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DECRETE
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. 74 din
5 aprilie 2007,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
d e c r e t e a z „:

ce

Pre∫edintele Rom‚niei

rs
o

an

TRAIAN B√SESCU

el

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

or

fiz
i

Articol unic. — Pe data de 25 mai 2007, domnului colonel Stoe Ion
Petre i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea.

ite

a

pe

Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ii
g
ăr

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

Bucure∫ti, 25 mai 2007.
Nr. 568.

ra

tu

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

at

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Ministerul Ap„r„rii

tin
es
D

2

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,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 31 mai 2007, domnul general de brigad„
cu o stea Stoe Ion Petre 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, 25 mai 2007.
Nr. 569.
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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. 86 din
18 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 Sava Mi∫u Stelic„ i se acord„ gradul
de general de brigad„ cu o stea.

fiz
i

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

or

TRAIAN B√SESCU

rs
o

an

el

Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.

pe

PRIM-MINISTRU

ite
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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rm
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Bucure∫ti, 28 mai 2007.
Nr. 570.

us

iv
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

tin
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cl

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Ministerul Ap„r„rii

D

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,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 31 mai 2007, domnul general de brigad„
cu o stea Sava Mi∫u Stelic„ 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, 28 mai 2007.
Nr. 571.
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HOT√R¬RI

ALE

PARLAMENTULUI

ROM¬NIEI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind abilitarea Comisiei comune speciale a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului
pentru controlul execu˛iei bugetului Cur˛ii de Conturi pe anul 2003
de a exercita controlul execu˛iei bugetului Cur˛ii de Conturi pe anul 2005
Œn temeiul prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii de Conturi,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

fiz
i

ce

Art. 2. — Raportul Óntocmit de comisie ca urmare
a controlului execu˛iei bugetului Cur˛ii de Conturi pe
anul 2005 va fi prezentat Birourilor permanente ale
celor dou„ Camere ale Parlamentului p‚n„ la data de
13 iunie 2007.

or

Art. 1. — Comisia comun„ special„ pentru controlul
execu˛iei bugetului Cur˛ii de Conturi pe anul 2003, instituit„
prin Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 16/2005, cu
modific„rile ulterioare, este abilitat„ s„ exercite controlul
execu˛iei bugetului Cur˛ii de Conturi pe anul 2005.

an

el

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 23 mai 2007, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

rs
o

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

pe

BOGDAN OLTEANU

ra

tu

ite

a

Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 35.

NORICA NICOLAI

ăr

ii
g

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

rm

CAMERA DEPUTAﬁILOR

cl

us

iv

in

fo

HOT√R¬RE
privind demisia din func˛ia de pre∫edinte—director general al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune

ex

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

tin

at

Articol unic. — Parlamentul Rom‚niei ia act de cererea
de demisie a domnului Tudor Giurgiu din func˛ia de

pre∫edinte—director general al Societ„˛ii Rom‚ne de
Televiziune, Óncep‚nd cu data de 2 iunie 2007.

D

es

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 23 mai 2007, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU
Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 36.

NORICA NICOLAI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 52/2006 privind constituirea
Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului Rom‚niei
Œn temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Componen˛a Comisiei pentru afaceri
europene a Parlamentului Rom‚niei, aprobat„ prin Hot„r‚rea
Parlamentului Rom‚niei nr. 52 din 20 decembrie 2006, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

— domnul deputat Ioan Timi∫, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te pe domnul deputat
Cristian-Silviu Bu∫oi;
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— domnul deputat Relu Fenechiu, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te pe domnul deputat
Cristian Mihai Adomni˛ei;

— domnul deputat Sotiris Fotopolos, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale, Ól Ónlocuie∫te pe
domnul deputat Ovidiu Victor Gan˛.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 23 mai 2007, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

NORICA NICOLAI

Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 37.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

HOT√R¬RE
de modificare a Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a
Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei
Deputa˛ilor ∫i a Senatului, a Pre∫edintelui Rom‚niei, alegerile autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale, finan˛area campaniilor electorale ∫i alegerea europarlamentarilor

pe

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

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

Articol unic. — Se aprob„ Ónlocuirea domnului Rom‚niei, alegerile autorit„˛ilor administra˛iei publice locale,
Gheorghe Iancu cu doamna Ana Maria P„tru, reprezentant finan˛area
campaniilor
electorale
∫i
alegerea
al Autorit„˛ii Electorale Permanente Ón componen˛a europarlamentarilor, prev„zut„ Ón anexa la Hot„r‚rea
nominal„ a Comisiei comune a Camerei Deputa˛ilor ∫i Parlamentului Rom‚niei nr. 7/2006, publicat„ Ón Monitorul
Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 417 din 15 mai 2006, cu
alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, a Pre∫edintelui modific„rile ulterioare.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 23 mai 2007, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
NORICA NICOLAI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

D

es

tin

at

ex

cl

Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 38.

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

us

BOGDAN OLTEANU

iv

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 23/2005 privind constituirea
unor grupuri parlamentare de prietenie
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Ónlocuirea domnului deputat
Constantin Amarie cu domnul deputat Petru Gabriel Vlase,
apar˛in‚nd Grupului parlamentar al Partidului Social
Democrat, Ón componen˛a nominal„ a Grupului parlamentar

de prietenie cu Statul Israel, Ón calitate de pre∫edinte,
prev„zut„ Ón anexa la Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei
nr. 23/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 373 din 4 mai 2005, cu modific„rile ulterioare.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 23 mai 2007, cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

NORICA NICOLAI

Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 39.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei
nr. 6/2005 privind aprobarea componen˛ei nominale
a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei
la Adunarea Uniunii Europei Occidentale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

or

fiz
i

ce

Articol unic. — Se aprob„ Ónlocuirea domnului deputat Nicolae Popa
cu domnul deputat Tudor Constantin, apar˛in‚nd Grupului parlamentar al
P.C., Ón calitatea de membru titular Ón componen˛a nominal„ a delega˛iei
Parlamentului Rom‚niei la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, prev„zut„
Ón anexa la Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 6/2005 privind aprobarea
componen˛ei nominale a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Adunarea
Uniunii Europei Occidentale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modific„rile ulterioare.

pe

rs
o

an

el

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

NORICA NICOLAI

ite

a

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

ăr
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g

ra

tu

Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 40.

rm

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

iv

in

fo

CAMERA DEPUTAﬁILOR

es

tin

at

ex

cl

us

HOT√R¬RE
privind prelungirea termenului prev„zut la art. 2
din Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 26/2007
pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare
de anchet„ care s„ verifice informa˛iile furnizate cu privire
la interceptarea comunica˛iilor

D

6

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Termenul prev„zut la art. 2 din Hot„r‚rea
Parlamentului Rom‚niei nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune
parlamentare de anchet„ care s„ verifice informa˛iile furnizate cu privire la
interceptarea comunica˛iilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 280 din 26 aprilie 2007, se prelunge∫te p‚n„ la data de
31 mai 2007.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón
∫edin˛a comun„ din 23 mai 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

NORICA NICOLAI

Bucure∫ti, 23 mai 2007.
Nr. 41.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INTERNELOR ™I REFORMEI ADMINISTRATIVE

ORDIN
privind acordarea titlului de parc industrial Societ„˛ii Comerciale
îATON TRANSILVANIA“ — S.R.L.
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor
m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice, ale art. 4 din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/2001 privind
constituirea ∫i func˛ionarea parcurilor industriale, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 490/2002, cu modific„rile ulterioare,
precum ∫i ale art. 2 alin. (2) din Instruc˛iunile de acordare ∫i anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 264/2002,
Ón temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative,

fiz
i

tu

ite

a

pe
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o
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el

or

a) datele de identificare ale fiec„rui agent economic cu
care a Óncheiat contract de amplasare Ón parcul industrial
p‚n„ la data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I;
b) datele de identificare ale fiec„rui agent economic cu
care Óncheie contract de amplasare Ón parcul industrial, Ón
termen de 7 zile de la data intr„rii Ón vigoare a
respectivului contract;
c) rapoarte semestriale privind activit„˛ile realizate Ón
parcul industrial.
Art. 5. — Œn baza prezentului titlu, societateaadministrator ∫i agen˛ii economici care dob‚ndesc Ón
proprietate teren ∫i cl„diri din parcul industrial pot beneficia
de ajutor de minimis, cu respectarea Regulamentului CE
nr. 1998/2006 privind aplicarea articolelor 87 ∫i 88 din
Tratatul CE referitor la ajutorul de minimis, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/28.12.2006,
const‚nd Ón scutirea de la plata impozitului pe cl„dirile
∫i/sau terenurile din parcul industrial, Ón condi˛iile art. 250
alin. (1) pct. 9 ∫i art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 6. — Societatea-administrator de˛in„toare a titlului
de parc industrial urm„re∫te realizarea obiectivelor
prev„zute Ón art. 1 alin. (1) din Instruc˛iunile de acordare ∫i
anulare a titlului de parc industrial, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvolt„rii ∫i prognozei nr. 264/2002.
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Art. 1. — Se acord„ titlul de parc industrial Societ„˛ii
Comerciale îATON TRANSILVANIA“ — S.R.L., denumit„ Ón
continuare societate-administrator, av‚nd num„rul de
Ónregistrare la Oficiul Registrului Comer˛ului de pe l‚ng„
Tribunalul Timi∫ J35/3894/2005, codul unic de Ónregistrare
18201457 ∫i sediul social Ón localitatea S‚nandrei nr. 603,
jude˛ul Timi∫.
Art. 2. — Titlul de parc industrial este valabil pentru
terenul care are urm„toarele date de identificare:
a) este situat Ón comuna S‚nandrei, Ón nordul
municipiului Timi∫oara, la limita teritorial„ a comunei
S‚nandrei cu teritoriul administrativ al municipiului Timi∫oara
∫i se Ónvecineaz„ la nord cu terenuri agricole, la est cu
DN 69 Timi∫oara—Arad, la vest cu DJ 216 Timi∫oara—
S‚nandrei ∫i la sud cu canalul de desecare HCn 220;
b) are o suprafa˛„ de 42,9 ha.
Art. 3. — Titlul de parc industrial se acord„ pe perioada
de existen˛„ a societ„˛ii-administrator ∫i este valabil Ón
perimetrul prev„zut Ón anexa la prezentul ordin, Ón condi˛iile
respect„rii caracteristicilor de parc industrial prev„zute Ón
legisla˛ia Ón vigoare; anexa se comunic„ celor interesa˛i de
c„tre direc˛ia de specialitate din cadrul Ministerului
Internelor ∫i Reformei Administrative.
Art. 4. — Societatea-administrator transmite Ministerului
Internelor ∫i Reformei Administrative:

ce

ministrul internelor ∫i reformei administrative emite urm„torul ordin:

Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Bucure∫ti, 29 mai 2007.
Nr. 214.
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