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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios
în grad de Ofițer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
în semn de apreciere pentru prestigioasa activitate pusă în slujba promovării
și valorificării patrimoniului cultural românesc, pentru înțelegerea și interesul
manifestate față de restaurarea și prezervarea satelor săsești din Transilvania,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Se conferă Ordinul național Serviciul Credincios în grad de
Ofițer doamnei Jessica Douglas-Home, președintele Fundației „Mihai Eminescu
Trust”.

ite

a

pe

rs
o

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

rm

ăr

ii
g

București, 17 octombrie 2007.
Nr. 907.
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DECRET
privind conferirea Ordinului național Serviciul Credincios
în grad de Cavaler

es

tin
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
cu prilejul comemorării Zilei Holocaustului în România, în semn de profund
respect pentru cutremurătoarele suferințe îndurate în lagărele de concentrare din
timpul celui de-al Doilea Război Mondial și pentru păstrarea memoriei
Holocaustului,

D

2

Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul național Serviciul Credincios în grad de
Cavaler:
— domnului Tranca Dumitru;
— domnului Grancea Traian;
— domnului Miutescu Ioan.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 17 octombrie 2007.
Nr. 908.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru organizarea unui referendum național
privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) și (2), art. 90 și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată, precum și
ale art. 11 alin. (1) și (2), ale art. 15 alin. (1) lit. c) și alin. (2) și ale art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea
referendumului, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2007 privind solicitarea Președintelui României referitoare la
organizarea unui referendum național consultativ cu privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor
Parlamentului, începând cu următoarele alegeri,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
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vor fi organizate pentru Parlamentul României, toți deputații și
senatorii să fie aleși în circumscripții uninominale, pe baza unui
scrutin majoritar în două tururi?”.
Art. 3. — Data referendumului va fi data desfășurării
alegerilor pentru Parlamentul European, ce vor fi organizate în
anul 2007.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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Art. 1. — Poporul român este chemat să își exprime voința cu
privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea
membrilor Parlamentului României, începând cu primele alegeri
parlamentare ce vor fi organizate.
Art. 2. — Pentru realizarea celor prevăzute la art. 1, cetățenii
sunt chemați să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la următoarea
întrebare: „Sunteți de acord ca, începând cu primele alegeri care
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București, 23 octombrie 2007.
Nr. 909.
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HOTĂRÂRE
privind desemnarea Ministerului Justiției ca autoritate națională competentă
pentru verificarea autenticității titlurilor executorii emise de Comisia Europeană
sau de Consiliul Uniunii Europene care urmează să fie executate pe teritoriul României

D

În temeiul art. 108 și al art. 148 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și al art. 256 paragraful 2 din Tratatul
de instituire a Comunității Europene,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — (1) Se desemnează Ministerul Justiției ca
autoritate națională competentă, conform art. 256 din Tratatul
de instituire a Comunității Europene, pentru verificarea
autenticității titlurilor executorii emise de Comisia Europeană sau
de Consiliul Uniunii Europene care urmează să fie executate pe
teritoriul României, având ca obiect stabilirea unor obligații de

plată în sarcina unei persoane fizice sau în sarcina unei
persoane juridice, alta decât statul român.
(2) Procedura de verificare și formularul-tip al certificatului
de autenticitate se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.
(3) Calificarea obligațiilor de plată, competența și procedura
de executare sunt stabilite prin lege.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Tudor-Alexandru Chiuariu
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
București, 17 octombrie 2007.
Nr. 1.265.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind organizarea în România a Reuniunii Inițiativei privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ce

(2) Cheltuielile de protocol necesare organizării și
desfășurării activității prevăzute la art. 1 se stabilesc prin
normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanța
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile
publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — Cheltuielile determinate de organizarea și
desfășurarea activității prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul
aprobat Ministerului Apărării pe anul 2007.

fiz
i

Art. 1. — Se aprobă organizarea și desfășurarea în România,
în anul 2007, a Reuniunii Inițiativei privind Capabilitatea de
Transport Strategic Aerian.
Art. 2. — (1) În scopul participării la activitatea prevăzută
la art. 1, se aprobă invitarea în țară a unui număr de
70 de personalități străine, prin derogare de la prevederile pct. 2
al cap. II din Normele privind organizarea în țară a acțiunilor de
protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-științific,
precum și cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către
instituțiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
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Contrasemnează:
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobrițoiu,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 17 octombrie 2007.
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HOTĂRÂRE
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate și de administrare asupra unor părți
dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării

ex

cl

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

D

es

tin

at

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil,
având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Apărării în domeniul public al județului Brăila și în administrarea
Consiliului Județean Brăila.
Art. 2. — Se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil
aflat în domeniul public al statului, constând în pistă de aviație,
bretele, căi rulare, având datele de identificare prevăzute în
anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării în
administrarea Consiliului Județean Brăila.
Art. 3. — Ministerul Apărării își menține dreptul de acces
permanent și necondiționat pentru tehnica și personalul ce

deservește sistemul de comunicații R.Tp./STAR, care rămâne
în administrarea sa, precum și folosința gratuită a spațiilor din
pavilionul în care se află aparatura specifică, a racordurilor la
rețeaua electrică, de apă, canalizare și încălzire, pe toată durata
de existență a acestui sistem.
Art. 4. — Predarea-preluarea părților din imobil transmise
potrivit prevederilor art. 1 și 2 se face pe bază de protocol
încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobrițoiu,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 17 octombrie 2007.
Nr. 1.269.
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ANEXA Nr. 1

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale părții din imobil care trece din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării
în domeniul public al județului Brăila și în administrarea Consiliului Județean Brăila
Locul
unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridică
de la care se transmite
imobilul

Orașul Ianca,
județul Brăila

Codul de clasificare din inventarul
bunurilor aflate în administrarea
Ministerului Apărării,
care alcătuiesc domeniul public
al statului

Persoana juridică
la care se transmite
imobilul

Statul român,
Ministerul Apărării

Județul Brăila,
Consiliul Județean
Brăila

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

— Suprafața construită = 29.300 m2
— Suprafața desfășurată = 38.668 m2
— Suprafața totală a terenului,
inclusiv construcțiile = 4.249.516 m2

— Imobil 906 (parțial)
— Cod 8.29.09
— Nr. M.F. 103.906

ANEXA Nr. 2

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

el
an

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate în administrarea
Ministerului Apărării,
care alcătuiesc domeniul
public al statului

Persoana juridică
la care se transmite
imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului
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Persoana juridică
de la care
se transmite
imobilul

pe
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ale părții din imobilul proprietate publică a statului care trece din administrarea Ministerului Apărării
în administrarea Consiliului Județean Brăila

— Imobil 906
— Pistă de aviație, bretele, căi rulare — 270.000 m2
(parțial)
— Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile =
— Cod 8.29.09
270.000 m2
— Nr. M.F. 103.906
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Orașul Ianca, Statul român, Statul român,
județul Brăila
Ministerul
Consiliul Județean
Apărării
Brăila
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 7 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001
privind clasificarea structurilor de primire turistice

tin

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

D
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — La articolul 7 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor
de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002, cu
modificările și completările ulterioare, litera e) se modifică
și va avea următorul cuprins:
„e) încetarea programelor artistice, a audițiilor muzicale,
video, TV organizate în aer liber, în construcții deschise,

cum sunt cele care nu au toate laturile și acoperișul izolate
fonic, precum și în construcții provizorii, cum sunt corturile,
terasele acoperite și altele asemenea, începând cu
ora 1,00 noaptea până la ora 8,00 dimineața, de către
structurile de primire turistice cu funcțiuni de alimentație
publică.”

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,
comerț, turism și profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
Ministrul internelor și reformei administrative,
București, 17 octombrie 2007.

Cristian David

Nr. 1.271.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
și transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național
al Monumentelor Istorice în domeniul public al municipiulului Buzău și în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Buzău, județul Buzău
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

or

fiz
i

ce

Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public
al statului și din administrarea Oficiului Național al
Monumentelor Istorice în domeniul public al municipiului Buzău
și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău,
județul Buzău.
Art. III. — Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. II se
face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.

PRIM-MINISTRU

an

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

el

Art. I. — În anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din
21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, la
nr. M.F. 62067, cod de clasificare 8.29.06, adresa se modifică în
sensul că, în loc de sintagma „Șos. Brăilei nr. 2”, se va citi
„Str. Plantelor nr. 8B”.
Art. II. — Se aprobă transmiterea unui imobil, compus din
construcții și teren aferent, situat în municipiul Buzău, județul
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Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 17 octombrie 2007.
Nr. 1.276.
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a imobilului care se transmite din domeniul public al statului
și din administrarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice în domeniul public al municipiului Buzău
și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, județul Buzău
Persoana juridică
de la care se transmite
imobilul

Municipiul Buzău,
Str. Plantelor nr. 8B,
județul Buzău

Statul român,
din administrarea
Oficiului Național al
Monumentelor Istorice
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Locul unde
este situat imobilul
care se transmite

Persoana juridică
la care se transmite
imobilul

Municipiul Buzău,
în administrarea
Consiliului Local al
Municipiului Buzău

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Lotul nr. 1 format din:
— Corp C1 — Vila Albatros —
suprafața = 598,91 m2
— Corp C2 — anexă —
suprafața = 284,42 m2
— Teren aferent = 4.348 m2
Lotul nr. 2 format din:
— Corp C1 — anexă —
suprafața = 246 m2
— Corp C2 — anexă —
suprafața = 695,19 m2
— Teren aferent = 2.088 m2

Codul de clasificare
și numărul de inventar
atribuit de M.F.

Nr. M.F. 62067,
cod de clasificare
8.29.06

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind organizarea activităților NATO — EAPC/IPC Seminarul GAS — CIP/Protecția
infrastructurii critice în sectorul gaze și Plenara de toamnă
a Comitetului de Planificare Industrială (IPC)
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă organizarea la Cercul Militar Național, în
perioada 6—7 noiembrie 2007, a Seminarului GAS —

CIP/Protecția infrastructurii critice în sectorul gaze, din cadrul
activităților NATO — EAPC/IPC.

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. — Se aprobă organizarea la Cercul Militar Național, în
perioada 8—9 noiembrie 2007, a Plenarei de toamnă a
Comitetului de Planificare Industrială (IPC), din cadrul
activităților NATO — EAPC/IPC.
Art. 3. — Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea
activităților prevăzute la art. 1 și 2, în sumă de 4.250 lei, se
asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului
Economiei și Finanțelor pe anul 2007, la capitolul 80.01 „Acțiuni

generale economice, comerciale și de muncă”, titlul 20 „Titlul II
Bunuri și servicii”, articolul 30 „Alte cheltuieli”, cu respectarea
prevederilor legale, conform devizului estimativ prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. — Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu
Ministerul Apărării vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobrițoiu,
secretar de stat

București, 17 octombrie 2007.
Nr. 1.279.

ANEXĂ

D E V I Z E S T I M AT I V D E C H E LT U I E L I
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Ministerul Economiei și Finanțelor și companiile: Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” — S.A.,
Societatea Națională „Transgaz” — S.A., Compania Națională „Transelectrica” — S.A., Societatea
Comercială „Distrigaz Sud” — S.A., Societatea Comercială „Petrom” — S.A. vor suporta cheltuielile
organizatorice, astfel:
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Activități organizatorice și de protocol

7.058
18.000
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Materiale consumabile
Program social pentru delegațiile participante la activități
3 mese x 100 delegați x 60 lei/persoană
Tratații și protocol (4 zile x 100 pers. x 6,5 lei/pers.)
Închiriere auto și achiziție combustibil transport delegație NATO pe durata activităților

Suma alocată
— lei —

ii
g

TOTAL CHELTUIELI:

4.250
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

GUVERNUL ROMÂNIEI
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din care:
— Ministerul Economiei și Finanțelor
— Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” — S.A.
— Societatea Națională „Transgaz” — S.A.
— Compania Națională „Transelectrica” — S.A.
— Societatea Comercială „Distrigaz Sud” — S.A.
— Societatea Comercială „Petrom” — S.A.

2.600
1.592
29.250
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HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 7 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
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — La nota din anexa nr. 7 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, cu modificările ulterioare, ultimele două liniuțe din
paragraful al doilea al punctului 3 se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„— Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.
— Buletinele de vot au format A5 sau format A4.”

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 24 octombrie 2007.
Nr. 1.286.

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
Marian Muhuleț,
vicepreședinte

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
din funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei
și Finanțelor
În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.

ce

Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu se eliberează din funcția de secretar de stat
la Ministerul Economiei și Finanțelor.
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PRIM-MINISTRU

pe

rs
o

an

el

or

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
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București, 22 octombrie 2007.
Nr. 265.
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DECIZIE
pentru abrogarea Deciziei primului-ministru nr. 248/2007
privind promovarea temporară a doamnei
Alina Maria Buzan Cioltea în funcția publică
de secretar general adjunct în cadrul Ministerului
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț,
Turism și Profesii Liberale

es

Având în vedere Scrisoarea nr. 1.339/OS din 4 octombrie 2007 prin care
Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale a
comunicat încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Alina Maria Buzan Cioltea
ca urmare a demisiei înregistrate sub nr. 1.115/OS din 13 septembrie 2007,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
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primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă
Decizia primului-ministru nr. 248/2007 privind promovarea temporară a doamnei
Alina Maria Buzan Cioltea în funcția publică de secretar general adjunct în cadrul
Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 24 septembrie 2007.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
București, 23 octombrie 2007.
Nr. 266.
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
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind regularizarea contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare
în Domeniul Energiei de la titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi al energiei termice
produse în cogenerare, în anul 2007
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Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preţuri şi tarife în domeniul energiei electrice şi Procesulverbal al şedinţei Comitetului de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei din data de
16 octombrie 2007,
în temeiul art. 8 alin. (1) şi (2) şi al art. 9 alin. (6)—(10) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, al art. 15 şi 17 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, al art. 11 şi 12
din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 540/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007, şi al anexei nr. 2 la Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2007 privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor
băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2007,
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c) regularizarea contribuţiei băneşti, efectuată în condiţiile
precizate în Ordinul președintelui Autorității Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2007, constă în
facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial,
la începutul anului 2007, şi valoarea contribuţiei determinate pe
baza cifrei de afaceri totale efectiv realizate în anul 2006,
specificată la lit. b).
Art. 3. — Valoarea finală a contribuţiei băneşti pe care ANRE
o percepe în anul 2007 de la titularii de licenţe aflaţi în situaţiile
prevăzute la art. 1 se determină pe baza cifrei de afaceri totale,
specificată la art. 3 lit. b), distingându-se următoarele cazuri:
a) dacă titularul de licenţe a achitat total sau parţial
contribuţia bănească facturată iniţial, iar valoarea finală a
contribuţiei băneşti este mai mică decât suma achitată, ANRE va
restitui titularului de licenţe respectiv, până la data de 31
decembrie 2007, diferenţa dintre valoarea încasată şi valoarea
finală de plată;
b) dacă titularul de licenţe nu a achitat sau a achitat parţial
contribuţia bănească facturată iniţial şi valoarea finală a
contribuţiei băneşti este mai mare decât suma achitată, titularul
de licenţe respectiv va achita suma datorată către ANRE până
la valoarea finală de plată, în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 5. — Departamentele şi direcţiile din cadrul ANRE vor
urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.
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Art. 1. — Prezentul ordin se aplică titularilor de licenţe care,
în cursul anului curent, s-au aflat în una dintre situaţiile
următoare:
a) au sistat desfăşurarea uneia dintre activităţile din sectorul
energiei electrice, pentru care au deţinut licenţă emisă de către
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei,
denumită în continuare ANRE, ca urmare a retragerii licenţei
respective;
b) au sistat desfăşurarea uneia dintre activităţile din sectorul
energiei electrice, pentru care au deţinut licenţă emisă de ANRE,
la expirarea duratei de valabilitate a licenţei respective;
c) desfăşoară în continuare, pe bază de licenţă, activităţi care
au fost transferate din competenţa de reglementare a ANRE în
competenţa de reglementare a Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
Art. 2. — Calculul de regularizare a contribuţiei băneşti
percepute pentru anul 2007 de către ANRE de la titularii de
licenţe aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 se efectuează astfel:
a) cifra de afaceri efectiv realizată în anul 2006, aferentă unei
activităţi desfăşurate pe bază de licenţă, se ponderează cu
raportul dintre numărul de zile ale anului 2007 în care acea
licenţă a fost valabilă sau s-a aflat în competenţa de
reglementare a ANRE şi numărul total de zile ale anului 2007;
b) cifra de afaceri totală efectiv realizată în anul 2006, care
se ia în considerare la regularizarea contribuţiei băneşti, este
constituită din suma cifrelor de afaceri aferente tuturor
activităţilor desfăşurate în anul 2006 pe bază de licenţe emise
de ANRE, corectate, dacă este cazul, conform prevederilor lit. a);
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preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opriş
Bucureşti, 16 octombrie 2007.
Nr. 40.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru modificarea Părții I „Normele de autorizare a școlilor de conducători auto”
din Normele de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului
din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcțiilor și turismului nr. 1.856/2006
În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române — A.R.R., cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

3. La articolul 6 alineatul (2) litera a), punctul 7 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„7. să elibereze fișa de școlarizare numai cursanților care au
dobândit cunoștințele teoretice și practice necesare;”.
4. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„b) deține în folosință exclusivă și permanentă, în proprietate
sau cu contract de închiriere, spații adecvate procesului de
învățământ, care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în
anexa nr. 2 la prezentele norme, precum și spațiul necesar
parcării vehiculelor menționate la art. 3;”.
5. La articolul 6 alineatul (4), litera b) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„b) are încheiat un contract de prestări de servicii cu o unitate
medicală, societate de cruce roșie ori cabinet medical individual
care va asigura personal didactic cu studii universitare de
specialitate sau are încheiat un contract în condițiile legii cu o
persoană fizică, cu studii universitare de specialitate, pentru
disciplina Prim ajutor.”
6. La articolul 7, literele d) și e) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
„d) lista întregului personal didactic împreună cu următoarele
documente:
1. contractul individual de muncă pentru instructorii de
conducere auto și profesorii de legislație;
2. cazier judiciar, atestatul profesional și avize, medical și
psihologic, valabile, pentru instructorii de conducere auto și
profesorii de legislație;
3. contractul de prestări de servicii, încheiat cu unitățile
medicale prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. b) în scopul asigurării
personalului didactic pentru predarea disciplinei Prim ajutor, sau
contractul încheiat în condițiile legii cu o persoană fizică pentru
predarea disciplinei Prim ajutor.
În cazul încheierii contractului cu o persoană fizică este
necesară și prezentarea unei copii a diplomei care să ateste
pregătirea în domeniu;
e) actele de proprietate sau contractul de închiriere pentru
spațiile care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în anexa
nr. 2 la prezentele norme pentru desfășurarea cursurilor, precum
și, după caz, ale poligonului pentru instruirea practică în
conducerea auto pentru categoria A și subcategoria A1.
Perioada de valabilitate a contractului de închiriere trebuie să
fie de minimum un an. În cazul în care spațiul necesar

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Art. I. — Partea I „Normele de autorizare a școlilor de
conducători auto” din Normele de autorizare a funcționării
centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor
rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construcțiilor și turismului nr. 1.856/2006, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 31 octombrie 2006, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) Școala de conducători auto reprezintă o
instituție de învățământ unde se predau elemente de bază ale
disciplinelor necesare obținerii permisului de conducere a
autovehiculelor. Școala funcționează într-o locație amenajată cu
săli de curs, spații pentru rezolvarea problemelor administrative,
precum și alte spații cu dotări necesare bunei desfășurări a
procesului de învățământ. În cazul în care școala de conducători
auto solicită autorizare pentru efectuarea pregătirii în vederea
obținerii permisului de conducere pentru categoriile/
subcategoriile C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E și Tr,
aceasta trebuie să dețină spațiu de parcare pentru vehiculele
necesare efectuării pregătirii practice pentru categoriile sau
subcategoriile solicitate.
(2) Școala de conducători auto nu poate funcționa în spații
destinate prin construcție locuirii, situate în blocuri cu mai multe
etaje. Se exceptează spațiile situate la parterul sau mezaninul
acestora care prin construcție au avut destinație comercială.”
2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 4. — (1) Pregătirea teoretică a persoanelor în vederea
obținerii permisului de conducere a autovehiculelor se
efectuează în școli de conducere auto autorizate de Ministerul
Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română — A.R.R.
Pregătirea practică a persoanelor în vederea obținerii permisului
de conducere a autovehiculelor se efectuează atât în școli de
conducere auto autorizate de Ministerul Transporturilor, prin
Autoritatea Rutieră Română — A.R.R., cât și de către instructori
auto autorizați conform prevederilor legale. Pregătirea practică
a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere se
efectuează numai cu vehicule agreate de Regia Autonomă
«Registrul Auto Român».”

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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stat la baza suspendării acesteia. Pentru reacordarea
autorizației se va percepe tariful prevăzut în anexa nr. 6 la
prezentele norme.”
10. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Școlile de conducători auto au obligația ca semestrial,
pentru semestrul anterior, să facă publică, prin afișarea la sediul
acestora, situația promovabilității cursanților la primul examen
pentru obținerea permisului de conducere auto, pe categorii
și subcategorii, precum și pentru fiecare instructor de
conducere auto.”
11. Articolul 22 se abrogă.
12. Anexa nr. 1b) la norme se înlocuiește cu anexa nr. 1
la prezentul ordin.
13. Anexa nr. 6 la norme se înlocuiește cu anexa nr. 2 la
prezentul ordin.
Art. II. — Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

pe

desfășurării cursurilor este deținut în proprietate de către
asociatul unic sau de către unul dintre asociații școlii de
conducători auto, acest spațiu poate fi transmis spre folosință
școlii de conducători auto și printr-un contract de comodat.
Schița cu dimensiunile poligonului pentru instruirea practică în
conducerea auto pentru categoria A și subcategoria A1 este
prezentată în anexa nr. 4 la prezentele norme;”.
7. La articolul 7, alineatul (5) se abrogă.
8. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) În cazul în care, după eliberarea autorizației, școala de
conducători auto solicită o nouă categorie și/sau subcategorie,
acesteia, după acordarea categoriei și/sau subcategoriei, i se
va elibera o nouă autorizație valabilă până la expirarea celei
inițiale, inclusiv cu categoria sau subcategoria respectivă, după
plata tarifului aferent. Acordarea categoriei și/sau subcategoriei
solicitate se va face cu respectarea prevederilor prezentelor
norme.”
9. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Reacordarea autorizației se face, la cerere, după ce
deținătorul face dovada că au fost remediate cauzele care au
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p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
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București, 4 octombrie 2007.
Nr. 982.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1b) la norme)

D O TA R E A M I N I M Ă
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a autovehiculelor și vehiculelor destinate instruirii practice în conducerea auto

D

es

a) Autoturisme:
— dispozitiv cu dublă comandă pentru ambreiaj și frână de
serviciu;
— două oglinzi retrovizoare interioare și două oglinzi
retrovizoare exterioare;
— centuri de siguranță;
— o casetă cu inscripția ȘCOALĂ, de culoare portocalie, cu
posibilități de iluminare din interior, fixată transversal pe
acoperiș, care este prezentată mai jos, având dimensiunile
L x I x h = 420 x 380 x 120.
b) Autocamioane și tractoare:
— dispozitiv cu dublă comandă pentru ambreiaj și frână de
serviciu;
— două oglinzi retrovizoare exterioare;
— centuri de siguranță, în cazul autocamioanelor;
— o casetă cu inscripția ȘCOALĂ, de culoare portocalie, cu
posibilități de iluminare din interior, fixată transversal pe
acoperiș, care este prezentată mai jos, având dimensiunile
L x I x h = 840 x 760 x 240;
— o placă cu inscripția ȘCOALĂ, având dimensiunile
L x I = 840 x 240, aplicată pe partea din spate.
c) Autobuze, troleibuze și tramvaie:
— dispozitiv cu dublă comandă pentru frână de serviciu și,
după caz, ambreiaj;

— două oglinzi retrovizoare exterioare;
— o placă cu inscripția ȘCOALĂ, având dimensiunile
L x I = 840 x 240, care este prezentată mai jos, aplicată pe
părțile laterale, în față și în spate.
d) Remorci și semiremorci:
— o placă de culoare portocalie, montată pe oblonul din
spate, perpendicular pe planul longitudinal al autovehiculului,
având dimensiunile L x l = 840 x 240, prezentată mai jos.

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. 2
(Anexa nr. 6 la norme)

TA R I F E

pentru eliberarea autorizațiilor pentru școlile de conducători auto

600 lei;
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d) reacordarea autorizației după
suspendarea acesteia
(tarif/categorie deținută)
300 lei.
II.
1. În cazul în care școala de conducători auto deține
autorizație pentru categoria A sau subcategoria A1 și solicită
autorizarea pentru subcategoria A1, respectiv pentru categoria A,

ce

c) pentru fiecare categorie/subcategorie
solicitată ulterior eliberării autorizației

fiz
i

600 lei;

or

b) pentru fiecare dintre categoriile/
subcategoriile acordate suplimentar
(tarif pe 5 ani)

el

1.200 lei;

eliberarea autorizației pentru subcategoria/categoria solicitată
se face fără perceperea unui tarif.
2. În cazul în care școala de conducători auto deține
autorizație pentru categoria B sau subcategoria B1 și solicită
autorizarea pentru subcategoria B1, respectiv pentru categoria B,
eliberarea autorizației pentru subcategoria/categoria solicitată
se face fără perceperea unui tarif.
3. În cazul în care școala de conducători auto deține
autorizație pentru categoria C sau subcategoria C1 și solicită
autorizarea pentru subcategoria C1, respectiv pentru categoria C,
eliberarea autorizației pentru subcategoria/categoria solicitată
se face fără perceperea unui tarif.
4. În cazul în care școala de conducători auto deține
autorizație pentru categoria D sau subcategoria D1 și solicită
autorizarea pentru subcategoria D1, respectiv pentru categoria D,
eliberarea autorizației pentru subcategoria/categoria solicitată
se face fără perceperea unui tarif.

an

I.
a) pentru eliberarea primei categorii/
subcategorii (tarif pe 5 ani)
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
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ORDIN
privind desemnarea serviciului tehnic ce efectuează încercările în vederea aprobării de tip
a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare
destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă
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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 art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Art. 1. — Se desemnează organismul MASTER TEST din
cadrul Societății Comerciale „MASTER” — S.A. București ca
serviciu tehnic ce efectuează încercările în vederea aprobării de
tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile

nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru
transportul rutier de persoane sau de marfă.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 11 octombrie 2007.
Nr. 1.590.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

ORDIN
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007
pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional
al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România,
cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice nr. E.N. 10.681 din 14 octombrie 2007,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
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(12) Se diminuează, la cererea producătorului intern sau a
reprezentanţei farmaceutice, nivelul existent al preţurilor
produselor cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în
România.
(13) Se exclud din Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în
România produsele ce nu mai pot fi menţinute în circuitul
terapeutic conform art. 730 alin. (9) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, sau, după caz, la cererea producătorului
intern ori a reprezentanţei farmaceutice.”
2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — Preţurile cu ridicata maximale, precum şi preţurile
cu amănuntul maximale, prevăzute în ediţia a XXIII-a a
Catalogului național, sunt valabile până la data de 31 ianuarie
2008.”
3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — Prevederile prezentului ordin intră în vigoare
începând cu data de 1 noiembrie 2007.”
Art. III. — Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
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Art. I. — Se prelungește valabilitatea Ordinului ministrului
sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la
medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în
România, cu modificările și completările ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007,
cu modificările ulterioare, începând cu data de 1 noiembrie
2007.
Art. II. — Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007
pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în
Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman
autorizate de punere pe piaţă în România, cu modificările și
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi
alineate, alineatele (11)—(13), cu următorul cuprins:
„(11) Se completează Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în
România cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în
perioada 1 iunie 2007—15 octombrie 2007.
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ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 15 octombrie 2007.
Nr. 1.798.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

ORDIN
privind înființarea centrelor antitoxice regionale pentru copii
Având în vedere:
— Referatul Direcţiei generale organizare resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N./12.003/2007;
— adresa Comisiei de specialitate de pediatrie a Ministerului Sănătății Publice, înregistrată cu nr. 10.003/2007;
— prevederile art. 173 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:
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pediatrie sau ATI, cu supraspecializare (atestat) în toxicologie
clinică.
Art. 4. — Centrele antitoxice regionale pentru copii vor
monitoriza şi raporta semestrial evoluţia indicatorilor specifici
acestei boli, din teritoriul judeţelor arondate, la Spitalul Clinic de
Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” Bucureşti — secţia
clinică terapie intensivă-toxicologie, aceasta având rol
metodologic şi de coordonare a centrelor antitoxice regionale
pentru copii, şi la Centrul Naţional pentru Organizarea şi
Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul
Sănătăţii Bucureşti.
Art. 5. — Funcţionarea centrelor antitoxice regionale pentru
copii va fi asigurată din resursele financiare ale unităţilor sanitare
în structura cărora sunt organizate, precum şi din alte surse
financiare, potrivit legii.
Art. 6. — Direcţiile din Ministerul Sănătății Publice, autorităţile
de sănătate publică, precum şi unităţile sanitare implicate vor
duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
Art. 7. — În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Centrul Antitoxic Regional
Bucureşti va elabora normele tehnice, atribuţiile specifice pentru
centrele antitoxice regionale şi protocoale de conduită în
principalele intoxicaţii la copil, care vor fi înaintate spre aprobare
ministrului sănătății publice.
Art. 8. — Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — (1) Se aprobă înfiinţarea centrelor antitoxice
regionale pentru copii, conform anexei care face parte integrantă
din prezentul ordin.
(2) Centrele antitoxice regionale pentru copii sunt structuri
funcţionale care îşi vor desfăşura activitatea la nivelul spitalelor
pentru copii sau al spitalelor judeţene în care funcţionează secţia
de pediatrie, nominalizate în anexă, cu personalul existent care
are preocupări în acest domeniu.
(3) Centrele antitoxice regionale pentru copii vor avea în
componenţă un număr de 5—10 paturi organizate în cadrul
secţiei de ATI sau al secţiei de pediatrie cu posibilităţi de
monitorizare a funcţiilor vitale.
(4) Unitatea sanitară la nivelul căreia funcţionează centrul
antitoxic regional va înfiinţa un serviciu de apel telefonic cu
funcţionare permanentă, care va fi popularizat.
Art. 2. — (1) Centrul antitoxic regional pentru copii va avea
acces permanent la laboratoarele de investigaţii şi la dotările
unităţii sanitare cu personalitate juridică. Laboratorul de analize
medicale al unităţii trebuie să aibă în dotare aparatura pentru
determinări toxicologice sau se va preocupa în vederea dotării
corespunzătoare.
(2) În situaţia în care unitatea nu are în dotare aparatura de
laborator adecvată, aceasta va putea încheia un contract cu un
laborator specializat din localitatea respectivă.
Art. 3. — Activitatea centrului antitoxic regional pentru copii
va fi coordonată de către un medic primar în specialitatea

Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

D

es

București, 17 octombrie 2007.
Nr. 1.808.

ANEXĂ

CENTRELE ANTITOXICE REGIONALE PENTRU COPII

1. Centrul Antitoxic Regional Bucureşti — Spitalul Clinic de
Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București — secţia
clinică terapie intensivă-toxicologie, pentru regiunea de
dezvoltare Ilfov şi Sud Muntenia — are rol metodologic în
coordonarea acestei activităţi pe ţară
— judeţe arondate: Ilfov, Argeş, Dâmboviţa, Prahova,
Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman și municipiul Bucureşti
2. Centrul Antitoxic Regional Iaşi — Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii „Sfânta Maria” — pentru regiunea de dezvoltare
Nord-Est
— judeţe arondate: Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău,
Vaslui
3. Centrul Antitoxic Regional Constanţa — Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Constanţa — pentru regiunea de
dezvoltare Sud-Est
— judeţe arondate: Constanţa, Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea,
Vrancea

I J U D E Ţ E L E A R O N D AT E

4. Centrul Antitoxic Regional Craiova — Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Craiova — pentru regiunea de dezvoltare
Sud-Vest Oltenia
— judeţe arondate: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea
5. Centrul Antitoxic Regional Timişoara — Spitalul Clinic de
Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” — pentru regiunea de
dezvoltare Vest
— judeţe arondate: Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara
6. Centrul Antitoxic Regional Cluj — Spitalul Clinic de
Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca — pentru regiunea de
dezvoltare Nord-Vest
— judeţe arondate: Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Maramureş,
Satu Mare, Sălaj
7. Centrul Antitoxic Regional Târgu Mureş — Spitalul Clinic
Județean Târgu Mureş — pentru regiunea de dezvoltare Centru
— judeţe arondate: Mureş, Alba, Braşov, Covasna, Harghita,
Sibiu.
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ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

REGULAMENT
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000
privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile
permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile)
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile
de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 227/2007,
în baza art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5 şi art. 6 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată
cu modificări şi completări de Legea nr. 227/2007,
Banca Naţională a României emite prezentul regulament.
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„Art. 24. — (1) Participanţii eligibili prevăzuţi la art. 2 pot avea
acces la facilitatea de depozit acordată de Banca Naţională a
României pe baza unei cereri scrise adresate Direcţiei operaţiuni
de piaţă, semnată de persoanele autorizate şi purtând ştampila
instituţiei, care va cuprinde următoarele elemente, a căror
enumerare nu este limitativă:
— elementele de identificare a participantului eligibil;
— suma ce se solicită a fi depusă.”
5. La articolul 38, a 6-a liniuţă a alineatului 3 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„— numărul participanţilor eligibili cu oferte validate;”.
6. La articolul 40, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(3) În cazul în care, prin nerespectarea de către participanţii
eligibili a obligaţiilor menţionate la alin. (1), sunt afectate
obiectivele de politică monetară a Băncii Naţionale a României,
aceasta va aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile
art. 229, 235 şi 236 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007.
(4) În situaţia în care, la scadenţă, participantul eligibil
împrumutat nu a rambursat integral creditul acordat şi/sau nu a
plătit integral dobânda aferentă, pentru sumele nerecuperate
Banca Naţională a României va proceda la executarea
garanţiilor, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din
Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a
României.”
Art. II. — Regulamentul Băncii Naţionale a României
nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de
Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate
de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile),
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din
5 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi cu cele aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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Art. I. — Regulamentul Băncii Naţionale a României
nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de
Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate
de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile),
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din
5 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Preambulul regulamentului se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), ale art. 3, 67 şi
101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
în baza prevederilor art. 2 alin. (2), art. 5, 6, art. 7 alin. (1),
art. 19, 20, 26 și 50 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul
Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 51 alin. (1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 şi al art. 420 alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
Banca Naţională a României emite prezentul regulament.”
2. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „case de
economii pentru domeniul locativ” va fi înlocuită cu
sintagma „bănci de economisire şi creditare în domeniul
locativ”, iar sintagma „sucursalele din România ale
băncilor, persoane juridice străine” va fi înlocuită cu
sintagma „sucursalele din România ale instituţiilor de credit
din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia
sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente
de monedă electronică”.
3. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma „participanţi
eligibili (contrapartide eligibile)” va fi înlocuită cu sintagma
„participanţi eligibili”.
4. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 5 octombrie 2007.
Nr. 7.
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În cuprinsul anexei la Ordonanța Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru
stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin Programul SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 537 din 8 august 2007, se fac următoarele rectificări (care nu aparțin Redacției „Monitorul
Oficial, Partea I”):
— la poziția 17, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Suharu, județul Botoșani” se
va citi: „Consiliul Local al Comunei Suharău, județul Botoșani”;
— la poziția 40, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Coteși, județul Vrancea” se va
citi: „Consiliul Local al Comunei Cotești, județul Vrancea”;
— la poziția 148, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Moeciu, județul Brașov” se
va citi: „Consiliul Local al Comunei Moieciu, județul Brașov”;
— la poziția 156, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Ghimeș, județul Bacău” se va
citi: „Consiliul Local al Comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău”;
— la poziția 192, în coloana „Numărul contractului”, în loc de: „C2.121051100066” se va citi:
„C2.121551100066”;
— la poziția 247, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Sovata, județul Mureș” se va
citi: „Consiliul Local al Orașului Sovata, județul Mureș”, iar în coloana „Numărul contractului”, în loc de:
„C3.50401372800043” se va citi: „C3.50402372800043”;
— la poziția 257, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Târgu Lăpuș, județul
Maramureș” se va citi: „Consiliul Local al Orașului Târgu Lăpuș, județul Maramureș”;
— la poziția 280, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Orăștie, județul Hunedoara”
se va citi: „Consiliul Local al Municipiului Orăștie, județul Hunedoara”;
— la poziția 282, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Vlahița, județul Harghita” se
va citi: „Consiliul Local al Orașului Vlăhița, județul Harghita”;
— la poziția 283, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Râșnov, județul Brașov” se
va citi: „Consiliul Local al Orașului Râșnov, județul Brașov”;
— la poziția 287, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Miercurea Nirajului, județul
Mureș” se va citi: „Consiliul Local al Orașului Miercurea Nirajului, județul Mureș”;
— la poziția 290, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Horezu, județul Vâlcea” se va
citi: „Consiliul Local al Orașului Horezu, județul Vâlcea”;
— la poziția 291, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Cugir, județul Alba” se va citi:
„Consiliul Local al Orașului Cugir, județul Alba”;
— la poziția 292, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Borsec, județul Harghita” se
va citi: „Consiliul Local al Orașului Borsec, județul Harghita”;
— la poziția 304, în coloana „Beneficiarul”, în loc de: „Consiliul Local al Comunei Ulmeni, județul Maramureș”
se va citi: „Consiliul Local al Orașului Ulmeni, județul Maramureș”.
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