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ACTE ALE BIROURILOR PERMANENTE
ALE CAMEREI DEPUTAﬁILOR ™I SENATULUI
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii birourilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
∫i Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de utilizare ∫i justificare
a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputa˛i
∫i senatori Ón circumscrip˛iile electorale
Œn temeiul art. 38 alin. (7) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputa˛ilor ∫i senatorilor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
birourile permanente reunite ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului adopt„ prezenta hot„r‚re.
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2. Alineatul (1) al articolului 15 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Din suma forfetar„ se pot achizi˛iona
obiecte de inventar de mic„ valoare sau scurt„ durat„,
bunuri pentru dotarea autoturismelor de serviciu, definite
potrivit legii.“
Art. II. — Hot„r‚rea birourilor permanente ale Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului nr. 1/2006 pentru aprobarea
Normelor privind modul de utilizare ∫i justificare a sumei
forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputa˛i ∫i
senatori Ón circumscrip˛iile electorale, cu modific„rile ∫i
complet„rile cuprinse Ón prezenta hot„r‚re, va fi republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

tu

Art. I. — Anexa la Hot„r‚rea birourilor permanente ale
Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului nr. 1/2006 pentru
aprobarea Normelor privind modul de utilizare ∫i justificare
a sumei forfetare aferente cheltuielilor efectuate de deputa˛i
∫i senatori Ón circumscrip˛iile electorale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 498 din 8 iunie
2006, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 7 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Fondul lunar se acord„ Ón func˛ie de
op˛iunea fiec„rui deputat sau senator, astfel:
a) Ón numerar la casieria Camerei Deputa˛ilor, respectiv
a Senatului;
b) prin alte modalit„˛i de plat„, potrivit instruc˛iunilor de
plat„ transmise de deputa˛i ∫i senatori.“
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a comun„ a birourilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului din
28 mai 2007.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
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BOGDAN OLTEANU
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Bucure∫ti, 28 mai 2007.
Nr. 3.

DECRETE

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea unor decora˛ii

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A, ale art. 8 lit. A ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru sprijinul constant acordat ˛„rii noastre Ón Óndeplinirea angajamentelor politicomilitare Ón plan regional, pentru promovarea ∫i extinderea rela˛iilor bilaterale dintre armata Albaniei ∫i armata Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón
grad de Cavaler domnului Petrit Karabina, adjunctul
ministrului ap„r„rii din Republica Albania.

Art. 2. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de
Cavaler, pentru militari, domnului locotenent-colonel Kristaq
Xharo din armata Republicii Albania.

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, 30 mai 2007.
Nr. 575.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Virtutea Militar„
Ón grad de Cavaler

d e c r e t e a z „:

fiz
i

Pre∫edintele Rom‚niei

ce

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A ∫i ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,
pentru profesionalismul dovedit Ón conducerea structurilor subordonate
pe timpul particip„rii acestora la Óndeplinirea misiunilor asumate de Rom‚nia
Ón teatrele de opera˛ii din Bosnia-Her˛egovina, Irak, Afganistan, pentru modul
exemplar Ón care a coordonat interven˛ia efectivelor din subordine pentru
Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale care s-au ab„tut asupra Rom‚niei
Ón anii anteriori,

pe

TRAIAN B√SESCU
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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Articol unic. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de Cavaler,
cu Ónsemn pentru militari, Drapelului de lupt„ al Comandamentului Brig„zii
10 Geniu.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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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, 30 mai 2007.
Nr. 576.

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 475
din 17 mai 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 22 alin. (3)
din Legea sindicatelor nr. 54/2003
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Mihai Paul Cotta

—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 22 alin. (3) din Legea
nr. 54/2003, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îMittal Steel Gala˛i“ — S.A. Ón Dosarul nr. 85/121/2007 al
Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin
consilier juridic, lipsind cealalt„ parte, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 martie 2007, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 85/121/2007, Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia civil„ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 54/2003, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îMittal Steel Gala˛i“ —
S.A. Ón cauza ce are ca obiect cererea de obligare a
autorului excep˛iei de a pune la dispozi˛ia sindicatului, cu
titlu gratuit, spa˛ii necesare desf„∫ur„rii activit„˛ii.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prevederile art. 22 alin. (3) din Legea
sindicatelor sunt neconstitu˛ionale Ón raport cu dispozi˛iile
art. 44 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie. Totodat„, arat„ c„
prevederile legale criticate restr‚ng exerci˛iul dreptului de
proprietate, f„r„ Óndeplinirea condi˛iilor prev„zute de art. 53
din Constitu˛ie, deoarece reglementeaz„ obliga˛ia
angajatorilor de a pune la dispozi˛ia sindicatelor
reprezentative, cu titlu gratuit, spa˛iile necesare desf„∫ur„rii
activit„˛ii acestora, Ómpreun„ cu dot„rile necesare.
Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia civil„ nu ∫i-a exprimat opinia
cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Œn conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele
de
vedere
asupra
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, fiind Ón deplin„ concordan˛„ cu
dispozi˛iile art. 44 alin. (1) din Constitu˛ie, potrivit c„rora
con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de
lege. Totodat„, arat„ c„ reglement„rile criticate sunt Ón
spiritul Cartei sociale europene revizuite, dup„ cum a
re˛inut Curtea Constitu˛ional„ Ón Decizia nr. 50/2004.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.

a

C U R T E A,

Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor
nr. 54/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, text care are
urm„torul cuprins:
— Art. 22 alin. (3): î(3) Unit„˛ile Ón care sunt constituite
organiza˛ii sindicale care au dob‚ndit reprezentativitatea, Ón
condi˛iile legii, sunt obligate s„ pun„, cu titlu gratuit, la
dispozi˛ia organiza˛iilor sindicale, spa˛iile corespunz„toare
func˛ion„rii acestora ∫i s„ asigure dot„rile necesare
desf„∫ur„rii activit„˛ii prev„zute de lege.“
Œn opinia autorului excep˛iei, dispozi˛iile legale criticate
contravin prevederilor art. 44 alin. (1) ∫i (2) ∫i ale art. 53
din Constitu˛ie, referitoare la garantarea ∫i ocrotirea
dreptului de proprietate ∫i a propriet„˛ii private, respectiv la
restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ∫i dispozi˛iile
legale criticate, cu raportare la prevederile constitu˛ionale
invocate, Curtea constat„ urm„toarele:
Referitor la sus˛inerea autorului excep˛iei c„ dispozi˛iile
legale criticate contravin prevederilor constitu˛ionale ale
art. 44 alin. (1) ∫i (2), Curtea constat„ c„ este
neÓntemeiat„. Articolul 22 alin. (3) din Legea nr. 54/2003
prevede obliga˛ia angajatorilor de a pune la dispozi˛ia
organiza˛iilor sindicale reprezentative, cu titlu gratuit, spa˛iile
necesare desf„∫ur„rii activit„˛ii Ón vederea realiz„rii rolului
acestora, Ón conformitate cu art. 9 din Constitu˛ie.
Reglementarea acestei obliga˛ii Ón sarcina angajatorilor nu
Óncalc„ dreptul lor de proprietate, ci limiteaz„ doar
exercitarea atributului de folosin˛„ al dreptului de
proprietate. Aceast„ limitare se Ónscrie Óns„ Ón prevederile
art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie, conform c„rora
îCon˛inutul ∫i limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege“.
Organiza˛iile sindicale reprezentative din unit„˛i sunt
partenere sociale ale patronatului ∫i, particip‚nd la
negocierea ∫i Óncheierea contractelor colective de munc„, la
solu˛ionarea pe calea tratativelor a eventualelor conflicte de
interese, precum ∫i la numeroase alte ac˛iuni, ac˛ioneaz„
nu numai Ón reprezentarea ∫i ap„rarea intereselor
membrilor lor, ci ∫i pentru satisfacerea intereselor legale ale
patronatului.
Œn consecin˛„, av‚nd Ón vedere considerentele
men˛ionate, Curtea re˛ine c„ prevederile art. 53 din Legea
fundamental„ referitoare la restr‚ngerea exerci˛iului unor
drepturi sau al unor libert„˛i, invocate Ón sus˛inerea
excep˛iei, nu au inciden˛„ Ón cauz„.
Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at asupra
constitu˛ionalit„˛ii art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor
nr. 54/2003 prin Decizia nr. 50 din 12 februarie 2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 168
din 26 februarie 2004. Cu acel prilej, resping‚nd excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„, Curtea a constatat
c„ nu sunt Ónc„lcate dispozi˛iile art. 44 alin. (2) din
Constitu˛ie. Totodat„ a re˛inut c„ prevederile criticate
corespund spiritului Cartei sociale — revizuite, ratificat„ de
Rom‚nia, prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 193 din 4 mai
1999.
Solu˛ia Cur˛ii Constitu˛ionale Ón cauza respectiv„, precum
∫i considerentele care au stat la baza sa Ó∫i p„streaz„
valabilitatea ∫i Ón aceast„ cauz„.

ite

Reprezentantul autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
solicit„ respingerea acesteia, consider‚nd c„ prevederile
legale criticate sunt contrare dispozi˛iilor constitu˛ionale
cuprinse Ón art. 44 alin. (1) ∫i (2), Ón condi˛iile Ón care
activitatea sindical„ se realizeaz„ pe cheltuiala
angajatorului.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ca
nefondat„, ar„t‚nd c„ dispozi˛iile art. 22 alin. (3) din Legea
nr. 54/2003 aduc o limitare exercit„rii dreptului de
proprietate, care Óns„ se Ónscrie Ón prevederile art. 44
alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie referitoare la stabilirea
prin lege a limitelor dreptului de proprietate.

tu
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C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile autorului excep˛iei ∫i ale procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îMittal Steel Gala˛i“ — S.A. Ón Dosarul nr. 85/121/2007 al Tribunalului
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iar Ón mod special normele metodologice de aplicare a
acestor reglement„ri legale. Sus˛ine c„ sistemul de stabilire
a punctajului are caracter discriminator, avantaj‚ndu-i pe
cei care au realizat ani mai mul˛i de stagiu de cotizare ∫i
defavoriz‚ndu-i pe cei care au lucrat Ón condi˛ii deosebite,
pension‚ndu-se Ónainte de Ómplinirea v‚rstei standard de
pensionare, chiar ∫i f„r„ voin˛a lor, Óntruc‚t punctajul
totalizat se Ómparte Ón toate cazurile la num„rul de ani ce
reprezint„ stagiul complet de cotizare. Dispozi˛iile art. 164
alin. (3) din Legea nr. 19/2000 sunt contrare spiritului
art. 47 alin. (1) din Constitu˛ie, Óntruc‚t stabilesc sporul
pentru vechime la un nivel inferior celui realizat, cum este
∫i cazul autorului excep˛iei, pentru care, inclusiv Ón perioada
Ón care a beneficiat de spor de vechime de 25%, i se
calculeaz„ un spor de numai 18%, fapt ce determin„ un
cuantum mai mic al pensiei.
Curtea de Apel Ia∫i — Sec˛ia litigii de munc„ ∫i asigur„ri
sociale apreciaz„ c„ excep˛ia ridicat„ este neÓntemeiat„,
av‚nd Ón vedere c„ dispozi˛iile legale criticate înu con˛in
reglement„ri care s„ creeze inegalit„˛i pe diferite criterii, iar
prevederea Ón legi speciale a anumitor modalit„˛i de calcul
a pensiei pentru anumite categorii de pensionari, afla˛i Ón
situa˛ii diferite, nu poate constitui o discriminare sau o
Ónc„lcare a egalit„˛ii de tratament“.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 164
alin. (3) din Legea nr. 19/2000 sunt constitu˛ionale. Aceste
dispozi˛ii legale se aplic„, f„r„ nicio distinc˛ie, tuturor
persoanelor care, cu prilejul stabilirii drepturilor de pensie,
solicit„ luarea Ón calcul, pe l‚ng„ salariul realizat Ón diferite
perioade de timp, ∫i a sporurilor primite.
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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 164 alin. (3) din Legea
nr. 19/2000, excep˛ie ridicat„ de Gheorghe Bi˛„ Ón Dosarul
nr. 4.935/89/2006 al Cur˛ii de Apel Ia∫i — Sec˛ia litigii de
munc„ ∫i asigur„ri sociale.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ca
nefondat„, ar„t‚nd c„ modul Ón care se reglementeaz„
calculul pensiei pentru anumite categorii de pensionari,
afla˛i Ón situa˛ii diferite, nu constituie o discriminare.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 martie 2007, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 4.935/89/2006, Curtea de Apel Ia∫i — Sec˛ia litigii de
munc„ ∫i asigur„ri sociale a sesizat Curtea Constitu˛ional„
cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 164
alin. (3) din Legea nr. 19/2000, excep˛ie ridicat„ de
Gheorghe Bi˛„ Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect judecarea unei
cereri de recalculare a pensiei.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia critic„ la modul general Legea nr. 19/2000 ∫i
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 4/2005 privind
recalcularea pensiilor stabilite pe baza legisla˛iei anterioare,
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 140 din 1 aprilie 2000, a∫a cum au fost modificate prin
articolul unic pct. 40 din Legea nr. 338/2002 privind
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 49/2001,
lege publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 446 din 25 iunie 2002. Acest text de lege are
urm„torul cuprins:
— Art. 164 alin. (3): îLa determinarea punctajelor anuale,
pe l‚ng„ salariile prev„zute la alin. (1) se au Ón vedere ∫i
sporurile cu caracter permanent, care, dup„ data de 1 aprilie
1992, au f„cut parte din baza de calcul a pensiilor conform
legisla˛iei anterioare ∫i care sunt Ónregistrate Ón carnetul de
munc„ sau sunt dovedite cu adeverin˛e eliberate de unit„˛i,
conform legisla˛iei Ón vigoare. Sporul de vechime care se
utilizeaz„ la stabilirea punctajelor anuale este urm„torul:
a) perioada 1 martie 1970 — 1 septembrie 1983:
3% pentru o vechime Ón munc„ total„ cuprins„ Óntre 5—10
ani;
5% pentru o vechime Ón munc„ total„ cuprins„ Óntre 10—15
ani;
7% pentru o vechime Ón munc„ total„ cuprins„ Óntre 15—
20 de ani;
10% pentru o vechime Ón munc„ total„ de peste 20 de ani.

a

C U R T E A,

b) perioada 1 septembrie 1983 — 1 aprilie 1992:
3% pentru o vechime Ón munc„ total„ cuprins„ Óntre 3—5
ani;
6% pentru o vechime Ón munc„ total„ cuprins„ Óntre 5—10
ani;
9% pentru o vechime Ón munc„ total„ cuprins„ Óntre 10—15
ani;
12% pentru o vechime Ón munc„ total„ cuprins„ Óntre 15—
20 de ani;
15% pentru o vechime Ón munc„ total„ de peste 20 de ani.“
Œn opinia autorului excep˛iei, dispozi˛iile art. 164
alin. (3) din Legea nr. 19/2000 Óncalc„ art. 47 alin. (1) din
Constitu˛ie, care prevede obliga˛ia statului de a lua m„suri
de dezvoltare economic„ ∫i de protec˛ie social„ pentru a
asigura cet„˛enilor un nivel de trai decent. Celelalte critici
generale referitoare la Legea nr. 19/2000 formulate Ón
notele scrise aflate la dosar nu pot forma obiectul
controlului de constitu˛ionalitate, Óntruc‚t Curtea
Constitu˛ional„ nu se poate substitui autorului excep˛iei
pentru identificarea dispozi˛iilor legale care, dup„ p„rerea
sa, ar contraveni Constitu˛iei.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ∫i dispozi˛iile
legale criticate, cu raportare la prevederile constitu˛ionale
invocate, Curtea constat„ urm„toarele:
Dispozi˛iile art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000
reglementeaz„ luarea Ón calcul la determinarea punctajelor
anuale, pe l‚ng„ salariu, ∫i a sporurilor cu caracter
permanent, printre care ∫i sporul de vechime, a∫a cum
acestea sunt Ónregistrate Ón carnetul de munc„ sau sunt
dovedite cu adeverin˛e eliberate de unit„˛i. Numai pentru
cazurile Ón care aceste sporuri nu sunt Ónregistrate Ón
carnetul de munc„ ∫i nu pot fi dovedite cu adeverin˛e se
utilizeaz„ sporurile exprimate Ón procente, diferen˛iate pe
perioade ∫i Ón raport cu vechimea Ón munc„, la care se
calculeaz„ valoarea sporului de vechime.
Œn aceste condi˛ii, Curtea re˛ine c„ sus˛inerile autorului
excep˛iei nu ridic„ probleme de constitu˛ionalitate, ci doar
probleme de interpretare ∫i de aplicare a legii, a c„ror
rezolvare intr„ Ón competen˛a exclusiv„ a instan˛elor
judec„tore∫ti.
Œn privin˛a acestor reglement„ri legale prevederile art. 47
alin. (1) din Constitu˛ie nu au nicio relevan˛„.
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Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
îConsolidare dig de ap„rare de la Dun„re, Ónchidere bre∫„, reabilitare infrastructur„
de Ómbun„t„˛iri funciare afectat„ de inunda˛ii. Œnchiderea bre∫ei la digul longitudinal de ap„rare
de la Dun„re km 731+000 ÷ km 730+000 de la incinta Ghidici-Rast-Bistre˛“, jude˛ul Dolj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut la

ce

art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul

fiz
i

Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón limita

or

sumelor aprobate anual cu aceast„ destina˛ie, precum ∫i

an
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din alte surse legal constituite, conform programelor de

PRIM-MINISTRU
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investi˛ii publice aprobate potrivit legii.

pe

Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îConsolidare dig de ap„rare de la
Dun„re, Ónchidere bre∫„, reabilitare infrastructur„ de Ómbun„t„˛iri
funciare afectat„ de inunda˛ii. Œnchiderea bre∫ei la digul
longitudinal de ap„rare de la Dun„re km 731+000 ÷
km 730+000 de la incinta Ghidici-Rast-Bistre˛“, jude˛ul Dolj,
prev„zu˛i Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
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Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

in

fo

rm

Bucure∫ti, 30 mai 2007.
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*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.

D

HOT√R¬RE
privind numirea delega˛iei p„r˛ii rom‚ne Ón Comisia mixt„ pentru reconstituirea ∫i marcarea
frontierei de stat dintre Rom‚nia ∫i Republica Serbia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 16 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Rom‚niei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 243/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 13 din Conven˛ia dintre guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i guvernul
Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind reconstituirea, marcarea ∫i Óntre˛inerea liniei de frontier„ ∫i a semnelor
de frontier„, la frontiera de stat rom‚no-iugoslav„, semnat„ la Belgrad la 15 decembrie 1976, ratificat prin Decretul
nr. 82/1977,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se nume∫te Ón calitate de pre∫edinte al
delega˛iei p„r˛ii rom‚ne Ón Comisia mixt„ pentru
reconstituirea ∫i marcarea frontierei de stat dintre Rom‚nia
∫i Republica Serbia domnul comisar-∫ef de poli˛ie Barda∫Silviu Dan, directorul Direc˛iei Poli˛iei de Frontier„
Timi∫oara.
Art. 2. — Se numesc Ón calitate de membri ai delega˛iei
p„r˛ii rom‚ne Ón Comisia mixt„ pentru reconstituirea ∫i

marcarea frontierei de stat dintre Rom‚nia ∫i Republica
Serbia domnul subcomisar de poli˛ie inginer RÓcu Gheorghe
din cadrul Inspectoratului General al Poli˛iei de Frontier„ ∫i
domnul Liviu Dumitru din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe.
Art. 3. — Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative
asigur„ punerea Ón aplicare a prevederilor prezentei
hot„r‚ri.
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Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 572/2005 privind
numirea delega˛iei p„r˛ii rom‚ne Ón Comisia mixt„ pentru

reconstituirea ∫i marcarea frontierei de stat dintre Rom‚nia
∫i Serbia ∫i Muntenegru, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 549 din data de 28 iunie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 508.
GUVERNUL ROM¬NIEI
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HOT√R¬RE
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative Ón domeniul public al municipiului Reghin,
jude˛ul Mure∫, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Reghin
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫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,
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al Municipiului Reghin, pentru punerea Ón posesie a
cet„˛enilor c„rora li s-a reconstituit dreptul de proprietate.
Art. 2. — Predarea-preluarea terenului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
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Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui teren, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Internelor ∫i
Reformei Administrative Ón domeniul public al municipiului
Reghin, jude˛ul Mure∫, ∫i Ón administrarea Consiliului Local

pe

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Nr. 516.

Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Internelor
∫i Reformei Administrative Ón domeniul public al municipiului Reghin, jude˛ul Mure∫, ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Reghin
Locul unde este
situat terenul care
se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite terenul

Persoana juridic„
la care se
transmite terenul

Str. Apalida
municipiul Reghin,
jude˛ul Mure∫,

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Internelor
∫i Reformei
Administrative

Municipiul Reghin,
jude˛ul Mure∫,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Reghin

Caracteristicile tehnice
ale terenului care
se transmite

Suprafa˛a total„ a
terenului = 60.000 m2,
din care:
— 37.500 m2,
nr. cadastral A 749
— 22.500 m2,
nr. cadastral A 793

Codul de clasificare
∫i num„rul de inventar
atribuit de M.F.P.

8.29.10
Nr. M.F.P. — 102.077
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative — Inspectoratul pentru Situa˛ii de Urgen˛„
al Jude˛ului Gala˛i Ón domeniul public al municipiului Gala˛i ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Municipiului Gala˛i, jude˛ul Gala˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

or

fiz
i

ce

Consiliului Local al Municipiului Gala˛i, jude˛ul Gala˛i, Ón
vederea solu˛ion„rii cererilor de reconstituire a dreptului
de proprietate.
Art. 2. — Predarea-preluarea terenului prev„zut la art. 1
se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui teren, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul
public a statului ∫i din administrarea Ministerului
Internelor ∫i Reformei Administrative — Inspectoratul
pentru Situa˛ii de Urgen˛„ al Jude˛ului Gala˛i Ón
domeniul public al municipiului Gala˛i ∫i Ón administrarea
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Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 30 mai 2007.
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Statul rom‚n,
Ministerul Internelor
∫i Reformei
Administrative,
Inspectoratul pentru
Situa˛ii de Urgen˛„
al Jude˛ului Gala˛i

D

es

Municipiul Gala˛i,
jude˛ul Gala˛i

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

tin

Locul unde este
situat imobilul care
se transmite

iv

in

fo

rm

a terenului care se transmite din domeniului public al statului ∫i din administrarea Ministerului Internelor
∫i Reformei Administrative — Inspectoratul pentru Situa˛ii de Urgen˛„ al Jude˛ului Gala˛i Ón domeniul public
al municipiului Gala˛i ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Gala˛i, jude˛ul Gala˛i
Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Municipiul Gala˛i,
Consiliul Local
al Municipiului
Gala˛i

Caracteristicile tehnice
ale imobilului care
se transmite

Teren arabil
Suprafa˛a = 2,50 ha
Amplasament: T. 46/1
Parcela: 182

Num„rul de inventar
atribuit de M.F.P.

102.655

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil proprietate public„ a statului din administrarea
Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative — Inspectoratul de Jandarmi Jude˛ean
Cara∫-Severin Ón administrarea Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative —
Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Cara∫-Severin
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care

face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, Ómpreun„ cu
bunurile din dotare, aflat Ón domeniul public al statului, din
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administrarea Ministerului Internelor ∫i Reformei
Administrative — Inspectoratul de Jandarmi Jude˛ean
Cara∫-Severin Ón administrarea Ministerului Internelor ∫i
Reformei Administrative — Institu˛ia Prefectului Jude˛ului
Cara∫-Severin.

Art. 2. — Predarea-preluarea p„r˛ii de imobil prev„zute
la art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 518.
ANEX√

ce

DATELE DE IDENTIFICARE
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Nr. M.F.P. = 101.108
(par˛ial)
Cod de clasificare
8.29.10

ăr

ii
g

Statul rom‚n,
Ministerul
Internelor ∫i
Reformei
Administrative —
Institu˛ia
Prefectului
Jude˛ului
Cara∫-Severin

rm

Statul rom‚n,
Ministerul Internelor
∫i Reformei
Administrative —
Inspectoratul
de Jandarmi
Jude˛ean
Cara∫-Severin —
U.M. 0435 Re∫i˛a

fo

Bd. A.I. Cuza
nr. 40,
municipiul Re∫i˛a,
jude˛ul
Cara∫-Severin

Pozi˛ia din inventarul
bunurilor apar˛in‚nd
domeniului public
al statului

Persoane juridic„
la care se
transmite imobilul

in

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Caracteristicile tehnice
ale spa˛iilor care
se transmit

Bloc alimentar = 207,9 m2 Au
Corp gard„ = 24,24 m2 Au
Camer„ armament gard„ =
7,72 m2 Au
Camer„ comandant gard„ =
7,47 m2
Camer„ rela˛ii cu publicul =
15,96 m2
Spa˛ii de circula˛ie ∫i dou„
grupuri sanitare = 57,86 m2

Valoarea
de inventar

64.962,6 lei
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Locul unde este
situat imobilul care
se transmite
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a p„r˛ii de imobil proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Internelor
∫i Reformei Administrative — Inspectoratul de Jandarmi Jude˛ean Cara∫-Severin Ón administrarea
Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative — Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Cara∫-Severin
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE

D

MINISTERUL AGRICULTURII ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea anexelor H, J, K ∫i L la Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice
privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activit„˛ile
din sectorul vegetal, zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i al organiz„rii
∫i sistematiz„rii teritoriului, precum ∫i condi˛iile de eligibilitate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2006 pentru
aprobarea acord„rii sprijinului financiar produc„torilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i
al organiz„rii ∫i sistematiz„rii teritoriului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2007,
av‚nd Ón vedere Referatul Direc˛iei generale implementare politici agricole nr. 277.289/2007,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii ∫i
Dezvolt„rii Rurale,
ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Anexele H, J, K ∫i L la Ordinul ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 850/2006 pentru
aprobarea normelor metodologice privind modul de

acordare a sprijinului financiar pentru activit„˛ile din sectorul
vegetal, zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i al
organiz„rii ∫i sistematiz„rii teritoriului, precum ∫i condi˛iile
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b) copie de pe avizul de recunoa∫tere sau recunoa∫tere
preliminar„, Ón cazul grupurilor sau organiza˛iilor de
produc„tori;
c) copia actului de proprietate/a contractului de
Ónchiriere/a contractului de concesionare a terenului/a
contractului de asociere/a contractului de asociere Ón
participa˛iune;
d) dovada pl„˛ii arendei sau a redeven˛ei pe teren
pentru anul anterior;
e) declara˛ie pe propria r„spundere c„ nu au datorii la
bugetul de stat ∫i la bugetul local;
f) copii ale documentelor de plat„ care dovedesc
Óncasarea contravalorii produselor livrate;
g) declara˛ie pe propria r„spundere privind culturile
Ónfiin˛ate Ón ciclul I ∫i II, ale c„ror produse se livreaz„ din
cele dou„ cicluri de produc˛ie, Ón cazul legumelor din serele
Ónc„lzite;
h) copia raportului de produc˛ie, Ón cazul ciupercilor
cultivate ∫i recoltate din spa˛iile climatizate;“.
7. Œn anexa H, la articolul 10, alineatul (2) va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Pentru a beneficia de sprijin financiar, produc„torii
agricoli care produc legume ∫i fructe ∫i care au Ón obiectul
de activitate ∫i prelucrarea de legume ∫i fructe ∫i dispun
de instala˛ii specifice acestei activit„˛i trebuie s„
Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii de eligibilitate:
a) s„ de˛in„ Ón proprietate/arend„/concesiune suprafe˛e
de teren cultivate cu legume sau planta˛ii de pomi fructiferi;
b) s„ nu aib„ datorii la bugetul de stat ∫i la bugetul
local;
c) s„ livreze produsele proaspete, materii prime, c„tre
fabricile de procesare industrial„, Ón cursul anului de pia˛„;
d) pentru produsele de mai jos livrarea c„tre unit„˛ile ∫i
fabricile de prelucrare industrial„ trebuie s„ se fac„ astfel:
1. tomate, ardeioase, fasole-p„st„i, caise, struguri de
mas„: Óntre 15 iulie ∫i 15 octombrie;
2. maz„re de gr„din„: Óntre 15 mai ∫i 15 iulie;
3. piersici: Óntre 1 iunie ∫i 1 octombrie;
4. pere ∫i mere: Óntre 1 august ∫i 15 decembrie;
5. prune, r„d„cinoase, ceap„ pentru deshidratare ∫i
castane: Óntre 1 septembrie ∫i 15 decembrie;
6. prune proaspete destinate producerii magiunului: Óntre
1 august ∫i 15 octombrie;
e) s„ Óncheie un contract cu fabrica de prelucrare
industrial„;
f) s„ emit„ un aviz de Ónso˛ire a m„rfii Ón cazul
produc„torilor de legume ∫i fructe care transfer„ produsele
agricole c„tre unit„˛ile de prelucrare.“
8. Œn anexa H, articolul 14, alineatul (2) va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Pentru un an de comercializare se depune c‚te o
cerere pentru fiecare tip de produs, materie prim„, prev„zut
∫i livrat Ón perioadele stabilite la art. 10 alin. (2) lit. c).“
9. Œn anexa H, la articolul 15, litera b) va avea urm„torul
cuprins:
îb) num„rul contractului la care se raporteaz„ sau
num„rul documentului de transfer Ón cazul produselor
proprii transferate la procesare.“
10. Œn anexa H, la articolul 17 alineatul (2), litera f) va
avea urm„torul cuprins:
îf) borderou ∫i copii ale facturilor eliberate de firmele de
la care au achizi˛ionat ambalaje, precum ∫i borderoul ∫i
copii ale facturilor de livrare a produselor ambalate, Ón care
se specific„ num„rul de ambalaje utilizate.“
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de eligibilitate, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.054 ∫i 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Œn anexa H, articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Se acord„ sprijin financiar pentru
func˛ionarea grupurilor de produc„tori recunoscute ∫i a
celor recunoscute preliminar.
(2) Grupurile de produc„tori recunoscute care au
beneficiat de sprijin financiar pentru func˛ionare p‚n„ la
31 decembrie 2006 nu primesc sprijin financiar Ón condi˛iile
prev„zute de prezentul ordin.
(3) Suma acordat„ ca sprijin financiar se utilizeaz„
pentru unele dintre urm„toarele obiective necesare
func˛ion„rii grupului de produc„tori:
a) amenajarea sediului;
b) plata chiriei sediului, c‚nd este cazul;
c) plata chiriei pentru spa˛iul necesar preg„tirii
produselor colectate de la membri, Ón vederea livr„rii pe
pia˛„, dac„ este cazul;
d) plata chiriei pentru spa˛iul de expunere ∫i livrare, Ón
cazul Ón care produsele se comercializeaz„ pe pie˛ele de
gros sau pe o pia˛„ organizat„;
e) 50% din valoarea sprijinului pentru plata avansului
necesar procur„rii unui mijloc de transport autoutilitar Ón
vederea utiliz„rii Ón interesul grupului de produc„tori;
f) plata Óntocmirii planului de recunoa∫tere.“
2. Œn anexa H, la articolul 4, alineatul (2), partea
introductiv„ ∫i litera d) vor avea urm„torul cuprins:
î(2) Pentru acordarea sprijinului financiar grupurile de
produc„tori depun o cerere-tip, al c„rei model este
prev„zut Ón anexa nr. 1, la sucursala jude˛ean„ sau a
municipiului Bucure∫ti a Agen˛iei, Ónso˛it„ de urm„toarele
documente:
..............................................................................................
d) copia documentului de plat„ din care s„ rezulte c„ a
pl„tit costurile Óntocmirii planului de recunoa∫tere entit„˛ii
care l-a Óntocmit;“.
3. Œn anexa H, la articolul 6, partea introductiv„ va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Pentru acordarea sprijinului financiar,
persoanele prev„zute la art. 1 depun cererea prev„zut„ la
alin. (3) al art. 2 dup„ ob˛inerea certific„rii la sucursalele
jude˛ene ale Agen˛iei, Ónso˛it„ de urm„toarele documente:“.
4. Œn anexa H, la articolul 6, litera g) va avea urm„torul
cuprins:
îg) copie a documentului de plat„ ∫i a facturii fiscale,
din care s„ rezulte c„ a pl„tit costurile ob˛inerii certific„rii.“
5. Œn anexa H, la articolul 7 alineatul (2), litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) s„ fac„ dovada Óncas„rii contravalorii produselor
livrate, prin bilet la ordin sau fil„ CEC pentru livr„rile f„cute
la sf‚r∫itul perioadei prev„zute la alin. (1).“
6. Œn anexa H, articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Produc„torii prev„zu˛i la art. 1, care
produc legume Ón sere Ónc„lzite ∫i ciuperci Ón spa˛ii
climatizate, depun cerere-tip, al c„rei model este prev„zut
Ón anexa nr. 1, Ón dou„ exemplare, la sucursalele jude˛ene
sau a municipiului Bucure∫ti ale Agen˛iei, dup„ caz.
(2) Cererile se depun p‚n„ la expirarea perioadei de
valorificare prev„zute la art. 7 ∫i vor fi Ónso˛ite de
urm„toarele documente:
a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de
identitate/certificatul de Ónregistrare/actul de constituire, dup„
caz;
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din anexa nr. 2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 123/2006 se acord„ la produc˛ia marf„.“
22. Œn anexa K, dup„ alineatul (4) al articolului 1 se
introduce un nou alineat, alineatul (5), care va avea
urm„torul cuprins:
î(5) Sprijinul financiar pentru sus˛inerea activit„˛ilor
prev„zute la lit. e) pct. 2 ∫i lit. g) pct. 1 din anexa nr. 2 la
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2006, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2007, se
acord„ la produc˛ia marf„ sau la suprafa˛„.“
23. Œn anexa K, la articolul 7, litera c) va avea urm„torul
cuprins:
îc) pentru acordarea sprijinului la suprafa˛„, p‚n„ Ón
data de 1 august.“
24. Œn anexa L, la capitolul I îSus˛inerea amelior„rii
popula˛iilor de animale“, sec˛iunea 2, articolul 7, dup„
litera c) se introduce o nou„ liter„, litera d), cu urm„torul
cuprins:
îd) copie de pe acreditarea pentru conducerea
registrului genealogic sau dovada afilierii la o asocia˛ie
acreditat„ pentru conducerea registrului genealogic.“
25. Œn anexa L, la capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 19,
alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19. — (1) Pentru a beneficia de sprijinul financiar
prev„zut la alin. (1) al art. 18, produc„torii agricoli,
cresc„tori de porcine, trebuie s„ completeze o cerere, al
c„rei model este prev„zut Ón anexa nr. 10, ∫i s„ o depun„
la sucursala jude˛ean„ a Agen˛iei, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, dup„ caz, Ón termen de 30 de zile de la data
livr„rii porcilor pentru abatorizare, Ónso˛it„ de documente,
pentru fiecare categorie de beneficiar ∫i Ón func˛ie de
regimul utiliz„rii abatorului.“
26. Œn anexa L, la capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 19
alineatul (2), litera d) se abrog„.
27. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 19
alineatul (3) litera a), punctul 4 va avea urm„torul cuprins:
î4. copii de pe factura fiscal„ de v‚nzare a porcilor
abatoriza˛i ∫i clasifica˛i;“.
28. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 19
alineatul (3) litera a), punctul 5 se abrog„.
29. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 19
alineatul (3) litera b), punctul 4 va avea urm„torul cuprins:
î4. copie de pe factura fiscal„ de abatorizare a
porcilor;“.
30. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 19
alineatul (3) litera b), punctul 5 se abrog„.
31. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 21,
alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 21. — (1) Pentru a beneficia de sprijinul financiar
prev„zut la alin. (1) ∫i (3) ale art. 20, produc„torii agricoli,
cresc„tori de bovine adulte/ovine, trebuie s„ completeze o
cerere, al c„rei model este prev„zut Ón anexa nr. 10, ∫i s„
o depun„ la sucursala jude˛ean„ a Agen˛iei, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, Ón termen de 30 de zile
de la data livr„rii bovinelor adulte/ovinelor pentru
abatorizare, Ónso˛it„ de documente, pentru fiecare categorie
de beneficiar ∫i Ón func˛ie de regimul utiliz„rii abatorului.“
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11. Œn anexa H, dup„ articolul 17 se introduce un nou
articol, articolul 171, cu urm„torul cuprins:
îArt. 171. — Acordarea sprijinului financiar Ón condi˛iile
prezentului ordin se face Ón ordinea depunerii cererilor la
sucursalele jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti ale
Agen˛iei, p‚n„ la epuizarea sumelor alocate.“
12. Œn anexa H, articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — (1) Reprezentan˛ii sucursalelor jude˛ene sau
a municipiului Bucure∫ti ale Agen˛iei verific„ Óndeplinirea
condi˛iilor de acordare a sprijinului financiar ∫i aprob„
cererile produc„torilor, Óntocmesc ∫i depun la aparatul
central al Agen˛iei centralizatorul cererilor pentru Óncasarea
sprijinului financiar, al c„rui model este prev„zut Ón anexa
nr. 3.
(2) Documenta˛ia privind sprijinul financiar ∫i un
exemplar al cererii se p„streaz„ Ón original la sediul
sucursalei jude˛ene a Agen˛iei, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, ∫i se introduc Óntr-un program informa˛ional care
se actualizeaz„ Ón func˛ie de situa˛iile deosebite care apar
Ón teritoriu, ori de c‚te ori este necesar.“
13. Œn anexa H, articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19 — Agen˛ia Óntocme∫te centralizatorul sumelor
cuvenite produc„torilor ca sprijin financiar al statului, pe
fiecare activitate. Modelul de centralizator este prev„zut Ón
anexa nr. 4.“
14. Œn anexa H, articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — Agen˛ia solicit„, Ón scris, Ministerului
Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale sumele cuvenite
produc„torilor agricoli sub form„ de sprijin. Cererea de
solicitare este Ónso˛it„ de centralizatorul sumelor acordate
produc„torilor sub form„ de sprijin financiar.“
15. Œn anexa J, la articolul 2, litera c) va avea urm„torul
cuprins:
îc) s„ fac„ dovada c„ vi˛a de vie este din soiuri nobile
pentru struguri de mas„ ∫i vin;“.
16. Œn anexa J, la articolul 3 alineatul (2), dup„ litera g)
se introduce o nou„ liter„, litera h), cu urm„torul cuprins:
îh) copie de pe documentul de plat„ a Ónsemnului de
certificare a vinurilor cu denumire de origine controlat„.“
17. Œn anexa J, la articolul 4 alineatul (1), litera b) va
avea urm„torul cuprins:
îb) p‚n„ la data de 31 iulie pentru aplicarea
tratamentelor fitosanitare Ón planta˛iile viticole pe rod cu
soiuri nobile pentru struguri de mas„ ∫i vin, inclusiv pentru
vinuri cu denumire de origine controlat„.“
18. Œn anexa J, la articolul 4 alineatul (1), litera e) va
avea urm„torul cuprins:
îe) dup„ certificarea cantit„˛ilor de vin cu denumire de
origine controlat„ ∫i achizi˛ionarea Ónsemnelor de certificare
a acestei categorii de calitate, dar nu mai t‚rziu de
20 noiembrie.“
19. Œn anexa J, la articolul 6, litera b) va avea urm„torul
cuprins:
îb) p‚n„ la data de 31 august pentru aplicarea
tratamentelor fitosanitare Ón planta˛iile viticole pe rod cu
soiuri nobile pentru struguri de mas„ ∫i vin, inclusiv pentru
vinuri cu denumire de origine controlat„.“
20. Œn anexa J, la articolul 6, litera e) va avea urm„torul
cuprins:
îe) Ón termen de 10 zile de la data depunerii dosarelor,
Ón urma verific„rii exactit„˛ii datelor, scriptic ∫i faptic, de
c„tre sucursalele jude˛ene ale Agen˛iei, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, pentru certificarea ∫i
marcarea vinurilor cu denumire de origine controlat„.“
21. Œn anexa K, la articolul 1, alineatul (2) va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Sprijinul financiar pentru sus˛inerea activit„˛ilor
prev„zute la lit. d) pct. 3 ∫i 4, lit. f) pct. 3 ∫i lit. h) pct. 1

tu

12

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. 378/4.VI.2007

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

respectiv ∫i cantitatea de lapte care Óndepline∫te criteriile
de calitate privind num„rul total de germeni ∫i num„rul de
celule somatice;
b) mi∫carea lunar„ ∫i cumulat„ a efectivului de vaci de
lapte din luna ianuarie p‚n„ la data solicit„rii primei,
Óntocmit„ ∫i semnat„ de conduc„torul exploata˛iei, al c„rei
model este prev„zut Ón anexa nr. 18.
(2) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prev„zut la
alin. (1) al art. 26 pentru laptele livrat la cump„r„tori,
solicitan˛ii trebuie s„ completeze o cerere, al c„rei model
este prev„zut Ón anexa nr. 16, ∫i s„ o depun„ la sucursala
jude˛ean„ a Agen˛iei, respectiv a municipiului Bucure∫ti,
dup„ caz, trimestrial, Ón prima lun„ dup„ Óncheierea
trimestrului, Ónso˛it„ de adeverin˛a al c„rei model este
prev„zut Ón anexa nr. 17, eliberat„ de cump„r„tor, din care
s„ rezulte cantitatea de lapte care Óndepline∫te criteriile de
calitate privind num„rul total de germeni ∫i num„rul de
celule somatice.“
42. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 4, articolul 32
alineatul (1), litera d) se abrog„.
43. Œn anexa L, capitolul IV îDispozi˛ii finale“, la
articolul 42, dup„ litera g) se introduce o nou„ liter„,
litera h), cu urm„torul cuprins:
îh) ordin de plat„ on-line.“
44. Œn anexa L, capitolul IV îDispozi˛ii finale“, dup„
articolul 43 se introduce un nou articol, articolul 431, cu
urm„torul cuprins:
îArt. 431. — (1) Formele de sprijin financiar prev„zute
la capitolul II «Œmbun„t„˛irea calit„˛ii produselor de origine
animal„», Ón sec˛iunile 1 ∫i 2, se acord„ pentru animalele
crescute, abatorizate ∫i clasificate, dup„ caz, Ón abatoare
autorizate pe teritoriul na˛ional.
(2) Sprijinul financiar prev„zut la capitolul II «Œmbun„t„˛irea
calit„˛ii produselor de origine animal„», Ón sec˛iunea 4, se
acord„ pentru produc˛ia de miere procesat„ la unit„˛i de
procesare autorizate pe teritoriul na˛ional.“
45. Œn anexa L, capitolul IV îDispozi˛ii finale“, dup„
articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 491, cu
urm„torul cuprins:
îArt. 49 1 . — Œn conformitate cu prevederile art. 16
alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 123/2006 pentru aprobarea acord„rii sprijinului financiar
produc„torilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al
Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i al organiz„rii ∫i sistematiz„rii
teritoriului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 125/2007, pentru activit„˛ile din sectorul zootehnic,
desf„∫urate Ón perioada 1 ianuarie—19 februarie 2007, care
Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón prezentul ordin,
acordarea sprijinului financiar se face pe baza cererilor
depuse sau care vor fi depuse p‚n„ la data de 15 iunie
2007, fiind exceptate de la termenele stabilite fiec„rei
activit„˛i. Ulterior acestei date nu se mai primesc cereri
pentru plata sprijinului financiar aferent perioadei
men˛ionate.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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32. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 21
alineatul (2), literele d) ∫i f) se abrog„.
33. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 21
alineatul (3) litera a), punctul 4 va avea urm„torul cuprins:
î4. copii de pe factura fiscal„ de v‚nzare a bovinelor
adulte/ovinelor, abatorizate ∫i clasificate;“
34. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 21
alineatul (3) litera a), punctul 5 se abrog„.
35. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 21
alineatul (3) litera b), punctul 4 va avea urm„torul cuprins:
î4. copie de pe factura fiscal„ de abatorizare a
bovinelor adulte/ovinelor;“.
36. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 1, articolul 21
alineatul (3) litera b), punctul 5 se abrog„.
37. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 2, articolul 24
alineatul (4), litera f) se abrog„.
38. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 2, articolul 24
alineatul (5) litera a), punctul 5 se abrog„.
39. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 2, articolul 24
alineatul (5) litera b), punctul 6 se abrog„.
40. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 3, articolul 26
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 26. — (1) Pentru stimularea producerii ∫i livr„rii
laptelui de vac„, materie prim„, la standardele de calitate
din Uniunea European„, Ón anul 2007, se acord„,
trimestrial, un sprijin financiar pentru laptele livrat cu un
num„r total de germeni (NTG) mai mic sau egal cu
100.000/ml ∫i un num„r de celule somatice mai mic sau
egal cu 400.000/ml.
(2) Criteriile de calitate a laptelui prev„zute la alin. (1)
sunt confirmate printr-un num„r de minimum dou„ analize
pentru num„rul total de germeni ∫i o analiz„ pentru
num„rul de celule somatice, efectuate lunar Óntr-un
laborator aprobat.
(3) Pentru perioada 1 ianuarie—31 martie 2007,
produc„torii agricoli nu trebuie s„ de˛in„ cot„ de lapte
pentru a beneficia de sprijinul financiar pentru calitatea
laptelui, prev„zut la alin. (1).“
41. Œn anexa L, capitolul II îŒmbun„t„˛irea calit„˛ii
produselor de origine animal„“, sec˛iunea 3, articolul 29
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 29. — (1) Pentru a beneficia de sprijinul financiar
prev„zut la alin. (1) al art. 25 pentru laptele livrat la
cump„r„tori, solicitan˛ii trebuie s„ completeze o cerere, al
c„rei model este prev„zut Ón anexa nr. 16, ∫i s„ o depun„
la sucursala jude˛ean„ a Agen˛iei, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, dup„ caz, dup„ livrarea cantit„˛ii stabilite la unul
dintre nivelurile produc˛iei de lapte prev„zute, trimestrial, Ón
prima lun„ dup„ Óncheierea trimestrului, Ónso˛it„ de:
a) adeverin˛„, conform modelului prev„zut Ón anexa
nr. 17, eliberat„ de cump„r„tor, din care s„ rezulte
cantitatea total„ de lapte preluat„ Ón cursul trimestrului

13

Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
Bucure∫ti, 31 mai 2007.
Nr. 441.
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii publice nr. 884/2007
pentru ajustarea pre˛urilor la medicamentele cuprinse Ón Catalogul na˛ional
al pre˛urilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ale art. 140 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei farmaceutice nr. E.N./5.532/2007,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
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ministrului s„n„t„˛ii publice nr. 1.535/2006 pentru
ajustarea/revizuirea pre˛urilor la medicamentele cuprinse Ón
Catalogul na˛ional al pre˛urilor medicamentelor de uz uman
autorizate de punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2006, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pentru stocurile de
medicamente p‚n„ la 30 iunie 2007.
(3) Se men˛in nemodificate pre˛urile de decontare
stabilite Ón conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul ministrului
s„n„t„˛ii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei
pre˛urilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin
farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor
inclu∫i Ón unele subprograme de s„n„tate din cadrul
Programului na˛ional cu scop curativ, nominalizate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 292/2007, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 221 din 30 martie 2007,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
Art. II. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
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Bucure∫ti, 25 mai 2007.
Nr. 934.
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Art. I. — Art. 1 din Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice
nr. 884/2007 pentru ajustarea pre˛urilor la medicamentele
cuprinse Ón Catalogul na˛ional al pre˛urilor medicamentelor
de uz uman autorizate de punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 375
din 1 iunie 2007, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ dup„ cum urmeaz„:
îArt. 1. — (1) Se aprob„ ajustarea pre˛urilor la
medicamentele de uz uman, cuprinse Ón Catalogul na˛ional
al pre˛urilor medicamentelor de uz uman autorizate de
punere pe pia˛„ Ón Rom‚nia, edi˛ia a XXI-a, Ón conformitate
cu Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei nr. 612/2002 pentru
aprobarea Normelor privind modul de calcul al pre˛urilor la
medicamentele de uz uman, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 621 din 22 august 2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Óncep‚nd cu data de
1 iunie 2007. Pre˛urile cu ridicata ∫i am„nuntul maximale
ajustate sunt valabile pentru intr„rile de medicamente
Óncep‚nd cu data de 1 iunie 2007.
(2) Se prelunge∫te valabilitatea pre˛urilor cu ridicata ∫i
am„nuntul maximale stabilite Ón conformitate cu Ordinul

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

DECIZIE
privind autorizarea func˛ion„rii ca broker de asigurare a Societ„˛ii Comerciale
îFIDELITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE“ — S.R.L.
Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale normelor emise Ón aplicarea acesteia,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 15 mai 2007, prin care s-a
aprobat cererea Societ„˛ii Comerciale îFIDELITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE“ — S.R.L. de ob˛inere a
autoriza˛iei de func˛ionare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor

d e c i d e:

Art. 1. — Societatea Comercial„ îFIDELITY BROKER
DE ASIGURARE REASIGURARE“ — S.R.L., cu sediul

social Ón municipiul Bucure∫ti, ∫os. Pantelimon nr. 241,
bl. 61, sc. A, ap. 37, sectorul 2, nr. de ordine Ón registrul
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Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii Ón Registrul brokerilor de
asigurare.
Art. 3. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
obliga˛ia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor copii ale documentelor care atest„ plata ratelor
primei de asigurare aferente contractului de asigurare de
r„spundere civil„ profesional„, pe m„sura achit„rii acestora.

comer˛ului J40/19605/30.11.2006, cod unic de Ónregistrare
19274759/04.12.2006, este autorizat„ s„ func˛ioneze ca
broker de asigurare av‚nd ca obiect de activitate numai
activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea
asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 2. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare

Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu
Bucure∫ti,
Nr. 341.

23 mai 2007.
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DECIZIE
privind autorizarea func˛ion„rii ca broker de asigurare a Societ„˛ii Comerciale
îIVAS BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L.

Art. 2. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare
Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii Ón Registrul brokerilor de
asigurare.
Art. 3. — Societatea comercial„ prev„zut„ la art. 1 are
obliga˛ia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a
Asigur„rilor copii ale documentelor care atest„ plata ratelor
primei de asigurare aferente contractului de asigurare de
r„spundere civil„ profesional„, pe m„sura achit„rii acestora.
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Art. 1. — Societatea Comercial„ îIVAS BROKER DE
ASIGURARE“ — S.R.L., cu sediul social Ón municipiul
Gala˛i, str. Saturn nr. 36, camera 8, jude˛ul Gala˛i, nr. de
ordine Ón registrul comer˛ului J17/1610/10.10.2006, cod unic
de Ónregistrare 19086410/10.10.2006, este autorizat„ s„
func˛ioneze ca broker de asigurare av‚nd ca obiect de
activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform
prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
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Comisia de Supraveghere a Asigur„rilor
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Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ∫i supravegherea asigur„rilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale normelor emise Ón aplicarea acesteia,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 15 mai 2007, prin care s-a
aprobat cererea Societ„˛ii Comerciale îIVAS BROKER DE ASIGURARE“ — S.R.L. de ob˛inere a autoriza˛iei de
func˛ionare ca broker de asigurare,
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Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Angela Toncescu

Bucure∫ti,
Nr. 343.

23 mai 2007.

´
RECTIFIC√RI
Œn Hot„r‚rea Guvernului nr. 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea ad„ugat„ pentru finan˛area Programului de dezvoltare a infrastructurii ∫i a unor baze sportive din
spa˛iul rural, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 297 din 4 mai 2007, se fac urm„toarele
rectific„ri (care apar˛in emitentului ∫i Redac˛iei îMonitorul Oficial Partea I“):
1. Œn preambul, Ón loc de:
î... Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii ∫i a
unor baze sportive din spa˛iul rural, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 71/2006...“ se va citi:
î... Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii ∫i a unor
baze sportive din spa˛iul rural, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 71/2007...“.
2. Œn anex„, la subtitlu, Ón loc de: îTotal general pe jude˛e (mii lei) 188.959“ se va citi: îTotal general
pe jude˛e (mii lei) 188.968“;.
3. Œn coloana a cincea, îSuma — mii lei —“:
— la punctul 2 îARAD“, Ón loc de: î1.648“, se va citi: î1.649“;
— la punctul 3 îARGE™“, Ón loc de: î7.951“, se va citi: î7.953“;
— la punctul 5 îBIHOR“, Ón loc de: î12.850“, se va citi: î12.851“;
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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— la punctul 6 îBISTRIﬁA-N√S√UD“, Ón loc de: î1.060“, se va citi: î1.061“;
— la punctul 7 îBOTO™ANI“, Ón loc de: î2.390“, se va citi: î2.391“;
— la punctul 8 îBRA™OV“, Ón loc de: î2.776“, se va citi: î2.775“;
— la punctul 10 îBUZ√U“, Ón loc de: î4.379“, se va citi: î4.378“;
— la punctul 11 îCARA™-SEVERIN“, Ón loc de: î4.607“, se va citi: î4.606“;
— la punctul 12 îCLUJ“, Ón loc de: î11.623“, se va citi: î11.627“;
— la punctul 13 îCONSTANﬁA“, Ón loc de: î2.095“, se va citi: î2.094“;
— la punctul 16 îDOLJ“, Ón loc de: î9.072“, se va citi: î9.071“;
— la punctul 18 îGIURGIU“, Ón loc de: î2.434“, se va citi: î2.435“;
— la punctul 23 îIA™I“, Ón loc de: î6.121“, se va citi: î6.122“;
— la punctul 24 îILFOV“, Ón loc de: î2.903“, se va citi: î2.902“;
— la punctul 25 îMARAMURE™“, Ón loc de: î8.381“, se va citi: î8.380“;
— la punctul 26 îMEHEDINﬁI“, Ón loc de: î4.457“, se va citi: î4.456“;
— la punctul 27 îMURE™“, Ón loc de: î5.776“, se va citi: î5.777“;
— la punctul 28 îNEAMﬁ“, Ón loc de: î2.245“, se va citi: î2.246“;
— la punctul 29 îOLT“, Ón loc de: î6.050“, se va citi: î6.049“;
— la punctul 30 îPRAHOVA“, Ón loc de: î4.665“, se va citi: î4.664“;
— la punctul 32 îS√LAJ“, Ón loc de: î6.122“, se va citi: î6.125“;
— la punctul 34 îSUCEAVA“, Ón loc de: î4.168“, se va citi: î4.169“;
— la punctul 37 îTULCEA“, Ón loc de: î4.437“, se va citi: î4.438“;
— la punctul 38 îV¬LCEA“, Ón loc de: î7.955“, se va citi: î7.956“;
— la punctul 39 îVASLUI“, Ón loc de: î4.961“, se va citi: î4.959“;
— la punctul 40 îVRANCEA“, Ón loc de: î4.931“, se va citi: î4.932“.
4. La punctul 26 îMEHEDINﬁI“ subpunctul 26.6 îP„dina“, Ón coloana a IV-a, Ón loc de: îPODEﬁE PE
DC 93, DC 125, DC 126 ŒN COMUNA P√DINA“, se va citi: îLUCR√RI DE INFRASTRUCTUR√ ŒN COMUNA
P√DINA, JUDEﬁUL MEHEDINﬁI. ALIMENTARE CU AP√ ŒN LOCALITATEA SLA™OMA. PODEﬁE CASETATE
™I TUBULARE PE DC 93, DC 125, DC 126“.
´
La Hot„r‚rea Guvernului nr. 360/2007 pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului
nr. 568/2001 privind stabilirea cerin˛elor tehnice pentru limitarea emisiilor de compu∫i organici volatili rezulta˛i
din depozitarea, Ónc„rcarea, desc„rcarea ∫i distribu˛ia benzinei la terminale ∫i la sta˛iile de benzin„, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, se face urm„toarea rectificare (care
apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial, Partea I“):
— Ón titlu, Ón loc de: î... pentru limitarea emisiilor de compu∫i organici volatili rezulta˛i din depozitarea,
Ónc„rcarea ∫i distribu˛ia benzinei la terminale...”, se va citi: î... pentru limitarea emisiilor de compu∫i organici volatili
rezulta˛i din depozitarea, Ónc„rcarea, desc„rcarea ∫i distribu˛ia benzinei la terminale...“.
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Œn Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.470/2006 privind redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele
persoane, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, se face
urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial, Partea I“):
— la nr. 2 din anexa nr. 4, Ón loc de: îBernstein Avram, fiul lui I˛ic-Rubin ∫i Ghitia, n„scut la data de
5 ianuarie 1944 Ón localitatea Gala˛i,...“, se va citi: îHarea Bernstein Avram, fiul lui I˛ic-Rubin ∫i Ghitia, n„scut la
data de 5 februarie 1944 Ón localitatea Gala˛i,...“.
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