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— Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Ofițer ........................................................
— Decret pentru supunerea spre adoptare
Parlamentului a aderării României la Tratatul dintre
Regatul Belgiei, Republica Federală Germania,
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat al
Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și Republica
Austria
privind
aprofundarea
cooperării
transfrontaliere, în special în vederea combaterii
terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației
ilegale, semnat la Prüm la 27 mai 2005 ....................
— Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale
unui chestor de poliție cu Ministerul Internelor și
Reformei Administrative ............................................
— Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale
unui chestor de poliție cu Ministerul Internelor și
Reformei Administrative ............................................
— Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător
— Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător
— Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător
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— Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător
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265.

— Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător
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266.

— Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător
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— Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător
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— Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător
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— Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător
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— Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător
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— Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror
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— Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Internelor și Reformei
Administrative ............................................................
— Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007
privind organizarea și funcționarea Ministerului
Internelor și Reformei Administrative..........................
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LEGI ȘI DECRETE
— Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare
de stat, precum și pentru modificarea Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare..................................
— Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2007
pentru modificarea și completarea Legii nr. 164/2001
privind pensiile militare de stat, precum și pentru
modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare........................................................................
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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea
Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 77 din 28 iunie 2007 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat,
precum și pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări și
completări:

pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai
mici decât jumătate din salariul mediu brut pe economie.”
6. La articolul I, după punctul 9 se introduc trei noi
puncte, punctele 91—93, cu următorul cuprins:

ce

„91. La articolul 48 alineatul (1), litera a) se modifică și va
avea următorul cuprins:
«a) ori de câte ori se majorează solda de grad și/sau solda
funcției maxime/salariul de bază al funcției îndeplinite/
indemnizația lunară ale cadrelor militare în activitate, potrivit
gradului militar și funcției maxime avute la data trecerii în
rezervă, în raport cu procentul de stabilire a pensiei în condițiile
prevăzute la art. 22 — 25, 33 și art. 78 alin. (1). Cadrele militare
pot opta pentru baza de calcul cea mai avantajoasă luată în
considerare la calculul pensiei;».
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92. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:
«Art. 63. — (1) Deciziile de pensie ale pensionarilor militari
rechemați în rândul cadrelor militare în activitate sau încadrați în
instituții ale sistemului de apărare, ordine publică și securitate
națională ca funcționari publici cu statut special cu grad
profesional se revocă.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică din ziua în care militarul
s-a prezentat la unitatea/instituția în care a fost încadrat.
(3) Unitatea/instituția și militarii rechemați în rândul cadrelor
militare în activitate sau încadrați ca funcționari publici cu statut
special cu grad profesional pot cere oricând pensionarea în
condițiile prezentei legi.
(4) La o nouă trecere în rezervă/încetare a raporturilor de
muncă, vechimea care se ia în considerare la stabilirea pensiei
militare de stat este cea stabilită la pensionarea anterioară, la
care se adaugă timpul servit după rechemarea în rândul
cadrelor militare în activitate, respectiv, timpul lucrat în calitate
de funcționar public cu statut special cu grad profesional.
(5) În baza de calcul al pensiei se iau soldele prevăzute la
art. 21.»
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2. La articolul I punctul 2, articolul 15 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 15. — Cadrele militare care la data trecerii în rezervă
nu îndeplinesc condițiile de acordare a unei pensii, dar au o
vechime efectivă ca militar de cel puțin 15 ani, beneficiază de
pensie militară de stat la împlinirea vârstei de 55 de ani,
proporțional cu numărul anilor de serviciu militar.”
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1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou
punct, cu următorul cuprins:
„La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
«(5) Prevederile alin.(1)—(3) sunt aplicabile, după caz, și
cadrelor militare trecute în rezervă/retragere până la data intrării
în vigoare a prezentei legi.»”
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3. La articolul I punctul 5, articolul 201 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 201. — Pentru cadrele militare care nu îndeplinesc
condițiile de pensionare prevăzute la art.15, la acordarea pensiei
militare de stat se va respecta principiul potrivit căruia
deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de
ultimul sistem în care cel în cauză a fost asigurat.”
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4. La articolul I punctul 7, articolul 24 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 24. — (1) Cadrele militare care au o vechime în serviciu
mai mare de 25 de ani beneficiază, pentru fiecare an în plus, de
un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosită la
stabilirea/actualizarea pensiei.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică de la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanțe de urgență, pentru pensiile militare aflate
în plată la această dată, la prima actualizare, conform art. 48
alin. (1) lit. a).”

93. La articolul 78, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«Art. 78. — (1) Pentru cadrele militare care au contribuit la
5. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 39 se fondul de pensie suplimentară se acordă la stabilirea sau la
modifică și va avea următorul cuprins:
actualizarea pensiei, în condițiile art. 22—24 și ale art. 48
„Art. 39. — (1) Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de alin. (1), un spor procentual de:
a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5—15 ani;
urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei de 55 de ani, dacă
b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15—25 ani;
a avut cel puțin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată și nu
c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.»”
realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesională
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU

București, 14 februarie 2008.
Nr. 14.
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 promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare
de stat, precum și pentru modificarea Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 77/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 164/2001
privind pensiile militare de stat, precum și pentru modificarea Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 12 februarie 2008.
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LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative

D

es

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din
9 mai 2007, cu următoarele modificări:
1. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Ministrul internelor și reformei administrative stabilește,
prin ordin, conducătorii unităților și subunităților care au calitatea
de ordonator de credite.”

2. La articolul 18, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Personalul Ministerului Internelor și Reformei
Administrative beneficiază de drepturile dobândite anterior,
conform legislației în vigoare. Personalul preluat potrivit
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007
privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului
de lucru al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare,
beneficiază de indemnizații și sporuri specifice instituțiilor din
sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță
națională, începând cu data de 1 ianuarie 2008.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

p.PREȘEDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 14 februarie 2008.
Nr. 15.
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
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Internelor
și Reformei Administrative
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

ce

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor
și Reformei Administrative și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
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privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofițer
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 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 culturii și cultelor,
în semn de apreciere pentru contribuția deosebită avută la promovarea și
tezaurizarea patrimoniului cultural din România,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer,
categoria E „Patrimoniul cultural național”, doamnei doctor Barbara
Deppert-Lippitz, Republica Federală Germania.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 11 februarie 2008.
Nr. 252.
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 supunerea spre adoptare Parlamentului
a aderării României la Tratatul dintre Regatul Belgiei,
Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica
Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor
de Jos și Republica Austria privind aprofundarea cooperării
transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului,
criminalității transfrontaliere și migrației ilegale,
semnat la Prüm la 27 mai 2005
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) și art. 21 alin. (1) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 22 din 30 ianuarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Articol unic. — Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României
la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei,
Republica Franceză, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos și
Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în
vederea combaterii terorismului, criminalității transfrontaliere și migrației ilegale,
semnat la Prüm la 27 mai 2005, și se dispune publicarea prezentului decret în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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București, 12 februarie 2008.
Nr. 255.
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DECRET
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor
de poliție cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului internelor și reformei administrative,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Pe data de 29 februarie 2008, domnului chestor principal de
poliție Voicu Ion Costică îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Internelor
și Reformei Administrative.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 12 februarie 2008.
Nr. 256.
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
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor
de poliție cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului internelor și reformei administrative,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnului chestor principal de poliție Cârjan Ion Lazăr îi
încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Internelor și Reformei
Administrative.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
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București, 12 februarie 2008.
Nr. 257.
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DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător

es
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 77 din
24 ianuarie 2008,

D
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Grigoraș Doina, judecător la Curtea de Apel Brașov,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 12 februarie 2008.
Nr. 258.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit.c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
24 ianuarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Aurica Constantinescu, judecător la Tribunalul Brăila,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul prevederilor art. 94 lit.c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 59 din
24 ianuarie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Doamna Niculina Tudose, judecător la Tribunalul Brăila, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 12 februarie 2008.
Nr. 260.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit.c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 58 din
24 ianuarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Florian Murg, judecător la Curtea de Apel Oradea, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 12 februarie 2008.
Nr. 261.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 56 din
24 ianuarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Soroceanu Vasile, președintele Secției a V-a
comercială a Curții de Apel București, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 12 februarie 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. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 55 din
24 ianuarie 2008,
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Articol unic. — Domnul Câmpeanu Gheorghe, judecător la Tribunalul Brașov,
se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 12 februarie 2008.
Nr. 263.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65
alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și
procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 9 din
17 ianuarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Popescu Cecilia, judecător la Tribunalul
Caraș-Severin, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 12 februarie 2008.
Nr. 264.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 8 din
17 ianuarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Bălăiță Stelian, judecător la Tribunalul Bacău, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 7 din
17 ianuarie 2008,
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Articol unic. — Domnul Rădulescu Mihail, judecător la Judecătoria
Caransebeș, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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București, 12 februarie 2008.
Nr. 266.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 6 din
17 ianuarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Ștefănescu Leonida, judecător la Judecătoria
Călărași, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 12 februarie 2008.
Nr. 267.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 5 din
17 ianuarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Modâlcă Dumitru, judecător la Judecătoria
Caransebeș, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 12 februarie 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. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 4 din
17 ianuarie 2008,
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Articol unic. — Domnul Vasile Poenariu, judecător la Tribunalul Bihor, se
eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 12 februarie 2008.
Nr. 269.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3 din
17 ianuarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Negură Adina-Loredana, judecător la Tribunalul
Suceava, se eliberează din funcție ca urmare a demisiei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 12 februarie 2008.
Nr. 270.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcție a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 57 din
24 ianuarie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Stoicescu Andrei Ioan Alexandru, procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș, se eliberează din funcție ca urmare a
pensionării.

ce

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or

fiz
i

TRAIAN BĂSESCU

pe

rs
o

an

el
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

cl

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. I. — Normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 16 decembrie
2003, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), după litera g) se introduc
două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:
„h) copie de pe actele doveditoare ale deținerii spațiului (act
de proprietate, contract de închiriere sau comodat);
i) copie de pe actele de identitate ale reprezentantului legal
al autorizației de funcționare și al consilierului de specialitate.”
2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) În sensul prezentelor norme, prin consilier de specialitate
se înțelege persoana cu studii superioare și cu minimum 5 ani
experiență în domeniul artelor sau expertul acreditat de
Ministerul Culturii și Cultelor, având ca atribuție principală
selectarea bunurilor supuse comercializării pentru care va
propune declanșarea procedurii de clasare.”
3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Comisia tehnică de evaluare este formată din specialiști
din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor și/sau ai direcțiilor
județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național,
respectiv a municipiului București.”
4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„(2) Autorizația sau, după caz, refuzul motivat de acordare a
autorizației de funcționare se comunică solicitantului, în termen
de 10 zile de la emitere, respectiv, de la formulare.”
5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — Orice modificare privind sediul, consilierul de
specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis
autorizația trebuie comunicată în termen de 15 zile de la data
producerii acesteia direcției de specialitate din Ministerul Culturii
și Cultelor.”
6. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) Măsura suspendării prevăzută la alin. (1) poate fi ridicată,
prin ordin al ministrului culturii și cultelor, numai dacă operatorul
economic face dovada că acele cauze care au determinat
încălcarea prevederilor Legii nr. 182/2000, cu modificările și
completările ulterioare, și ale prezentelor norme sau, după caz,
săvârșirea erorilor profesionale care au determinat distrugerea
sau deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlăturate și
că nu au fost rezultatele unor acțiuni întreprinse cu rea-credință.
(3) Autorizația de funcționare poate fi anulată, prin ordin al
ministrului culturii și cultelor, în următoarele situații:
a) dacă în privința personalului de conducere al operatorului
economic este pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă
pentru săvârșirea, după caz, a următoarelor infracțiuni: furt,
tâlhărie, abuz de încredere, înșelăciune, gestiune frauduloasă,
distrugere de bunuri culturale mobile aparținând categoriei
tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra
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(2) În termen de 10 zile de la transmiterea documentelor
prevăzute la art. 10 alin. (3), comisia prevăzută la alin. (1)
analizează oferta privind bunul cultural mobil clasat și
întocmește o notă justificativă privind achiziționarea bunului
respectiv sau, după caz, o notă de respingere o ofertei și o
înaintează ministrului culturii și cultelor, în vederea aprobării. În
cazul în care se propune achiziționarea bunului cultural, comisia
are dreptul de a negocia prețul și obligația de a stabili dacă
acceptă prețul propus de vânzător sau, după caz, de a hotărî
prețul maxim care poate fi oferit în situația în care se
organizează licitația.”
11. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111,
cu următorul cuprins:
„Art. 111. — (1) Funcționarea operatorilor economici care
comercializează bunuri culturale mobile, fără autorizarea
prevăzută de prezentele norme, constituie contravenție, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2000, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Dacă statul nu achiziționează bunul cultural clasat în
tezaur, în urma vânzării sale, operatorul economic are obligația
de a comunica direcției pentru cultură, culte și patrimoniul
cultural național pe a cărei rază își are sediul datele de
identificare ale cumpărătorului acestui bun, urmând ca
specialiștii acestei direcții să întocmească o anexă la ordinul de
clasare a bunului cultural, în care să fie înscriși toți proprietarii
succesivi ai respectivului bun.”
12. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 12. — Anexele nr. 1—6 fac parte integrantă din
prezentele norme.”
13. În cuprinsul normelor, sintagma „direcțiile județene
pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național,
respectiv a municipiului București” se înlocuiește cu
sintagma „servicii publice deconcentrate ale Ministerului
Culturii și Cultelor”.
Art. II. — Operatorii economici înființați înainte de intrarea în
vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.420/2003 pentru aprobarea
Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile, respectiv
pe data de 16 decembrie 2003, vor solicita autorizarea
prevăzută de acestea până la data de 31 decembrie 2008.
Art. III. — După anexa nr. 5a) la Normele privind comerțul
cu bunuri culturale mobile, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.420/2003, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 900 din 16 decembrie 2003, cu modificările și
completările aduse prin prezenta hotărâre, se introduce o nouă
anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa la
prezenta hotărâre.
Art. IV. — Hotărârea Guvernului nr. 1.420/2003 pentru
aprobarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din
data de 16 decembrie 2003, cu modificările și completările
aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul
Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

intereselor statului, tăinuirea și favorizarea de infracțiuni privind
patrimoniul cultural național, dare de mită, luare de mită,
mărturie mincinoasă, infracțiunile prevăzute de art. 65—76 din
Legea nr. 182/2000, cu modificările și completările ulterioare,
infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea
nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale,
infracțiunile prevăzute de art. 24 și 25 din Legea nr. 178/1934
pentru reglementarea contractului de consignație, cu
modificările ulterioare;
b) dacă asociații sau angajații operatorului economic au
încălcat, în mod repetat, prevederile Legii nr. 182/2000, cu
modificările și completările ulterioare, și/sau prevederile
prezentelor norme.”
7. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri
culturale mobile sunt obligați să dețină un registru numerotat și
ștampilat, în care să menționeze, corect și complet, numele și
adresa ofertantului, descrierea și prețul fiecărui bun. Descrierea
bunului respectiv va cuprinde autorul și titlul lucrării sau, după
caz, ce reprezintă lucrarea respectivă, semnat/nesemnat,
inclusiv poziționarea semnăturii și culoarea acesteia, materialul
din care este realizat, tehnica de realizare, dimensiuni, inscripții,
precum și orice alte date care ar putea fi necesare în procesul
de identificare a unui bun cultural mobil. Informațiile conținute
în registru nu pot fi făcute publice fără acordul proprietarului
bunului respectiv.”
8. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81,
cu următorul cuprins:
„Art. 81. — (1) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile vor elibera cumpărătorilor
bunurilor pe care le comercializează certificate de vânzare,
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.
(2) Operatorii economici autorizați să comercializeze bunuri
culturale mobile vor transmite serviciului public deconcentrat al
Ministerului Culturii și Cultelor, corespunzător ariei teritoriale
aferente sediului operatorului economic, copii ale certificatelor
de vânzare prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile de la data
emiterii acestora.”
9. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Vânzarea bunurilor culturale clasate în tezaur la un preț
inferior celui oferit de Ministerul Culturii și Cultelor, în cadrul
negocierilor prevăzute la alin. (4), atrage nulitatea absolută a
vânzării.”
10. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 11. — (1) În termen de 5 zile de la transmiterea
documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3), Ministerul Culturii și
Cultelor stabilește, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, o
comisie de achiziție prin exercitarea dreptului de preemțiune.
Aceasta este formată din specialiști în domeniu și din
reprezentanți ai Ministerului Culturii și Cultelor.

ra
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PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 13 februarie 2008.
Nr. 153.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXĂ
(Anexa nr. 6 la norme)

C E R T I F I C AT D E V Â N Z A R E
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Prin prezentul certificat se atestă vânzarea de către:
...................................................................., operator economic autorizat în comercializarea bunurilor culturale mobile, de
către Ministerul Culturii și Cultelor, prin Autorizația de funcționare nr. ............ din data de......................., cu sediul în localitatea
......................................................, str. ............................................ nr. .............., bl. ....., sc. ...., ap. ........ cod ............. sectorul/județul
............................., telefon ........................, fax .............................., cod unic de înregistrare ...................................., a bunului
cultural mobil cu următoarele caracteristici:
Denumirea bunului cultural mobil: ................................
Titlul (dacă este cazul): ...........
Autorul: .........................................................
Materialul: ......................................
Dimensiunile: .......................................................
Datarea: .................................................
Alte elemente caracteristice: ...............................
către ......................................
(nume și prenume persoană fizică sau denumire persoană juridică de drept privat/public), posesor al actului de identitate
cu seria .........., nr. ....................../cu sediul în localitatea ......................, str. ................................................ nr. .............., bl. .....,
sc. ..........., ap. .............., cod ................ sectorul/județul ............................, telefon ................................, cod unic de înregistrare
.................................... .
Bunul cultural figurează în registru la poziția .......................... din data de ..........................., iar vânzarea a fost realizată
în data de ........................
Bunul cultural mobil este/nu este clasat prin Ordinul ministrului culturii și cultelor cu nr. ........, fiind însoțit de Certificatul de
clasare nr. ......... din data de .....................
Data eliberării certificatului
.................................
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Semnătura și ștampila operatorului economic
.........................................
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
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ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale
nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor
de porcine, bovine și ovine

D

es

tin

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare
a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare,
văzând propunerea Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine transmisă prin Procesul-verbal
nr. 93/2007, precum și Referatul de aprobare al Direcției politici de piață în sectorul zootehnic nr. 290.898 din 18 decembrie 2007,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei
cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de
porcine, bovine și ovine, publicat în Monitorul Oficial al
Nr.
crt.

„42.

Denumirea persoanei juridice

Societatea Comercială „ADR CLAS” — S.R.L.

României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările
ulterioare, se completează după cum urmează:
— După poziția 41 se introduce o nouă poziție, poziția 42,
care va avea următorul cuprins:
CUI

RO 22216030

Sediul social

Baia Mare, str. Cuza Vodă nr. 5,
ap. 46, județul Maramureș”

Art.II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
București, 19 decembrie 2007.
Nr. 983.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale
nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare
a carcaselor de porcine, bovine și ovine, cu modificările și completările ulterioare,
văzând procesele-verbale nr. 100/2007 și nr. 5/2008 cu clasificatorii autorizați pentru specia porcine, respectiv bovine,
propuși de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, precum și Referatul Direcției politici de piață în sectorul
zootehnic nr. 116.231/2008,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr.385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor
și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu
clasificatorii autorizați, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu

porcine

346

Matache Viorel

porcine

347

Mihalescu Aurel

porcine

348

Mincu Nicolae-Doru

porcine

349

Neculaiev Claudiu

porcine

350
351
352
353
354
355
356

Oprea Eugenia-Andreea
Păduraru Georgel
Popescu Dumitru
Baciu Marius-Mihai
Bal Alin-Gheorghe
Balasz Ianos
Costea Tudorel

porcine
porcine
porcine
bovine
bovine
bovine
bovine

357

Gorneanu Răzvan-Constantin

bovine

358

Halați Carmen-Laura

bovine

359

Iliescu Marius-Nicolae

bovine

360

Mihai Mircea

bovine

361
362
363
364

Morar Deița
Predescu Dan-Petru
Roșa Nicoleta
Stoenică Marius-Cătălin

bovine
bovine
bovine
bovine
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Echimescu Theodor-Florin

or

345

el

porcine

an

Dincă Ionel
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porcine

a

Crivineanu Viorica

ite

343

tu
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ra

Costea Tudorel
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342

Călărași, Aleea 5 Călărași nr. 5, bl. N5, sc. 2, et. 4,
ap. 37, județul Călărași
Comuna Liești nr. 1.281, județul Galați
Slobozia, str. Matei Basarab bl. MB2, sc. A, ap. 5,
județul Ialomița
Comuna Tătărani, satul Priboiu nr. 63,
județul Dâmbovița
comuna Grebănu, județul Buzău
Călărași, Str. Belșugu nr. 2, bl. M18, sc. C, ap. 20,
județul Călărași
comuna Frătăuții Vechi, satul Frătăuții Vechi nr. 161,
județul Suceava
Urziceni, str. Avram Iancu nr. 5, județul Ialomița
Constanța, str. Al. Lăpușneanu nr.185, bl. T7, sc. A,
ap. 10, județul Constanța
București, str. Ing.Vasile Cristescu nr. 20, ap. 2, sectorul 2
Târgu Jiu, str. Mărășești nr. 3B, județul Gorj
comuna Poiana, județul Gorj
Brăila, str. Pictor Ion Andreescu nr. 84, județul Brăila
comuna Jucu, satul Jucu de Sus nr. 111, județul Cluj
comuna Rădești, satul Rădești nr. 141, județul Alba
comuna Liești, satul Liești, județul Galați
Deva, Str. Nuferilor, bl. M5, sc. B, et. 1, ap. 19, județul
Hunedoara
Reghin, Bd. Libertății bl. 16, sc. 1, ap. 10, județul Mureș
comuna Iablanița, satul Iablanița nr. 222, județul CarașSeverin
Reșița, Str.Țarcului nr. 3, sc. 2, et. 1, ap. 4, județul
Caraș-Severin
Bistrița, Str. Grănicerilor nr. 15, județul Bistrița-Năsăud
Lugoj, str. Smârdan nr. 2, ap. 2, județul Timiș
Sibiu, str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 3, județul Sibiu
Sibiu, str. Costache Negruzzi nr. 8, județul Sibiu

ăr
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rm

Ciulianu Ionuț-Lucian
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„341

Domiciliul

ce

Specia

fo

Numele și prenumele

in

Nr.
crt.

modificările și completările ulterioare, se completează după
cum urmează:
— După poziția 340 se introduc 24 noi poziții, pozițiile
341—364, care vor avea următorul cuprins:
Cod numeric
personal

1851026510029
1790423173160
2600921212957
1700602151808
1741010104964
1840702450028
1670918333201
1880928212717
1841010134241
2830302420025
1620809182760
1530315280014
1820405090054
1770804120644
1820922010372
1790423173160
1780706293127
2661005264399
1800906250817
1481023113676
2620330133681
1671001352654
2660829323931
1820524284573”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
București, 11 februarie 2008.
Nr. 89.
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
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008
al Autorității Feroviare Române — AFER
În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, ale
art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române — AFER,
cu modificările și completările ulterioare, 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:
AFER reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în
cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului
transporturilor.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări
ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română — AFER
poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a
veniturilor.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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p. Ministrul transporturilor,
Barna Tánczos,
secretar de stat
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Art.1. — (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2008 al Autorității Feroviare Române — AFER, care
funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanțată
din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul
de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române — AFER
se aprobă de către consiliul de conducere al acesteia.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în
bugetul de venituri și cheltuieli al Autorității Feroviare Române —
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București, 13 februarie 2008.
Nr. 180.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR
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pe anul 2008 al Autorității Feroviare Române — AFER

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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