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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
pentru completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din
România nr. 139/1995, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu
modificările și completările ulterioare, se completează după cum
urmează:
— La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

or
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„(3) De la bugetul de stat se asigură acoperirea plății taxei
pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de
servicii și execuției de lucrări care sunt finanțate integral sau
parțial din alte surse decât contribuția financiară a Uniunii
Europene.”
Art. II. — În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului se stabilesc normele
de aplicare a dispozițiilor prezentei legi.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
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Constituția României, republicată.
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București, 8 aprilie 2008.

iv

in

fo

rm

ăr

Nr. 74.

ex

cl

us

PREEDINTELE ROMÂNIEI

D

es

tin

at

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea
Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România
nr. 139/1995

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia
României, republicată,
Preşedintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea Legii Societății
Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995 şi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PRE EDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
Bucureşti, 7 aprilie 2008.
Nr. 430.
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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
pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război,
precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Veteranii de război și văduvele de război care locuiesc în
mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la
12 călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de
transport auto, dacă nu există posibilitatea să călătorească pe
calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite, dus-întors, pe
căile fluviale, la alegere.
În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceștia
le pot folosi și pentru însoțitori. Tichetele de călătorie gratuite
pot fi utilizate și de către soțul/soția sau alte persoane
mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de
procură autentificată, nefiind necesară prezența titularului la
efectuarea călătoriei.
Însoțitorii marilor mutilați și ai invalizilor de gradul I
beneficiază de aceleași drepturi de transport gratuit și la aceeași
clasă ca și titularii drepturilor ai căror însoțitori sunt.
Ministerul Economiei și Finanțelor va aloca sumele necesare
în bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,
Ministerului Apărării sau Ministerului Internelor și Reformei
Administrative și Serviciului Român de Informații, ca urmare a
aplicării prezentei legi;”.

ii
g

Articol unic. — Litera a) a articolului 16 din Legea
nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi
ale invalizilor și văduvelor de război, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
„a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii
simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată,
la tren de orice rang, pentru marii mutilați, pentru invalizii de
război, precum și pentru veteranii de război decorați cu ordine
și medalii de război.
Veteranii de război decorați cu Medalia «Crucea
comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941—1945»,
cei nedecorați, precum și văduvele de război au dreptul, în
cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite,
dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de
orice rang. Generalii și ofițerii călătoresc la clasa I, iar ceilalți
veterani de război, decorați cu Medalia «Crucea comemorativă
a celui de-al doilea război mondial, 1941—1945», cei
nedecorați, precum și văduvele de război, la clasa a II-a.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN TĂRĂCILĂ
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București, 8 aprilie 2008.
Nr. 75.

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. a)
a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război,
precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia
României, republicată,
Preşedintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea lit. a) a art. 16 din
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale
invalizilor și văduvelor de război şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PRE EDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
Bucureşti, 7 aprilie 2008.
Nr. 431.
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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
pentru completarea art. 9 al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma
în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
își dovedește incapacitatea de a munci cu decizie de la
comisia de expertiză medicală, pe care o va prezenta în fiecare
an la vizarea carnetului de rentier, cu excepția celei ce aparține
categoriei persoanelor care nu mai sunt supuse examenului
anual, iar în decizie se consemnează «nerevizuibil», și care
înstrăinează prin acte între vii sau arendează terenuri
agricole.”

fiz
i

ce

Articol unic. — La articolul 9 al titlului XI „Renta viageră
agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din
22 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se
introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Rentier este și persoana pensionată pe caz de boală,
gradele I și II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani,
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
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București, 8 aprilie 2008.
Nr. 77.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9
al titlului XI din Legea nr. 247/2005 privind reforma
în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri
adiacente
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea art. 9 al titlului XI din
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și
unele măsuri adiacente și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PRE EDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 7 aprilie 2008.
Nr. 433.
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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 respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999
privind responsabilitatea ministerială
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ce

Articol unic. — Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 din
4 octombrie 2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea
ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din
4 octombrie 2007.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
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București, 8 aprilie 2008.
Nr. 78.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea
Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

D

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind
responsabilitatea ministerială și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PRE EDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 7 aprilie 2008.
Nr. 434.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea,
atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări,
Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare
efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK — S.A. în numele și contul statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Plafoanele de garantare sunt destinate garantării finanțărilor
acordate de băncile comerciale beneficiarilor de finanțări și vor
fi utilizate conform normelor emise de Comitetul Interministerial
de Finanțări, Garanții și Asigurări.”
2. Litera c1) se abrogă.
3. Litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) poate stabili orice alte instrumente destinate să asigure
dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes
public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetaredezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea
personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și
mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale, în
concordanță cu politica Guvernului României.”
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Articol unic. — Articolul 3 din Hotărârea Guvernului
nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și
modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de
Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de
finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de ExportImport a României EXIMBANK — S.A. în numele și contul
statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 417 din 22 iunie 2007, cu completările ulterioare, se modifică
și se completează după cum urmează:
1. După litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu
următorul cuprins:
„a1) aprobă acordarea plafoanelor de garantare pentru
băncile comerciale din România în limita sumei prevăzute la
art. 6 alin. (1) lit. a).
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PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
p. Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,
comerț, turism și profesii liberale,
Ștefan Imre,
secretar de stat
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București, 31 martie 2008.
Nr. 380.

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 314.094 m2, aflate în proprietatea publică
a statului, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în administrarea Ministerului
Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România – S.A a obiectivului de interes național „Varianta de ocolire Cluj Est”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 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, al art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin
reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, și al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de
la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 și 58 din Legea
nr. 26/1996 — Codul silvic și de art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și
administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor
necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din
fondul național silvic,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă transmiterea unor terenuri în
suprafață totală de 314.094 m2, având datele de identificare

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, aflate în proprietatea publică a statului, din
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administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în
administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării
de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România – S.A a obiectivului de interes național „Varianta
de ocolire Cluj Est”.

(2) Terenurile transmise potrivit alin (1) nu pot primi altă
destinație.
Art. 2. — Predarea-preluarea suprafeței de teren prevăzute
la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile
interesate, în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii
definitive din fondul forestier.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 9 aprilie 2008.
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ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E
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Someșeni,
județul Cluj
Pădure
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Caracteristicile tehnice
ale terenului
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rm

Ministerul
8.04.01
Transporturilor —
Compania
Națională de
Autostrăzi și
Drumuri
Naționale din
România — S.A.

iv

Regia
Națională a
Pădurilor —
Romsilva

us

Localitatea
Vâlcele,
comuna
Feleacu,
județul Cluj
Pădure

ex

1.

Nr. de
inventar
Cod de
atribuit de
clasificare Ministerul
Economiei
și Finanțelor

Persoana
juridică
la care se
transmite
terenul

cl

Nr.
crt.

Locul unde
Persoana
este situat
juridică
terenul care se
de la care
transmite și
se transmite
categoria de
terenul
folosință

a

pe

rs
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an

el

or

ale unor terenuri în suprafață totală de 314.094 m2, aflate în proprietatea publică a statului, care se transmit
din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor,
în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A.
a obiectivului de interes național „Varianta de ocolire Cluj Est”

1.363

Date de identificare
ale terenului din
amenajamentele
silvice

Direcția Silvică ClujNr.
Suprafața Napoca — Ocolul Silvic
cadastral
Cluj, U.P. III Feleac –
Chinteni, u.a. 15 A%
875
804/1
2.870
(0,0047 ha), 20 M%
(0,2500 ha), 20 M%
879
804/2
3.021
(0,2500 ha), 22 A%
(1,4912 ha), 22 B%
887
804/3
8.740
(0,1500 ha), 23 A%
(3,7286 ha), 23 E%
861
804/4
3.452
(0,4000 ha), 23 F%
(0,1000 ha), 24 %
878
804/5
950
(3,1500 ha), 25 A%
(1,9033 ha), 26 %
(2,3732 ha), 27 A%
869
804/6
57.550
(2,0500 ha), 27 E%
(0,0500 ha), 28 A%
884
804/7
4.370
(1,1000 ha), 28 C%
(0,7000 ha), 28 E%
898
804/9
29.984
(0,6000 ha), 29 A%
(2,7000 ha), 28 C%
890
804/8
3.827
(0,7000 ha), 30 A%
(0,0600 ha), 30 B%
929/1
787
114.198
(0,2400 ha), 31 A%
(1,5300 ha), 31 C%
435/1/1/
792
85.084
(0,3000 ha), 31 D%
1/1
(2,0000 ha), 31 E%
(0,3000 ha), 31 R%
618
845
48
(0,2500 ha), 32 %
(2,4500 ha) și 33 %
(1,3784 ha)
Suprafața totală 314.094 m2
Nr.
topo
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind acreditarea Complexului Național Muzeal
„Moldova” din Iași
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În baza Hotărârii nr. 7.301 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,

or

ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.

rs
o

an

el

Art. 1. — Se acreditează Complexul Național Muzeal „Moldova” din Iași.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 7 februarie 2008.
Nr. 2.052.
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Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

ex

cl

MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
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ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național al Țăranului Român
din București

D
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În baza Hotărârii nr. 7.342 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național al Țăranului Român din București.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

București, 7 februarie 2008.
Nr. 2.053.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național al Satului
„Dimitrie Gusti”
În baza Hotărârii nr. 7.453 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,

ce

ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
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Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

or
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Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 7 februarie 2008.
Nr. 2.054.
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ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național de Istorie Naturală
„Grigore Antipa” din București

D
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În baza Hotărârii nr. 7.711 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
din București.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

București, 7 februarie 2008.
Nr. 2.055.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național
al Hărților și Cărții Vechi
În baza Hotărârii nr. 7.343 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
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Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

or
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Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 7 februarie 2008.
Nr. 2.056.
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ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național de Istorie a României
din București

es

tin

În baza Hotărârii nr. 7.344 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,

D
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ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național de Istorie a României din
București.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

București, 7 februarie 2008.
Nr. 2.057.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național de Artă al României
din București
În baza Hotărârii nr. 7.347 din 18 decembrie 2007 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
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Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

or
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Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național de Artă al României din București.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 7 februarie 2008.
Nr. 2.058.
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ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni
din Sfântu Gheorghe

D
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În baza Hotărârii nr. 693 din 8 februarie 2008 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu
Gheorghe.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

București, 28 februarie 2008.
Nr. 2.075.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național Cotroceni
din București
În baza Hotărârii nr. 694 din 8 februarie 2008 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
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Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
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Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național Cotroceni din București.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 29 februarie 2008.
Nr. 2.077.
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
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ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național „Peleș”
din Sinaia

es

În baza Hotărârii nr. 695 din 8 februarie 2008 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
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ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național „Peleș” din Sinaia.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

București, 29 februarie 2008.
Nr. 2.078.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național Bran
din Bran
În baza Hotărârii nr. 696 din 8 februarie 2008 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
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Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
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Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național Bran din Bran.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 29 februarie 2008.
Nr. 2.079.
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
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ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național „Brukenthal”
din Sibiu

D

es

În baza Hotărârii nr. 697 din 8 februarie 2008 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național „Brukenthal” din Sibiu.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

București, 29 februarie 2008.
Nr. 2.080.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național „George Enescu”
din București
În baza Hotărârii nr. 698 din 8 februarie 2008 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
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Adrian Iorgulescu
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Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național „George Enescu” din București.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 29 februarie 2008.
Nr. 2.081.
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
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ORDIN
privind acreditarea Muzeului de Artă
„Vasile Grigore — pictor și colecționar”

es

tin

În baza Hotărârii nr. 699 din 8 februarie 2008 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
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ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se acreditează Muzeul de Artă „Vasile Grigore – pictor și
colecționar”.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

București, 29 februarie 2008.
Nr. 2.082.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR

ORDIN
privind acreditarea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei
din Cluj-Napoca
În baza Hotărârii nr. 700 din 8 februarie 2008 a Comisiei Naționale a
Muzeelor și Colecțiilor,
în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și a colecțiilor
publice nr. 311/2003, republicată, și al prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și
Cultelor, republicată,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului culturii și cultelor
nr. 2.057/2007 pentru aprobarea Criteriilor și normelor de acreditare a muzeelor și
a colecțiilor publice,
ministrul culturii și cultelor emite prezentul ordin.
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Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
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Art. 1. — Se acreditează Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din
Cluj-Napoca.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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București, 29 februarie 2008.
Nr. 2.083.

ex

La Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetățeniei române unor persoane,

tin

at

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se face următoarea

es

rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):

D

— în anexa nr. 3, la nr. 4, în loc de: „4. Boban Rodika, fiica lui Lehniuc Mircea și Liudmila,” se va
citi: „4. Boban Rodica, fiica lui Lehniuc Mircea și Liudmila,”.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE
— Prețuri pentru anul 2008 —
Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonament
anual (lei)

Suport fizic
Abonament
trimestrial (lei)

Abonament
lunar (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428
—
375
562
107
430
400
135
112
187
17
—

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative apărute în Partea I

Suport electronic
Abonament
Abonament
anual (lei)
lunar (lei)

960

90

420
720
240
1.080
900
240
—
—
40
—

40
65
25
100
85
25
—
—
—
—

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.
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Prețurile includ TVA 9%.
Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
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 INFO EUROTRADING — S.A.

pe

 INTERPRESS SPORT — S.R.L.

ite

a

 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.

ra

tu

 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.

ăr

ii
g

 PRESS EXPRES — S.R.L.

rm

 ZIRKON MEDIA — S.R.L.

in

fo

 ART ADVERTISING — S.R.L.

us

iv

 CALLIOPE — S.R.L.

ex

cl

 DIFSTARPRESS — S.R.L.

tin
es
D

 ROESTA — S.R.L.

at

 CURIER PRESS — S.A.
 MIMPEX — S.R.L.

 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.

— prin oficiile sale poștale
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)

or
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