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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ciurcă V. Roznovăț Roxana se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 11 ianuarie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliului Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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Articol unic. — Doamna Ghicică V. Maria Veronica Simona se numește în
funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 145.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Filip I. Cristina Ramona se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 146.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Sandu M. Claudiu Constantin se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Domnul Mihai C. Radu Cristian se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 148.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Oprea N. Edi Ionuț se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 149.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Aparaschivei C. Ana-Maria se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Alexandru H. Diana se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați.
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 151.

D

4

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Andrei V. Liliana se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 152.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Negulescu Alexandra Raluca se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Domnul Bădița V. Petre Valentin se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 154.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Cazacu A. Radu Mihăiță se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 155.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Chirilov N. Adina Gabriela se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Domnul Lobodan I. Remus Ion se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Țucă I. Ionuț Daniel se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 158.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Voicu A. D. Cristina se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Domnul Oancea N. Florin se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 160.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Doamna Cotoi V. Alina Mihaela se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 161.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Doamna Hodorogea A. Oana Maria se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 162.
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pentru numirea unui procuror
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă :
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Articol unic. — Doamna Vasile I. Mădălina se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

es
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 163.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Doamna Dragomir S. Raluca Elena se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 164.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Doamna Palici V. Florela Andreea se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 165.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Doamna Chiriac C. Gabriela se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 166.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Cotoi O. Origel se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 167.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Neacșu I. Marius Geani se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 168.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Deriuș M. Aurelia Laura se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 169.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Durac V. Anca se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 170.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București
la 25 septembrie 2007 și la Washington la 9 octombrie 2007, între Guvernul României
și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România
și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului
de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele și al art. 7
alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la
30 aprilie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă amendamentul convenit prin
schimbul de scrisori*) semnate la București la 25 septembrie
2007 și la Washington la 9 octombrie 2007, între Guvernul
României, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, și Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de
împrumut dintre România și Banca Internațională pentru
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Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de
finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001,
ratificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2002,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările
și completările ulterioare.
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București, 9 ianuarie 2008.
Nr. 16.

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu

ex
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*) Conținutul scrisorilor reprezintă traducere autorizată din limba engleză.
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ROMÂNIA

Către:

25 septembrie 2007
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

Banca Mondială
Washington, D.C. — SUA
Dl Anand K. Seth,
director de țară
Unitatea de Țară Europa Centrală și de Sud
Regiunea Asia Centrală și Europa

Referitor la:

Amendament la Acordul de împrumut pentru Proiectul de finanțare rurală
(Împrumutul nr. 4.602 RO)

Stimate domnule Seth,
După cum poate vă reamintiți, prin schimbul de scrisori semnate la București în data de 26 martie 2007 și la Washington, D.C.
în data de 28 martie 2007, Împrumutatul și Banca au convenit să extindă data de închidere a Proiectului până la data de
30 noiembrie 2007 și, în același timp, data preliminară stipulată în subalin. 2 (c) din partea C din anexa A la anexa nr. 5 la Acordul
de împrumut de la 31 martie 2007 la 31 august 2007.
Ca rezultat, la finele lui august 2007, 73,286 milioane dolari SUA din fondurile Proiectului au fost trase, adică 91,61% din
suma totală alocată de 80 milioane dolari SUA. La aceeași dată, rezultatele cumulate arată că:
• aproximativ 39,872 milioane dolari SUA din linia de credit fuseseră trași pentru subîmprumuturi prin bănci comerciale
(225 de subproiecte finanțate), din care 11,645 milioane dolari SUA reprezentau cofinanțare SAPARD (53 de subproiecte);
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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• aproximativ 14,938 milioane dolari SUA fuseseră trași pentru leasing financiar prin companii de leasing (510 subproiecte
finanțate); și
• aproximativ 9,726 milioane dolari SUA au fost trași pentru microîmprumuturi (8.075 microîmprumuturi finanțate).
În total, defalcarea pe sectoare/subsectoare economice a celor 735 de subproiecte finanțate prin subîmprumuturi bancare
și leasing financiar arată după cum urmează:
• activități agricole — 50;
• creșterea animalelor — 10;
• procesarea alimentelor — 50;
• turism și agroturism — 46;
• industrie — 30;
• transport — 495;
• servicii — 19;
• comerț — 20;
• altele — 15.
Chiar și așa, ar trebui să fie menționat că Banca Carpatica nu a reușit să utilizeze integral cei 8 milioane de dolari SUA
suplimentari angajați la mijlocul lui martie 2007. Suma totală trasă de ea este de 16,275 milioane de dolari SUA, adică 81% din
suma prevăzută în ASÎ.
Între timp, furnizorii de servicii (FS) au finalizat activitățile de microcreditare până la finele lui iunie 2007, în conformitate
cu prevederile lor contractuale. Ca imagine generală, au utilizat în total 89,11% din suma alocată prin bugetul Proiectului.
Rezultă că, pe parcursul ultimelor 12 luni de implementare a Proiectului, cererea de microîmprumuturi a fost mai mică în
unele zone rurale, cum ar fi Podișul Moldovei, Dealurile Moldovei, Câmpia de Vest și Câmpia Română Centrală și SAI, ceea ce
poate fi explicat de următoarele motive:
• FS nu și-au dezvoltat de ajuns rețelele în zonele respective, ceea ce a dus la o lipsă de informații și la un acces dificil al
beneficiarilor potențial interesați la microîmprumuturi;
• datorită prețului „relativ” înalt al liniei de credit a Băncii Mondiale, FS găsesc surse alternative de finanțare.
Luând în considerare toate aspectele menționate mai sus, precum și faptul că datele preliminare prezentate în
subalin. 2 (c) din partea C din anexa A la anexa nr. 5 a Acordului de împrumut erau din august 2007 și, în consecință, intermediarii
financiari nu mai au dreptul să prezinte propuneri de subproiecte de finanțat sau solicitări de retragere, am dori să anulăm
5.893.121,5 dolari SUA din linia de credit neutilizată a Proiectului.
În consecință, prin prezenta vă înaintăm o cerere oficială către Bancă spre a fi de acord cu următoarele amendamente la
anexa nr. 1 la Acordul de împrumut „Retragerea sumelor împrumutului”:
1. Anularea sumei de 4.705.053,50 dolari SUA de la categoria (1) „Subîmprumuturi și leasing financiar în cadrul părților
A.1 și A.2 ale Proiectului”.
2. Anularea sumei de 1.188.068 dolari SUA de la categoria (2) „Microîmprumuturi în cadrul părții A.3 a Proiectului”.
Per total, propunem mai jos versiunea amendată a anexei nr. 1 la Acordul de împrumut:

us

iv

Categoria

ex

cl

(1) Subîmprumuturi și leasing financiar în cadrul părților A.1 și A.2
ale Proiectului

Procent (%) din cheltuieli care urmează
să fie finanțate

54.809.946,50

100%

9.725.932

75%

es

tin

at

(2) Microîmprumuturi în cadrul părții A.3 a Proiectului

Suma alocată
din împrumut (exprimată
în dolari SUA)

100% din total cheltuieli externe,
100% din total cheltuieli locale
(cost ex-factory) și 80% din
cheltuielile locale pentru alte
bunuri cumpărate de pe piața
internă

3.383.977
59.521

(4) Lucrări în cadrul părții B a Proiectului

2.481.023

80%

(5) Servicii de consultanță și cursuri de pregătire, inclusiv servicii
pentru partea C.1 a Proiectului

3.515.479

100%

D

(3) Bunuri:
a) în cadrul părții B a Proiectului
b) în cadrul părții C a Proiectului

(6) Costuri curente de operare:
a) aferente BPC
b) aferente UMP
(7) Nealocate
TOTAL:

0
131.000

80%

0
74.106.878,5

În speranța primirii unui răspuns favorabil, așteptăm în timp util răspunsul dumneavoastră.
Cu sinceritate,
al dumneavoastră Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare

9 octombrie 2007
Excelenței Sale Varujan Vosganian,
ministrul economiei și finanțelor
București, România
Stimate domnule ministru:
România: Proiectul de finanțare rurală (Împrumutul nr. 4.602 RO) — Anulare
Ca urmare a cererii dumneavoastră din data de 25 septembrie 2007 și în baza secțiunii 6.01 din „Condițiile generale”,
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) anulează prin prezenta, începând din data de 25 septembrie
2007, suma din împrumut reprezentând echivalentul a 5.893.119,45 dolari SUA.
Taxele de angajament aferente acestei sume încetează să se acumuleze din data de 25 septembrie 2007.
Atașăm, ca anexă la prezenta scrisoare, o listă revizuită care indică sumele alocate actualmente fiecărei categorii stipulate
în tabelul de la alin. 1 din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut.

ce

Anexa nr. 3 „Graficul de rambursare” este revizuită de către Bancă, ca rezultat al anulării, și cifrele revizuite vă vor fi trimise
în scurt timp.
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Cu sinceritate,
Myla Taylor Williams,
director de țară în exercițiu
Europa Centrală de Sud
Regiunea Europa și Asia Centrală
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1. Tabelul de mai jos cuprinde categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanțate din sumele împrumutului, alocarea
sumelor împrumutului pentru fiecare categorie, precum și procentul în care urmează să fie finanțate cheltuielile în cadrul fiecărei
categorii:
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Categoria

cl

(1) Subîmprumuturi și leasing financiar în cadrul părților A.1 și A.2
ale Proiectului

Suma alocată
Procentul (%) din cheltuielile care urmează
din împrumut
să fie finanțate din împrumut
(exprimată în dolari SUA)

100%

9.725.934,05

75%

(3) Bunuri:
a) în cadrul părții B a Proiectului
b) în cadrul părții C a Proiectului

3.383.977,00
59.521,00

100% din total cheltuieli externe,
100% din total cheltuieli locale
(cost ex-factory) și 80% din
cheltuielile locale pentru alte
bunuri cumpărate de pe piața
internă

(4) Lucrări în cadrul părții B a Proiectului

2.481.023,00

80%

(5) Servicii de consultanță și cursuri de pregătire, inclusiv servicii
pentru partea C.1 a Proiectului

3.515.479,00

100%
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54.809.946,50
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(2) Microîmprumuturi în cadrul părții A.3 a Proiectului

(6) Costuri curente de operare:
a) aferente BPC
b) aferente UMP
(7) Nealocate
TOTAL:

0,00
131.000

80%

0,00
74.106.880,55
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Cc:

E.S. Decebal Traian Remeș,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale
București, România
Dl Mugur Constantin Isărescu,
guvernator
Banca Națională a României
București, România
Dl Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
secretar de stat,
Ministerul Economiei și Finanțelor
București, România
Dl Ștefan Nanu,
director general,
Ministerul Economiei și Finanțelor
București, România

fiz
i

ce

Dna Rodica Hociotă,
director Unitatea pentru Managementul Proiectului,
Ministerul Economiei și Finanțelor
București, România

an

el

or

Dl Herman Wijffels,
director executiv,
Banca Mondială

pe

DL România, Personal Sector ECSSD, Personal Sector ECSPS,
Ioa-eca, IDA, Corespondență Regională, SFRCR ECA, IRIS

tu

ite

a

Distribuție:

rs
o

Avizată cu și cc: Costache (LEGEM), Car (LOADM)
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GUVERNUL ROMÂNIEI
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HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea
Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
și în administrarea consiliilor locale ale acestora

tin

at

ex

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,

es

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

D

Art. 1. — Se aprobă transmiterea unor bunuri imobile,
monumente de for public, având datele de identificare prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului
Culturii și Cultelor în domeniul public al unor unități administrativteritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, în
condițiile legii.
Art. 2. — Predarea-preluarea bunurilor imobile transmise
potrivit art. 1 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.
Art. 3. — 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, se modifică în
mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 9 ianuarie 2008.
Nr. 29.
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ANEXĂ

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

a bunurilor imobile care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor
în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Temeiul legal
din Legea
Unitatea administrativAdministratorul
Denumirea bunului
nr. 213/1998 în baza
teritorială în administrarea
de la care trece bunul
care face obiectul actului
căruia se face
căreia trece bunul
din domeniul public
normativ
trecerea din
din domeniul public
al statului
domeniul public
al statului
al statului

Nr. M.F.P.

Caracteristici

Cod de
clasificare

Valoarea de inventar
— lei —

0

1

2

1.

153.192
8.26_

— autor: Mircea Spătaru
Statuie
— bronz, H — 3 m x 1,20 m x 4 m Mihai Eminescu
— valoare de inventar: 150.000

art. 9 alin. (1) Ministerul
Culturii
și Cultelor

Consiliul Local
al Municipiului Blaj,
județul Alba

2.

153.193
8.26_

— autor: Ioan Marchiș
Ansamblul
— 10 m h x 4 m l x 5,4 m L
monumental
— valoare de inventar: 1.290.000 Bogdan Voievod

art. 9 alin. (1) Ministerul
Culturii
și Cultelor

Consiliul Local
al Comunei Bogdan
Vodă, județul
Maramureș

3.

153.199
8.26_

— autor: Doru Drăgușin
— bronz, bust H — 1,18 m,
soclu H — 1,60 m
— valoare de inventar: 8.000

Bust Grigore T. Popa art. 9 alin. (1) Ministerul
Culturii
și Cultelor

4.

33.417
—

— autor: Ioan Bolborea
— 13 m H x 3,5 m diametru
— valoare de inventar: 465.000

Monumentul
Infanteriei

3

4

5

6

Consiliul Local
al Municipiului Iași

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Nr.
crt.

Consiliul General
al Municipiului
București

tu

ite

a

pe

art. 9 alin. (1) Ministerul
Culturii
și Cultelor
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g
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

ex

cl

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

tin

at

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

D

es

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind
organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 698 din 15 august 2006, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu
al Agenției este de 120, exclusiv demnitarii. Numărul maxim de
posturi aprobat include și posturile aferente cabinetului
președintelui.
(2) Structura organizatorică a Agenției este prevăzută în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Prin ordin al președintelui Agenției, în cadrul direcțiilor
generale și direcțiilor pot fi constituite servicii, birouri și
compartimente, în condițiile legii.
(4) În cadrul Agenției, prin ordin al președintelui, se
înființează Unitatea de implementare a proiectelor, în condițiile
legii.”
2. În anexă, numărul maxim de posturi este de 120.
Art. II. — Numărul de posturi pentru Agenția Națională a
Funcționarilor Publici se suplimentează din numărul maxim de
posturi aprobat pentru Ministerul Internelor și Reformei
Administrative, iar cheltuielile rezultate ca urmare a suplimentării
numărului de posturi se suportă de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Eugen Coifan
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 9 ianuarie 2008.
Nr. 31.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea, la cerere, a domnului Mirel Gheorghe Taloș
din funcția de consilier de stat, coordonator
al Compartimentului de analiză și planificare politică
din cadrul Cancelariei Primului-Ministru
În temeiul art. 15 lit. c) 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 următoarea d e c i z i e:

el

or

fiz
i

ce

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Mirel Gheorghe Taloș se eliberează, la cerere, din funcția de consilier de stat,
coordonator al Compartimentului de analiză și planificare politică din cadrul
Cancelariei Primului-Ministru.

an

PRIM-MINISTRU

rs
o

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

tu
ra
ii
g

rm

ăr

București, 15 ianuarie 2008.
Nr. 7.

ite

a

pe

Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
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RECTIFICĂRI
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În cuprinsul Decretului nr. 1.099/2007 pentru eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa în funcția de
judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 13 decembrie 2007, se face următoarea
rectificare (care aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— la articolul unic, în loc de: „Doamna Duță Maria...” se va citi: „ Doamna Duțu Maria...”.

D
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at


În Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 9.647/2007 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 875 din 20 decembrie 2007, se fac următoarele rectificări (care aparțin Redacției „Monitorul Oficial,
Partea I”):
— la art. 7 lit. e) din norme, în loc de: „cu respectarea art. 141 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93,
cu modificările ulterioare”, se va citi: „cu respectarea art. 14l din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu
modificările ulterioare”;
— la anexa nr. 1 la norme, subsecțiunea 5.07 — Prelucrarea de mărfuri, pct. 94, după sintagma „Bifați una dintre
opțiunile de mai jos:” se va citi: „Nu  Da ”.
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