Marți, 31 iulie 2007

an

el

or

fiz
i

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

ce

PARTEA I

Anul 175 (XIX) — Nr. 516

ite

2

tu

— Decret privind numirea în funcție a unui membru al
Guvernului ..................................................................

2

ăr

ii
g

741.

— Decret privind revocarea din funcție a unui membru al
Guvernului ..................................................................

ra

740.

a

DECRETE

Pagina

pe

rs
o

Nr.

fo

— Decizie privind eliberarea domnului Iuliu Winkler din
funcția de secretar de stat la Ministerul pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii
Liberale ......................................................................

3

ex

cl

us

iv

in

206.

rm

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

tin

at

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

— Ordin al ministrului economiei și finanțelor pentru
abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice
nr. 1.186/2006 privind deschiderea procedurii de
reorganizare judiciară și faliment de către organele
fiscale competente și propunerile de numire a
lichidatorilor ................................................................

3

1.222. — Ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului
privind modul de plată a personalului didactic care
face parte din comisiile pentru organizarea și
desfășurarea tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a
în anul școlar 2006—2007 ........................................

4

D

es

797.

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 516/31.VII.2007

DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind revocarea din funcție a unui membru al Guvernului
În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale
art. 106 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 5 și 7 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a
ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea primului-ministru,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

ce

Articol unic. — Se revocă din funcția de membru al Guvernului domnul Zsolt
Nagy, ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației.

fiz
i

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

rs
o

an

el

or

TRAIAN BĂSESCU

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

București, 30 iulie 2007.
Nr. 740.
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DECRET
privind numirea în funcție a unui membru al Guvernului
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În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 94 lit. c) și ale art. 100 alin. (1) din
Constituția României, republicată, precum și ale art. 10 din Legea nr. 90/2001
privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea primului-ministru,

D

2

Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se numește în funcția de membru al Guvernului domnul Iuliu
Winkler, ministru al comunicațiilor și tehnologiei informației.
Art. 2. — Pe data prezentului decret încetează efectele Decretului
nr. 652/2007 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 30 iulie 2007.
Nr. 741.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Iuliu Winkler
din funcția de secretar de stat la Ministerul
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism
și Profesii Liberale
În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Iuliu
Winkler se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
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București, 31 iulie 2007.
Nr. 206.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
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ORDIN
pentru abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.186/2006
privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și faliment
de către organele fiscale competente și propunerile de numire a lichidatorilor
În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
și Finanțelor,
având în vedere dispozițiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, și cele ale Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență și solicitarea Uniunii Naționale a
Practicienilor în Insolvență din România nr. 867 din 25 mai 2007 de revocare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.186/2006
privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și faliment de către organele fiscale competente și propunerile de numire
a lichidatorilor,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.186/2006 Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se
privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciară și abrogă.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
faliment de către organele fiscale competente și propunerile de
numire a lichidatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, României, Partea I.
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 23 iulie 2007.
Nr. 797.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI

ORDIN
privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile
pentru organizarea și desfășurarea tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a în anul școlar 2006—2007
În baza prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 307/2007 cu privire la organizarea și
desfășurarea tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a în anul școlar 2006—2007,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și
Tineretului,
ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.
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(2) Drepturile prevăzute la art. 1 și 2 vor fi achitate prin
unitățile de învățământ preuniversitar, conform legislației în
vigoare.
Art. 4. — Cheltuielile ocazionate de participarea cadrelor
didactice la comisiile pentru organizarea și desfășurarea tezelor
cu subiect unic vor fi suportate de unitățile de învățământ
preuniversitar unde sunt salariate cadrele didactice, în
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind
drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor
publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate,
precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul
serviciului.
Art. 5. — Direcția generală management învățământ
preuniversitar, Direcția generală buget-finanțe, patrimoniu și
investiții, Direcția generală management învățământ în limbile
minorităților, inspectoratele școlare județene, respectiv al
municipiului București, precum și conducerile unităților de
învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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Art. 1. — (1) Cadrele didactice care fac parte din comisiile
din unitățile de învățământ sunt plătite după cum urmează:
— președinte — 125 lei;
— membri — 60 lei/persoană;
— asistenți — 30 lei/persoană/zi.
(2) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele
de evaluare sunt plătite după cum urmează:
— președinte — 225 lei;
— membri — 125 lei/persoană;
— profesori evaluatori — 2,25 lei/lucrare evaluată.
Art. 2. — Membrii comisiilor județene/municipiului București
sunt plătiți după cum urmează:
— președinte — 125 lei;
— membri — 60 lei/persoană.
Art. 3. — (1) Unitățile de învățământ în care se susțin teze cu
subiect unic sau sunt evaluate lucrările elevilor vor elibera
fiecărui membru al comisiei o adeverință care cuprinde
informațiile necesare pentru plata activității depuse. Adeverința
va fi semnată de directorul unității de învățământ, pe baza listei
alcătuite și semnate de președintele comisiei respective.
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Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
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București, 31 mai 2007.
Nr. 1.222.
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