2007

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE
PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPOD√RIE
COMUNAL√
Nr. 93 din 20 martie 2007

ORDIN
pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribu˛ie
a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public

ce

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 4 alin. (2) ∫i (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, precum ∫i
referatele de aprobare Óntocmite de departamentele de specialitate din cadrul autorit„˛ilor de reglementare,
Ón temeiul art. 11 alin. (1), al art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, al art. 10 alin. (5)
∫i (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ — A.N.R.S.C., cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„,
Jeanina Preda
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Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫

Energiei ∫i Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„**) vor urm„ri
respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

tu

Art. 1. — Se aprob„ Contractul-cadru privind folosirea
infrastructurii sistemului de distribu˛ie a energiei electrice
pentru realizarea serviciului de iluminat public, prev„zut Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Departamentele ∫i direc˛iile de specialitate din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul

or

fiz
i

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ emit urm„torul ordin:
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iv

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE PENTRU
SERVICIILE PUBLICE DE GOSPOD√RIE COMUNAL√
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ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public

D

es

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilit„˛i publice nr. 51/2006, ale
art. 15 alin. (1), ale art. 17 alin. (2) ∫i ale art. 40 alin. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006,
Ón temeiul art. 10 alin. (5) ∫i (6) din Hot„r‚rea Guvernului privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ — A.N.R.S.C.*) nr. 373/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ emite
urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul-cadru al serviciului
de iluminat public, prev„zut Ón anexa**) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Departamentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile

Publice de Gospod„rie Comunal„ vor urm„ri respectarea
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„,
Jeanina Preda
Bucure∫ti, 20 martie 2007.
Nr. 86.
*) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, Óncep‚nd cu data de 21 martie 2007, denumirea Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ va fi Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit„˛i Publice (A.N.R.S.C.).
**) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 320 bis abonament, care se poate achizi˛iona de la Centrul pentru
rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 320/14.V.2007

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE PENTRU
SERVICIILE PUBLICE DE GOSPOD√RIE COMUNAL√

ORDIN
pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilit„˛i publice nr. 51/2006, ale
art. 15 alin. (1), ale art. 17 alin. (2) ∫i ale art. 40 alin. (1) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006,
Ón temeiul art. 10 alin. (5) ∫i (6) din Hot„r‚rea Guvernului privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ — A.N.R.S.C.*) nr. 373/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ emite
urm„torul ordin:
Publice de Gospod„rie Comunal„ vor urm„ri respectarea
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul

ce

Oficial al Rom‚niei, Partea I.

fiz
i

Art. 1. — Se aprob„ Caietul de sarcini-cadru al
serviciului de iluminat public, prev„zut Ón anexa**) care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Departamentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile
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Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„,
Jeanina Preda
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Bucure∫ti, 20 martie 2007.
Nr. 87.
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*) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, Óncep‚nd cu data de 21 martie 2007, denumirea Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospod„rie Comunal„ va fi Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit„˛i Publice (A.N.R.S.C.).
**) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 320 bis abonament, care se poate achizi˛iona de la Centrul pentru
rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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