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HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice
și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.

el

or

fiz
i

ce

se include în componența comisiei în locul domnului senator
Dumitrescu Gheorghe Viorel — Grupul parlamentar al Partidului
România Mare;
2. La anexa nr. XII „Componența Comisiei pentru
administrație publică, organizarea teritoriului și protecția
mediului”, domnul senator Stan Petru — Grupul parlamentar al
Partidului România Mare — se include în componența comisiei
în locul doamnei senator Vedinaș Verginia — Grupul
parlamentar al Partidului România Mare.

an

Articol unic. — Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind
aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor
permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. La anexa nr. I „Componența Comisiei juridice, de numiri,
disciplină, imunități și validări”, doamna senator Vedinaș
Verginia — Grupul parlamentar al Partidului România Mare —
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Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 4 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constituția României, republicată.
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NORICA NICOLAI

DECRETE

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 4 septembrie 2007.
Nr. 32.

D

es

DECRET
pentru numirea președintelui Consiliului Concurenței

În temeiul art. 94 lit. c) și al art. 100 alin. (1) din Constituția României,
republicată, precum și al art. 17 alin. (1), (2) și (10) din Legea concurenței
nr. 21/1996, republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se numește ca membru al plenului Consiliului Concurenței,
în funcția de președinte, domnul Gheorghe Oprescu, pentru durata rămasă din
mandatul domnului Mihai Berinde.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 4 septembrie 2007.
Nr. 830.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic
pentru anul 2007
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale directe complementare, care se acordă în agricultură
începând cu anul 2007, și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în
agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

rs
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în Registrul național al exploatațiilor la data de 31 ianuarie
2007 și/sau pentru ovinele/caprinele care au fătat în anul 2007,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii,
pădurilor și dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea
modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe
complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările
comunitare în domeniu, cu modificările și completările ulterioare.

a

PRIM-MINISTRU

pe

Articol unic. — (1) Se aprobă cuantumul plăților naționale
directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2007,
în limita sumei de 400.032.715 lei, denumite în continuare
prime, diferențiate pe specii, astfel cum sunt prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul de
stat, prin bugetele aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale pentru anii 2007 și 2008.
(3) Primele prevăzute la alin. (1) se acordă producătorilor
agricoli, persoane fizice sau juridice, pentru bovinele înregistrate

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 22 august 2007.
Nr. 985.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

ANEXĂ

CUANTUMUL

plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic, pe specii, pentru anul 2007

Nr.
crt.

Specificarea sprijinului financiar

1. Prima pe exploatație, în funcție de efectivul de bovine înregistrat
în Registrul național al exploatațiilor la data de 31 ianuarie 2007
2. Prima pe cap de animal pentru ovine/caprine care au fătat în anul 2007
TOTAL:

Valoarea unitară
— cuantum —
(lei/cap)

Valoarea totală
(lei)

240

278.012.640

25

122.020.075
400.032.715
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 129/2007
pentru aprobarea modelului ștampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale,
al ștampilei cu mențiunea „VOTAT”, precum și a modelului buletinului de vot și al listelor electorale
care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007,
a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 130/2007 privind modelul timbrului autocolant,
condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia pentru alegerea membrilor
din România în Parlamentul European din anul 2007 și a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului
nr. 132/2007 privind aprobarea modelului, denumirii, formei, conținutului și a modului de eliberare
și de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 13 februarie 2007, se
modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.
Art. III. — Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 132/2007
privind aprobarea modelului, denumirii, formei, conținutului și a
modului de eliberare și de utilizare a dovezii eliberate de
Autoritatea Electorală Permanentă alegătorilor comunitari pentru
exercitarea dreptului de a alege membrii din România în
Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 108 din 13 februarie 2007, se modifică și
se înlocuiește cu anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.
Art. IV. — Anexele nr. 1—8 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ăr
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g

ra

Art. I. — Anexele nr. 7, 8, 9, 10, 11 și 12 la Hotărârea
Guvernului nr. 129/2007 pentru aprobarea modelului ștampilelor
ce vor fi folosite la birourile electorale, al ștampilei cu mențiunea
„VOTAT”, precum și a modelului buletinului de vot și al listelor
electorale care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European din anul 2007, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 13 februarie
2007, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1—6 la
prezenta hotărâre.
Art. II. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 130/2007 privind
modelul timbrului autocolant, condițiile de tipărire, de gestionare
și de utilizare a acestuia pentru alegerea membrilor din România
în Parlamentul European din anul 2007, publicată în Monitorul

rm

PRIM-MINISTRU
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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București, 5 septembrie 2007.
Nr. 1.049.
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Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Octavian Opriș

D

es

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 129/2007)

MODELUL

buletinului de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
ROMÂNIA
1)

BULETIN DE VOT
PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR
DIN ROMÂNIA
ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

2)

3)

— 25 noiembrie 2007 —
1
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N O T Ă:

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 129/2007)

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

1. Se scrie denumirea integrală a partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianței politice
sau alianței electorale.
2. Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianței politice, alianței electorale sau organizației
cetățenilor aparținând minorităților naționale și semnul electoral se păstrează o distanță de 3 litere. Semnul electoral se imprimă
într-un spațiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.
3. Se trec numele și prenumele candidaților, în ordinea din lista de candidați depusă, iar în cazul alianțelor, apartenența
politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide.
Pentru fiecare candidat independent se imprimă un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot, în ordinea
înregistrării candidaturilor, în care se trec semnul electoral, precum și numele și prenumele candidatului independent.
— Numele și prenumele, precum și cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterelor se tipăresc cu un corp de literă ce va
fi stabilit de Biroul Electoral Central.
— Numărul de patrulatere ce vor fi înscrise pe fiecare pagină a buletinului de vot, precum și dimensiunile patrulaterelor
necesare înscrierii candidaților independenți vor fi stabilite de Biroul Electoral Central prin hotărâre.
— Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, ținându-se seama de numărul patrulaterelor
necesare pentru a cuprinde toate candidaturile, precum și de spațiul necesar pentru imprimarea numelor candidaților, avându-se
în vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ștampilei de control și că pagina 2 (versoul coperții buletinului
de vot) va rămâne, de asemenea, albă.
— Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albă și suficient de groasă pentru a nu se distinge pe verso numele
imprimat și votul dat.
— Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.
— Se numerotează și patrulaterele.
— Buletinele de vot se capsează.
— Buletinele de vot au format A5.

a

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă

ite

Pag. ....

JUDEȚUL

.................................................

ii
g

ra

tu

ROMÂNIA
Municipiul, orașul .......................
Comuna ......................................
Satul ...........................................
Strada ........................................

fo

rm

ăr

Secția de votare nr. ...............................

in

L I S T A E L E C T O R A L Ă P E R M A N E N T Ă (C O P I E)

Numele și prenumele alegătorului

cl

Semnătura
alegătorului

ex

Nr.
crt.

us

iv

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007

...

Denumire, serie
și nr. act identitate

tin
es
D

...

Domiciliul
(nr. imobil, bloc, apt.)

at

...

Codul numeric
personal

...
...
...
...
...
Primar,
.......................

Secretar,
...........................

Șeful biroului județean de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor,
.................................................................................................................................................
Șeful serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor,
.........................................................................................................................
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ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 129/2007)

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul București
Pag. ..............
ROMÂNIA
Sectorul ........................
Strada ..........................

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

...............................

Secția de votare nr. ..................................
L I S T A E L E C T O R A L Ă P E R M A N E N T Ă (C O P I E)

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Codul numeric
personal

Numele și prenumele alegătorului

Domiciliul
(nr. imobil, bloc, apt.)

Denumire, serie
și nr. act identitate

...
...
...

ce

...

fiz
i

...

or

...

el

...

rs
o

an

...

Secretar,
.......................

a

pe

Primar,
.......................

ra

tu

ite

Șeful Serviciului de administrare a bazelor de date privind evidența persoanelor București,
....................................................................................................................................................

rm

ăr

ii
g

Șeful Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor al sectorului ............., municipiul București,
.......................................................................................................................................................................

in

fo

ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 129/2007)

ex
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iv

Modelul listei electorale speciale
Pag. ...........

tin

at

ROMÂNIA
JUDEȚUL*) ............................

D

es

Municipiul, orașul, comuna**) ...............

Secția de votare nr. ...............................

L I S TA E L E C T O R A L Ă S P E C I A L Ă

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007
Nr.
crt.

Numele și prenumele alegătorului

Codul numeric
personal

Domiciliul/reşedinţa alegătorului
(strada, nr. imobil, bloc, apt.)

Denumire, serie
și nr. act identitate

...
...
...
...
...
...
...
...
Primar,
.......................

Secretar,
.......................

*) În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București”.
În cazul secțiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare se va scrie „Municipiul București”.
**) În cazul municipiului București se va scrie „Sectorul nr. ...”.
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ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 129/2007)

Modelul copiei listei electorale speciale
Pag. ...........
ROMÂNIA
JUDEȚUL*) ............................

Municipiul, orașul, comuna**) ...............

Secția de votare nr.***) .......................

L I S T A E L E C T O R A L Ă S P E C I A L Ă (C O P I E)

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007
Nr.
crt.

Semnătura
alegătorului

Codul numeric
personal

Numele și prenumele alegătorului

Domiciliul/reședința alegătorului
(strada, nr. imobil, bloc, apt.)

or

fiz
i

ce

...
...
...
...
...
...
...
...

Denumire, serie
și nr. act identitate

Secretar,
.......................

rs
o

an

el

Primar,
.......................

tu

ite

a

pe

*) În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București”.
În cazul secțiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare se va scrie „Municipiul București”.
**) În cazul municipiului București se va scrie „Sectorul nr. ...”.
***) În cazul secțiilor de votare organizate în străinătate, după număr se va scrie „organizată în localitatea ........”, după care se trece denumirea țării.

ii
g
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ANEXA Nr. 6
(Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 129/2007)
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Modelul listei electorale suplimentare
Pag. ............

us

Secția de votare nr.

***) .............

cl

Municipiul, orașul, comuna**) ...............

iv

in

ROMÂNIA
JUDEȚUL*) ............................

ex

L I S TA E L E C T O R A L Ă S U P L I M E N TA R Ă

tin

Numele și prenumele alegătorului

Codul numeric personal

es

...

Semnătura
alegătorului

Domiciliul/reședința alegătorului
(strada, nr. imobil, bloc, apt.)

Denumire, serie
și nr. act identitate

D

Nr.
crt.

at

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007

...
...
...
...
...
...
Președintele biroului electoral al secției de votare,
.................................................................................
(numele, prenumele și semnătura)
*) În cazul municipiului București se va scrie „Municipiul București”.
În cazul secțiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare se va scrie „Municipiul București”, iar în cazul navelor sau
platformelor maritime se va scrie denumirea județului în care este înregistrată nava, respectiv platforma maritimă.
**) În cazul municipiului București se va scrie „Sectorul nr. ..........”.
***) În cazul secțiilor de votare organizate în străinătate, după număr se va scrie „organizată în localitatea .........”, după care se trece denumirea țării,
iar în cazul secțiilor de votare organizate pe nave sau pe platforme maritime se va scrie „organizată pe nava (platforma maritimă) ..............”.
N O T Ă:

Aceste liste se vor completa de către președintele secției de votare doar cu alegătorii resortisanți care la data de referință
votează la o altă secție de votare decât aceea unde sunt arondați conform domiciliului, indiferent dacă votează la o secție din țară
sau la una din străinătate.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 7
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 130/2007)

MODELUL

timbrului autocolant ce se aplică pe documentul de identitate al alegătorului care votează
la alegerile pentru membrii României în Parlamentul European din anul 2007

VOTAT
P.E.
25.11.2007

N O T Ă:

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „Votat P.E.” și „25.11.2007” are latura de 20 mm.

fiz
i

ce

ANEXA Nr. 8*)
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 132/2007)

MODELUL

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă alegătorilor comunitari
pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European

*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.
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
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al prefectului județului Prahova
Având în vedere prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se constată încetarea de drept a raportului de
serviciu al domnului Popescu Corneliu, prefect al județului

Prahova, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă
standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David

ce

București, 5 septembrie 2007.
Nr. 1.060.

fiz
i

GUVERNUL ROMÂNIEI

rs
o

an

el

or

HOTĂRÂRE
privind trecerea domnului Alexandri Nicolae din funcția publică de subprefect al județului Prahova
în funcția publică de prefect al județului Prahova

tu

ite

a

pe

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici,
managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată,

ii
g

ra

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

al județului Prahova în funcția publică de prefect al județului
Prahova.

rm

ăr

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
domnul Alexandri Nicolae trece din funcția publică de subprefect

fo

PRIM-MINISTRU

in

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

ex
GUVERNUL ROMÂNIEI

es

tin

at

București, 5 septembrie 2007.
Nr. 1.061.

cl

us

iv

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David

D

HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, precum și al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului
Apărării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007,cu suma de 5.000 mii
lei la capitolul bugetar 66.01 „Sănătate”, titlul X „Active
nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”.

Art. 2. — Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să
introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în
volumul și în structura bugetului Ministerului Apărării pe anul
2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 5 septembrie 2007.
Nr. 1.062.

Contrasemnează:
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleșcanu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

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

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 619/7.IX.2007

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea, la cerere, a domnului Călin Fabian
din funcția de consilier de stat
în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) și art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările
și completările ulterioare,
primul-ministru emite următoarea decizie:

ce

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Călin Fabian se eliberează, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul
Cancelariei Primului-Ministru.

fiz
i

PRIM-MINISTRU

el

or

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

a

pe

rs
o

an

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin

ii
g

ra

tu

ite

București, 5 septembrie 2007.
Nr. 239.

in

fo

rm

ăr

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

us

iv

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

es

tin

at

ex

cl

ORDIN
privind unele măsuri pentru desemnarea serviciului tehnic care efectuează încercările
pentru motoarele destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și pentru motoarele secundare
destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă

D

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru
aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru
transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite
de la acestea în scopul protecției atmosferei,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Art. 1. — Se constituie Comisia de desemnare a serviciului
tehnic care efectuează încercările pentru motoarele cu ardere
internă destinate mașinilor nerutiere și pentru motoarele
secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
persoane sau de marfă, denumită în continuare Comisie,
prevăzută în anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprobă Procedura de evaluare a organismelor în
vederea desemnării ca serviciu tehnic, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. — Se aprobă Regulamentul de organizare și
funcționare al Comisiei, prevăzut în anexa nr. 3.
Art. 4. — Direcția generală politică industrială și
competitivitate (DGPIC) va duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 5. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 22 august 2007.
Nr. 986.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. 1

COMPONENȚA

Comisiei de desemnare a serviciului tehnic care efectuează încercările pentru motoarele
cu ardere internă destinate mașinilor nerutiere și pentru motoarele secundare destinate
vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă
Nr.
crt.

Numele și prenumele

Funcția/direcția din cadrul MEF

Calitatea în cadrul Comisiei

1.

Petru Ianc

director general — DGPIC/MEF

președinte

2.

Victor Schmidt

director general adjunct — DGPIC/MEF

vicepreședinte

3.

Constantin Popovici

consilier — DGPIC/MEF

membru

4.

Viorel Dumitrescu

consilier — DGPIC/MEF

membru

5.

Georgeta Livanu

consilier — DICM/MEF

membru

ce

ANEXA Nr. 2

fiz
i

PROCEDURĂ

tu

ite

a

pe

rs
o

1.5. orice alt document pe care Comisia îl consideră necesar
în scopul desemnării.
2. Cererea de desemnare însoțită de documentele care sunt
solicitate la pct. 1 se depune la secretariatul Direcției generale
politică industrială și competitivitate.
3. Comisia examinează documentele prevăzute la pct. 1 și
poate decide efectuarea unor vizite de verificare la sediul și/sau
în spațiile de încercare ale solicitantului.
4. Decizia de acceptare sau de respingere este notificată în
scris solicitantului în maximum 30 de zile de la depunerea
cererii.
În cazul în care cererea este respinsă, Comisia va informa
solicitantul asupra motivelor respingerii.

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

1. Documentele solicitate organismelor care depun cerere
pentru desemnarea ca serviciu tehnic sunt:
1.1. o prezentare a categoriilor de motoare pentru care
serviciul tehnic este capabil să realizeze încercările conform
Hotărârii Guvernului nr. 332/2007;
1.2. prezentarea dotării actuale a laboratoarelor, a standurilor
de încercări și a nivelului de performanță al acestora;
1.3. prezentarea modului de organizare a sistemului de
informare între serviciul tehnic și producătorii de motoare
destinate instalării pe mașini nerutiere sau operatorii economici
care introduc pe piață aceste motoare;
1.4. modelul raportului de încercări care stă la baza emiterii
certificatului de aprobare de tip;

an

el

or

de evaluare a organismelor în vederea desemnării ca serviciu tehnic care efectuează încercările
pentru motoarele destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și pentru motoarele secundare
destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă

at

ex

cl

ANEXA Nr. 3

REGULAMENT

D

es

tin

de organizare și funcționare al Comisiei de desemnare a serviciului tehnic care efectuează încercările
pentru motoarele cu ardere internă destinate mașinilor nerutiere și pentru motoarele secundare destinate vehiculelor
pentru transportul rutier de persoane sau de marfă
1. Comisia analizează cererea de desemnare și solicită
organismului în cauză documentele prevăzute în anexa nr. 2.
2. Decizia de acceptare sau de respingere, după caz, se
consemnează într-un registru unic gestionat de Comisie.
3. Comisia poate lua hotărâri valabile în prezența a cel puțin
3 membri.
4. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți.

5. Comisia monitorizează activitatea serviciului tehnic
periodic pe baza raportărilor anuale și prin vizite programate sau
inopinate la sediul și în spațiile de încercare ale acestuia.
6. Modificarea sau completarea regulamentului de organizare
și funcționare se face la cererea președintelui sau a majorității
membrilor și se aprobă prin votul a cel puțin 3 membri ai Comisiei.
7. Comisia se întrunește ori de câte ori este necesar, la
convocarea președintelui sau a vicepreședintelui.

MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului „Casa Boiangiu—Nicoreșteanu”,
Str. Unirii nr. 5, municipiul Pitești, județul Argeș
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1)—(3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, republicată,
având în vedere dosarele de declasare nr. 1.510 din 7 martie 2007 și nr. 1.852 din 21 martie 2007, precum și Avizul
Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 146/E din 30 mai 2007,
ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:
Art. 1. — Imobilul „Casa Boiangiu—Nicoreșteanu”, Str. Unirii
nr. 5, municipiul Pitești, județul Argeș, având până la data
prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, grupa B,
cod AG-II-m-B-13451, se declasează.
Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural

Național a Județului Argeș va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
București, 26 iunie 2007.
Nr. 2.356.
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
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o
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ORDIN
privind declasarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a fostului Schit Tarnița, sat Bolotești,
comuna Bolotești, județul Vrancea
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În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1)—(3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, republicată,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 3.003 din 10 mai 2007, precum și Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor
Istorice nr. 153/E din 30 mai 2007,

fo

ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:
Național a Județului Vrancea va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
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Art. 1. — Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fostului Schit
Tarnița, sat Bolotești, comuna Bolotești, județul Vrancea, având
până la data prezentului ordin regimul juridic de monument
istoric, grupa B, cod VN-II-m-B-06497, se declasează.
Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural

București, 26 iunie 2007.
Nr. 2.357.
MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului „Casa”, str. Brădești nr. 22—24, sectorul 2, municipiul București
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1)—(3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, republicată,
având în vedere dosarele de declasare nr. 984 din 14 februarie 2007 și nr. 1.596 din 12 martie 2007, precum și Avizul
Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice nr. 143/E din 30 mai 2007,
ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:
Art. 1. — Imobilul „Casa”, str. Brădești nr. 22—24, sectorul 2,
municipiul București, având până la data prezentului ordin

regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B-II-m-B-18218,
se declasează.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural
Național a Municipiului București va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării
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în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
București, 26 iunie 2007.
Nr. 2.358.
MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind clasarea imobilului „Casa Pretorian—Tudosescu”, Str. Egalității nr. 40,
municipiul Pitești, județul Argeș

an
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or
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În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, republicată,
având în vedere dosarele de clasare nr. 1.851 din 21 martie 2007 și nr. 1.509 din 7 martie 2007, precum și Avizul Comisiei
Naționale a Monumentelor Istorice nr. 148/E din 30 mai 2007,
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Național a Județului Argeș va îndeplini procedurile de comunicare
în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — Imobilul „Casa Pretorian—Tudosescu”,
Str. Egalității nr. 40, municipiul Pitești, județul Argeș, se clasează
ca monument istoric, cod în Lista monumentelor istorice
AG-II-m-B-20922.
Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural

rs
o

ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:
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Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
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iv
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fo

București, 26 iunie 2007.
Nr. 2.359.
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
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ORDIN
privind clasarea Bisericii „Sf. Treime—Sf. Nicolae” din satul Istria, comuna Istria,
județul Constanța
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, republicată,
având în vedere dosarele de clasare nr. 1.930 din 26 martie 2007, nr. 1.867 din 21 martie 2007, nr. 10.029 din 18 decembrie
2006, nr. 8.384 din 20 octombrie 2006 și nr. 9.999 din 15 decembrie 2006, precum și Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor
Istorice nr. 101/E/2007,
ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:
Art. 1. — Biserica „Sf. Treime—Sf. Nicolae” din satul Istria,
comuna Istria, județul Constanța, se clasează ca
monument istoric, categoria arhitectură, grupa valorică B,
cod CT-II-m-B-20919.
Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural

Național a Județului Constanța va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
București, 26 iunie 2007.
Nr. 2.360.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului „Combinatul de Lianți și Azbociment”, str. Ing. Rainu Aurel nr. 34,
orașul Fieni, județul Dâmbovița, clasat în Lista monumentelor istorice 2004
cu adresa în str. Raicu Aurel nr. 34
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1)—(3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, republicată,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 3.083 din 14 mai 2007, precum și Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor
Istorice nr. 144/E din 30 mai 2007,
ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:
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Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural
Național a Județului Dâmbovița va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — „Combinatul de Lianți și Azbociment”, str. Ing. Rainu
Aurel nr. 34, orașul Fieni, județul Dâmbovița, clasat în Lista
monumentelor istorice 2004 cu adresa în str. Raicu Aurel nr. 34,
având până la data prezentului ordin regimul juridic de
monument istoric, grupa B, cod DB-II-m-B-17481, se
declasează.
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Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

rm

ăr

ii
g

ra

București, 26 iunie 2007.
Nr. 2.361.
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ORDIN
privind clasarea imobilului „Casă” din str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 57,
sectorul 1, București

D

es

tin

at

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, republicată,
având în vedere Dosarul de clasare nr. 1.995 din 28 martie 2007, precum și Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor
Istorice nr. 150/E din 30 mai 2007,
ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:
Art. 1. — Imobilul „Casă” din str. Barbu Ștefănescu
Delavrancea nr. 57, sectorul 1, municipiul București, se
clasează ca monument istoric, cod în Lista monumentelor
istorice B-II-m-B-20920.
Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural

Național a Municipiului București va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

București, 26 iunie 2007.
Nr. 2.362.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea „Sitului de la Chitila, punct Cărămidărie”, Str. Păcii nr. 22—28,
orașul Chitila, județul Ilfov
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1)—(3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare și evidență a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fișei analitice de evidență a
monumentelor istorice și a Fișei minimale de evidență a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Culturii și Cultelor, republicată,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 1.429 din 2 martie 2007, precum și Avizul Comisiei Naționale a Monumentelor
Istorice nr. 145/E din 30 mai 2007,
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Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
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Național a Județului Ilfov va îndeplini procedurile de comunicare
în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:
Art. 1. — „Situl de la Chitila, punct Cărămidărie”, Str. Păcii
nr. 22—28, orașul Chitila, județul Ilfov, având până la data
prezentului ordin regimul juridic de monument istoric, grupa B,
cod IF-I-s-B-15168, se declasează.
Art. 2. — Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural
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Nr. 2.363.
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DECIZIE
privind retragerea autorizației de funcționare pentru desfășurarea activității de asigurări de viață
a societății de asigurare Societatea Comercială „ATE Insurance” — S.A.
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Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,
cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de preşedinte, în persoana doamnei Angela Toncescu, în
temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 8 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu
modificările şi completările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în şedinţa din data de 7 august 2007,
conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentaţia
aferentă Notei nr. X.3761/XI.1901/V2538 din 1 august 2007, întocmită ca urmare a controlului permanent efectuat de direcţia de
specialitate la Societatea Comercială „ATE Insurance” — S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 24, sectorul 1,
înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/3965/14 martie 2003, cod unic de înregistrare 15292051, reautorizată să
funcţioneze ca societate de asigurare, prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.114.095 din 20 iulie 2006,
înregistrată în Registrul asigurătorilor sub nr. RA-054, reprezentată legal de domnul Ioannis Pavlidis, în calitate de preşedinte al
consiliului de administrație, şi de domnul Daniel Bucătaru, în calitate de director general,
s-au constatat următoarele :
Societatea a fost reautorizată să funcţioneze ca societate de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu
modificările și completările ulterioare, prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 114.095 din 20 iulie 2006, şi are în
obiectul de activitate atât asigurări de viaţă, cât şi asigurări generale.
Prin Adresa nr.14.168 din 25 iulie 2007 societatea a comunicat faptul că nu a desfăşurat activitate de asigurări de viaţă.
În termen de 12 luni de la data reautorizării, societatea nu a desfăşurat activitate de asigurare pentru categoria asigurărilor
de viaţă, iar potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor retrage autorizaţia de funcţionare în cazul în care constată acest fapt.
Faţă de aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în
România, în şedinţa din data de 7 august 2007 Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât retragerea autorizaţiei
societăţii pentru activitatea de asigurări de viaţă, în conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, drept pentru care
SE DECIDE:

Art. 1. — Retragerea autorizaţiei de funcţionare pentru
activitatea de asigurări de viaţă a Societății Comerciale

„ATE Insurance” — S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea
Griviţei nr. 24, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului
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comerţului cu nr. J40/3965/14 martie 2003, cod unic de
înregistrare 15292051, reautorizată să funcţioneze ca societate
de asigurare, prin Decizia Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 114.095 din 20 iulie 2006, înregistrată în
Registrul asigurătorilor sub nr. RA-054, reprezentată legal de
domnul Ioannis Pavlidis, în calitate de preşedinte al consiliului
de administrație, şi de domnul Daniel Bucătaru, în calitate de
director general, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi
supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările
ulterioare, ca urmare a faptului că în termen de 12 luni de la data
reautorizării societatea nu a desfăşurat activitate de asigurări
pentru categoria asigurărilor de viaţă.
Art. 2. — Se interzice Societății Comerciale „ATE Insurance” —
S.A., de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al
României, Partea I, desfăşurarea activităţii de asigurări de

viaţă, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea
acesteia.
Art. 3. — (1) Împotriva prezentei decizii Societatea
Comercială „ATE Insurance” — S.A. poate face plângere la
Curtea de Apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea
acesteia, conform art. 40 din Legea 32/2000, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000,
cu modificările şi completările ulterioare, plângerea adresată
Curţii de Apel nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia,
executarea măsurii sancţionatorii dispuse de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 4. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin.(2) din Legea
nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
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Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
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Bucureşti, 21 august 2007.
Nr. 581.
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În Ordinul ministrului transporturilor nr. 629/2007 pentru înlocuirea anexelor la Ordinul ministrului transporturilor,
construcțiilor și turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate
sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu completările ulterioare,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 7 august 2007, se fac următoarele rectificări (care aparțin
Redacției „Monitorul Oficial al României, Partea I”):
— în anexa nr. 2:
1. la nr. crt. 40, la coloana 4, în loc de:
25
100
100
25
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se va citi:
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2. la nr. crt. 55, la coloana 4, se va citi: „50”;
3. la nr. crt. 56, la coloana 4, ultimul rând, în loc de: „20.000” se va citi: „2.000”;
— în anexa nr. 3:
1. la nr. crt. 2, cod A—020, la coloana 2, în loc de: „Inspecție tehnică periodică sau intermediară de agrement
a ambarcațiunilor de agrement...” se va citi: „Inspecție tehnică periodică sau intermediară a ambarcațiunilor de
agrement”;
2. la nr. crt. 18, cod A—350, la coloana 2, în loc de:
PE ≤ 50 kw
„PE 50 kw
50 < PE ≤ 300 kw
50 5 PE 300 kw se va citi:
PE > 300 kw”;
PE 300 kw”
3. la nr. crt. 171—174, codurile C2-241 — C2-244, la coloana 4, se vor elimina liniile de departajare dintre rânduri.
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