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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Marinel Ioana se acreditează în calitatea de
ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Panama,
Republica Guyana, Republica Dominicană și Republica Trinidad și Tobago.
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
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București, 31 iulie 2007.
Nr. 743.
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DECRET
privind acreditarea unui ambasador
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În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Călin Fabian se acreditează în calitatea de
ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Regatul Țărilor de Jos
(Olanda).
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 31 iulie 2007.
Nr. 744.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Cornel Feruță se acreditează în calitatea de
ambasador extraordinar și plenipotențiar, șef al Misiunii permanente a României
pe lângă organizațiile internaționale și negocierile multilaterale de la Viena.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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București, 31 iulie 2007.
Nr. 745.
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DECRET
privind acreditarea unui ambasador

D
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În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Edward Iosiper se acreditează în calitatea de
ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Statul Israel.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 31 iulie 2007.
Nr. 746.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul următor a unui general
din Ministerul Apărării și trecerea acestuia în rezervă
cu noul grad
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului
Suprem de Apărare a Țării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem
de Apărare a Țării nr. 97 din 2 iulie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

ce

Articol unic. — Domnul general-maior cu două stele Băhnăreanu Mihai
Neculai se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele și trece în
rezervă cu noul grad.

fiz
i

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or

TRAIAN BĂSESCU

rs
o

an

el

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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București, 31 iulie 2007.
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DECRET
privind acordarea gradului de general unui comandor
din Ministerul Apărării și trecerea acestuia în rezervă
cu noul grad
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului
Suprem de Apărare a Țării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Suprem
de Apărare a Țării nr. 110 din 11 iulie 2007,
având în vedere propunerea ministrului apărării,

D
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comandor Fuiorea Gheorghe Ion i se acordă gradul
de general de flotilă aeriană și trece în rezervă cu noul grad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 31 iulie 2007.
Nr. 748.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător și numirea sa
în funcția de procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și art. 125 alin. (3) din
Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 483 din
5 iulie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Bălășoiu Carmen Doinița se eliberează din funcția
de judecător la Tribunalul București și se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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pentru eliberarea din funcție a unui judecător și numirea sa
în funcția de procuror
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și art. 125 alin. (3) din
Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 513 din
5 iulie 2007,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Doamna Mitrofan Codruța se eliberează din funcția de
judecător la Tribunalul Sibiu și se numește în funcția de procuror la Parchetul de
pe lângă Judecătoria Sibiu.
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București, 31 iulie 2007.
Nr. 751.
PREȘEDINELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439 din
21 iunie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ghilea Anuța-Rodica, judecător la Tribunalul
Hunedoara, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 31 iulie 2007.
Nr. 752.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439 din
21 iunie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Domnul Moleanu Alexandru, procuror la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ce

TRAIAN BĂSESCU

el
an

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or

fiz
i

București, 31 iulie 2007.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417 din
14 iunie 2007,
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Articol unic. — Domnul Ghiță Eugen, procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Vâlcea, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 31 iulie 2007.
Nr. 754.

D

6

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417 din
14 iunie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Doamna Mariana Furduescu, procuror la Parchetul de pe
lângă Judecătoria Roman, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 31 iulie 2007.
Nr. 755.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417 din
14 iunie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Cionca Ioan, procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Arad, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 417 din
14 iunie 2007,
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Articol unic. — Domnul Neamțu Valerian, procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Vrancea, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 31 iulie 2007.
Nr. 757.

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 481 din
5 iulie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Motoarcă Aurelia, procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 5 București, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 31 iulie 2007.
Nr. 758.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 481 din
5 iulie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Smedescu Ion, procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Horezu, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 481 din
5 iulie 2007,

in

fo

Președintele României d e c r e t e a z ă:

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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Articol unic. — Doamna Giurgea Gabriela, procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Buzău, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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TRAIAN BĂSESCU

es

tin

București, 31 iulie 2007.
Nr. 760.

D
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 481 din
5 iulie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Rotaru Ion, procuror la Direcția de Investigare a
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Serviciul Teritorial Pitești,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 31 iulie 2007.
Nr. 761.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 481 din
5 iulie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Mocanu Dorina, judecător la Curtea de Apel Bacău,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 31 iulie 2007.
Nr. 762.
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DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439 din
21 iunie 2007,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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Articol unic. — Doamna Handolescu Elena, judecător la Tribunalul Vâlcea,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 31 iulie 2007.
Nr. 763.

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. e) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 435 din
14 iunie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Dobozi Veronica, judecător la Curtea de Apel
București, se eliberează din funcție ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare a
excluderii din magistratură.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 31 iulie 2007.
Nr. 764.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. e) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 436 din
14 iunie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

ce

Articol unic. — Doamna Marghescu Rodica, judecător la Tribunalul Timiș, se
eliberează din funcție ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare a excluderii din
magistratură.
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București, 31 iulie 2007.
Nr. 765.

GUVERNUL ROMÂNIEI
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la București,
în perioada 3—5 septembrie 2007, a Reuniunii anuale a diplomației române
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă organizarea la București, în perioada
3—5 septembrie 2007, a Reuniunii anuale a diplomației române.
Art. 2. — Cheltuielile aferente organizării reuniunii prevăzute
la art. 1, în sumă totală de 559.770 lei, se suportă din bugetul

aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2007, de la
capitolul „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul „Bunuri și
servicii”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat
București, 1 august 2007.
Nr. 850.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricției de circulație
pe unele sectoare de drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere,
altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane,
în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 102/2006, al art. 20 și al art. 44 alin. (2) din
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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2. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Se introduce restricția de circulație pe unele
sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E)
pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai
mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv
transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă și
duminică, în perioadele din an și în intervalele orare prevăzute
în anexa nr. 1.”
3. Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004
privind introducerea restricției de circulație pe unele
sectoare de drumuri naționale europene (E) pentru
vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv
transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică
și de sărbătoare legală, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie 2004, se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004 privind
introducerea restricției de circulație pe unele sectoare de
drumuri naționale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele
decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele
de sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 8 noiembrie
2004, se modifică după cum urmează:
1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul
cuprins:
„HOTĂRÂRE
privind introducerea restricției de circulație pe unele
sectoare de autostrăzi și de drumuri naționale europene
(E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate
exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri,
sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală”

rm

PRIM-MINISTRU

tin

București, 1 august 2007.
Nr. 870.

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

D

es

ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.777/2004)

SECTOARELE
de autostrăzi și de drumuri naționale europene (E) restricționate din punct de vedere al circulației vehiculelor rutiere
cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transporturilor
de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, precum și perioadele
și intervalele orare supuse restricției
Nr.
crt.

Indicativ
autostrăzi/
drum național

Indicativ
drum
european

1

DN 1*)

E 60

2

DN 1

E 60

3

DN 1

E 60

4

DN 13

E 60

5

DN 15

E 60

*)

Traseul

Perioada din an

Centura București – Otopeni – Ploiești
(intrare municipiu)
Ploiești (ieșire municipiu)–Brașov (intrare
municipiu)
Cluj-Napoca (ieșire municipiu)–Oradea
(intrare municipiu)
Brașov (ieșire municipiu)–Sighișoara –
Tg. Mureș (intrare municipiu)
Turda (ieșire municipiu)–Tg. Mureș (intrare
municipiu)

1 ianuarie –
31 decembrie
1 ianuarie –
31 decembrie
15 iunie –
15 septembrie
15 iunie –
15 septembrie
15 iunie –
15 septembrie

Intervalul
orar vineri

-

Intervalul
orar
sâmbătă

Intervalul
orar
duminică

00,00–
24,00
00,00–
24,00
06,00–
22,00
06,00–
22,00
06,00–
22,00

00,00–
24,00
00,00–
24,00
06,00–
22,00
06,00–
22,00
06,00–
22,00

Se aplică vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Nr.
crt.

Indicativ
autostrăzi/
drum național

Indicativ
drum
european

Intervalul
orar
sâmbătă

Intervalul
orar
duminică

6

DN 2

06,00–
22,00

06,00–
22,00

7

15,00–
24,00

06,00–
14,00

06,00–
22,00

15 iunie –
15 septembrie

15,00–
24,00

06,00–
14,00

06,00–
22,00

Basarabi-Constanța

15 iunie –
15 septembrie

15,00–
24,00

06,00–
14,00

06,00–
22,00

E 87

Agigea (int. cu DN 38)–Mangalia (intrare
municipiu)

15 iunie –
15 septembrie

06,00–
22,00

06,00–
22,00

DN 7

E 81

Pitești (ieșire municipiu)–Rm. Vâlcea –
Veștem (int. cu DN 1)

15 iunie –
15 septembrie

06,00–
22,00

06,00–
22,00

DN 7

E 68

Ilia (int. cu DN 68A)–Arad (intrare
municipiu)

15 iunie –
15 septembrie

06,00–
22,00

06,00–
22,00

Perioada din an

E 85

Săbăoani (int. cu DN 28)–Suceava – Siret
(intrare oraș)

15 iunie –
15 septembrie

A2

E 81

București (ieșire municipiu)–Fundulea –
Lehliu – Drajna – Fetești – Cernavodă (int.
cu DN 22 C)

15 iunie –
15 septembrie

8

DN 22 C

E 81

Cernavodă – Medgidia – Basarabi (int. cu
DN 3)

9

DN 3

E 81

10

DN 39

11
12

Intervalul
orar vineri
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
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GUVERNUL ROMÂNIEI
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DECIZIE
privind constituirea Comisiei pregătitoare a ședinței comune
a guvernelor României și Republicii Ungare

us

iv
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În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu
modificările și completările ulterioare,

ex

cl

primul-ministru emite prezenta decizie.

D
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tin

at

Art. 1. — (1) Se constituie Comisia pregătitoare a ședinței
comune a guvernelor României și Republicii Ungare, denumită
în continuare Comisia, în următoarea componență:
— domnul Adrian Cosmin Vierița — secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe;
— doamna Anna Horváth — secretar de stat la Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor;
— domnul Attila-Zoltán Cseke — secretar de stat la
Secretariatul General al Guvernului;
— domnul Călin Fabian — consilier de stat în cadrul
Cancelariei Primului-Ministru;
— domnul Septimiu Buzașu — secretar de stat la Ministerul
Transporturilor.
(2) Activitatea Comisiei este coordonată de reprezentantul
Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. — Până la data de 10 septembrie 2007 Comisia va
prezenta Guvernului:
a) o informare privind stadiul realizării măsurilor convenite
de guvernele României și Republicii Ungare cu ocazia ședinței
comune care a avut loc la Budapesta în data de 16 noiembrie
2006;
b) propunerea părții române privind agenda de lucru a
următoarei ședințe comune a guvernelor României și Republicii
Ungare.
Art. 3. — În vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin potrivit
art. 2, Comisia colaborează cu ministerele și cu celelalte organe
de specialitate ale administrației publice centrale, care au
obligația de a-i furniza cu promptitudine datele și informațiile
solicitate.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
București, 2 august 2007.
Nr. 211.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI I FINANȚELOR

ORDIN
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligaţiunilor
de stat de tip benchmark, aferente lunii august 2007

ce

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcţionarea Ministerului
Economiei și Finanţelor,
având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, ale Regulamentului
privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a
titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind
piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice
guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benckmark şi ale Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul
Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,
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ministrul economiei și finanţelor emite următorul ordin:
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Art. 2. — Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va
Art. 1. — În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice în luna
august 2007 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
trezorerie cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
valoare nominală totală de 400 milioane lei, prevăzute în anexele
nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
României, Partea I.
p. Ministrul economiei și finanţelor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat
București, 27 iulie 2007.
Nr. 674.
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ANEXA Nr. 1
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PROSPECT DE EMISIUNE

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

es

8 august 2007
22 august 2007
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al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2007
Art. 1. — În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont,
în luna august 2007, Ministerul Economiei și Finanţelor anunţă astfel:

10 august 2007
24 august 2007

Art. 2. — Valoarea nominală individuală a unui certificat de
trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. — Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la
data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
face după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4. — Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât
în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
Art. 5. – (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Naţionale
a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor
de stat administrată de Banca Naţională a României, cu
modificările şi completările ulterioare.
(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de
persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel

8 februarie 2008
22 august 2008

182
364

Valoare emisiune
— lei —

100.000.000
100.000.000

cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de
clienţi ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Naţionale
a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările
ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o
pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea
acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al
randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau
necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. – Preţul şi randamentul se vor determina utilizându-se
următoarele formule:
dxr
P=1–
360
Y = r/P,
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în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
d = număr de zile până la scadenţă;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7. — Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator
al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului
de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 8. — Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la
sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. — Evenimentele de plată aferente certificatelor de
trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile
Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri
de stat – SaFIR.
Art. 10. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre
plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără
obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc
în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat
şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1
este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA Nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna august 2007

Data
scadenţei

Maturitate
Nr. ani

25 octombrie 2010
11 iunie 2017

el

6 august 2007
20 august 2007

3
10

an

2 august 2007
16 august 2007

rs
o

RO0710DBN017
RO0717DBN038

Rata
cupon
—%—

Dobânda
acumulata*)
— lei/titlu —

6,00
6,75

468,49
129,10

fiz
i

Data
emisiunii

or

Cod ISIN

Data
licitaţiei

redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark
cu scadenţa la 3 ani și 10 ani, cu următoarele caracteristici:

ce

Art. 1. — În vederea finanţării şi refinanţării datoriei publice în
luna august 2007, Ministerul Economiei și Finanţelor anunţă

Valoarea
nominală
totală
— lei —

100.000.000
100.000.000

a

pe

*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii
privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.

tu

ite

(3) Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de
persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa
cum sunt acestea definite în Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007, în calitate de
clienţi ai dealerilor primari.
(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Naţionale
a României nr. 13/2005, cu modificările şi completările
ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o
pondere de 10% din totalul emisiunilor anunţate. Executarea
acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat preţului la care
s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau
necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. — Ofertele de cumpărare se depun la Banca
Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator
al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului
de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.
Art. 9. — Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la
sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie
constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 10. — Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de
stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu
Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor
cu titluri de stat – SaFIR.
Art. 11. — Dacă data la care trebuie efectuată una dintre
plăţile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi
nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără
obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc
în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat
şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1
este reglementat de legislaţia în vigoare.
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Art. 2. — Valoarea nominală totală a emisiunii de obligaţiuni
de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri
ulterioare ale acesteia.
Art. 3. — Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de
stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. — Dobânda (cuponul) se plăteşte anual la datele
specificate în prospectele de emisiune aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 126/2007 privind prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale
obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie
2007, pentru obligaţiunile de stat cu scadenţa la 3 ani, și,
respectiv, Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 266/2007
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie
cu discont si ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark, aferente
lunii iunie 2007, pentru obligaţiunile de stat cu scadenţa la
10 ani, şi va fi determinată conform formulei:
D = VN* r/ frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
Art. 5. — Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la
data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi
exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
Art. 6. — Obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi
cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât
în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi
juridice.
Art. 7. — (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi
necompetitive.
(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica
elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Naţionale
a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii
Naţionale a României nr. 11/2005 privind piaţa primară a titlurilor
de stat administrată de Banca Naţională a României, cu
modificările şi completările ulterioare.
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A C T E A L E C O M I S I E I D E S U P R AV E G H E R E A A S I G U R Ă R I L O R
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind retragerea autorizației de funcționare a brokerului de asigurare Societatea Comercială
„Era Broker de Asigurare-Reasigurare” — S.R.L.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,
cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19) și al art. 39 alin. (5)
din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în ședința din data de 12 iunie 2007,
conform art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată
documentația aferentă Notei nr. IX.220 din 6 iunie 2007 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „Era Broker de
Asigurare-Reasigurare” — S.R.L.,
în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 5 lit. h2), art. 8 alin. (2) lit. i) și la art. 381 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu
modificările și completările ulterioare, în baza Deciziei nr. 346 din 23 mai 2007, organele de specialitate ale Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control inopinat la Societatea Comercială „Era Broker de Asigurare-Reasigurare” —
S.R.L., cu sediul social în municipiul București, str. Roma nr. 26, corp A, parter, sectorul 1, înmatriculată în registrul comerțului cu
numărul de ordine J40/16618/15.10.2004, cod unic de înregistrare 16849690, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare sub
nr. RBK-256/2004, reprezentată legal de domnul Dumitru Constantin, în calitate de director general.
Obiectul controlului a constat în verificarea actului constitutiv și a poliței de asigurare de răspundere civilă profesională a
Societății Comerciale „Era Broker de Asigurare-Reasigurare” — S.R.L.
Controlul nu s-a putut efectua deoarece Societatea Comercială „Era Broker de Asigurare-Reasigurare” — S.R.L. nu mai
funcționează la sediul din municipiul București, str. Roma nr. 26, corp A, parter, sectorul 1.
Echipa de control a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a încheiat Procesul-verbal înregistrat la Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor sub nr. IX 219 din 6 iunie 2007.
În urma analizării constatărilor cuprinse în actul de control au fost reținute următoarele:
1. Începând cu luna ianuarie 2007, conform discuțiilor purtate de echipa de control cu proprietarul imobilului, Societatea
Comercială „Era Broker de Asigurare-Reasigurare” — S.R.L. nu își mai desfășoară activitatea la adresa din municipiul București,
str. Roma nr. 26, corp A, parter, sectorul 1.
Din evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului s-a constatat că Societatea Comercială „Era Broker de AsigurareReasigurare” — S.R.L. nu a efectuat modificări privind adresa sediului social și nu are alte sedii secundare.
2. Din evidențele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a rezultat faptul că Societatea Comercială „Era Broker de
Asigurare-Reasigurare” — S.R.L. nu a transmis în cursul anului 2006 raportările lunare privind taxa de funcționare. Prin
netransmiterea acestor raportări societatea a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
completările ulterioare, faptă ce constituie contravenție, conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. f) din aceeași lege.
3. Din evidențele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a rezultat faptul că Societatea Comercială „Era Broker de
Asigurare-Reasigurare” — S.R.L. nu a transmis copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională valabil de la
data de 2 noiembrie 2005. Prin netransmiterea acestui contract societatea a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, faptă ce constituie contravenție, conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. m2
din aceeași lege.
Față de motivele de fapt și de drept arătate, pentru faptele nelegale reținute în sarcina Societății Comerciale „Era Broker
de Asigurare-Reasigurare” — S.R.L., precum și a directorului general al societății, domnul Dumitru Constantin, în scopul apărării
drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1) și al art. 8 alin. (2) lit. a)
coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) și art. 35 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în ședința din data de 12 iunie 2007 retragerea autorizației Societății Comerciale
„Era Broker de Asigurare-Reasigurare” — S.R.L., conform art. 39 alin. (3) lit. e) coroborat cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. a) din
Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și retragerea aprobării acordate conducătorului executiv al societății,
domnul Dumitru Constantin, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) din aceeași lege, drept care
S E D E C I D E:

Art. 1. — Se retrage autorizația de funcționare a Societății
Comerciale „Era Broker de Asigurare-Reasigurare” — S.R.L.,
cu sediul social în municipiul București, str. Roma nr. 26, corp A,
parter, sectorul 1, înmatriculată în registrul comerțului cu
numărul de ordine J40/16618/15.10.2004, cod unic de
înregistrare 16849690, înmatriculată în Registrul brokerilor de
asigurare sub nr. RBK-256/2004, reprezentată legal de domnul
Dumitru Constantin, în calitate de director general, conform
dispozițiilor art. 39 alin. (3) lit. e) și ale art. 35 alin. (7) lit. a) din
Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și
supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările

ulterioare, și conform prevederilor art. 4 pct. 3 din Normele
privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare,
puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările
ulterioare, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a prezentei decizii de sancționare.
Art. 2. — Se retrage aprobarea acordată domnului Dumitru
Constantin, ca director general al Societății Comerciale „Era
Broker de Asigurare-Reasigurare” — S.R.L., în conformitate cu
prevederile art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și
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completările ulterioare, începând cu data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii de sancționare.
Art. 3. — Se interzice Societății Comerciale „Era Broker de
Asigurare-Reasigurare” — S.R.L., de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei decizii de
sancționare, desfășurarea activității de broker de asigurare în
România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea
acesteia.
Art. 4. — Societatea are obligația să își notifice clienții, în
termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea
efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare
direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru
îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare,

până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I,
a prezentei decizii de sancționare.
Art. 5. — (1) Împotriva prezentei decizii Societatea
Comercială „Era Broker de Asigurare-Reasigurare” — S.R.L.
poate face plângere la Curtea de Apel București, în termen de
30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1)
din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000,
cu modificările și completările ulterioare, plângerea adresată
Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării
acesteia, executarea măsurii sancționatorii dispusă de Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 6. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din
Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
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București, 3 iulie 2007.
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