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HOTĂRÂRI ALE SENATULUI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru alegerea unui vicepreședinte al Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) și (5) din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 26 și 27 din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se alege în funcția de vicepreședinte al Senatului domnul
senator Ivan Cismaru, Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, în locul
domnului Radu Mircea Berceanu, demisionat.
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 21 aprilie 2008.
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București, 21 aprilie 2008.
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privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (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 internelor și reformei administrative,
cu ocazia aniversării a 60 de ani de la înființare, în semn de înaltă apreciere
pentru rezultatele remarcabile obținute atât în competițiile sportive interne, cât și
pe plan internațional, contribuind astfel la ridicarea prestigiului României,

D
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I Clubului Sportiv
Dinamo București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 18 aprilie 2008.
Nr. 457.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general
unui colonel din Serviciul Român de Informații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării
nr. 49/2008,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Coldea Mihail Florian i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea.
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În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
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București, 18 aprilie 2008.
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DECRET
privind acordarea gradului de general
unui colonel din Serviciul Român de Informații
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării
nr. 49/2008,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informații,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Grosu Constantin Ion i se acordă gradul
de general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 18 aprilie 2008.
Nr. 459.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României
în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
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Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a
României pentru integrarea în Uniunea Europeană, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2008, și Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii
obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 236/2007, au fost
aprobate unele măsuri administrative necesare asigurării capacității de absorbție ridicată a fondurilor comunitare.
Avându-se în vedere faptul că în perioada 2007—2013 România va fi beneficiara unor importante transferuri financiare
în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, se impune cu necesitate continuarea aplicării acestor măsuri, astfel încât toate
structurile responsabile cu integrarea în Uniunea Europeană și cu gestionarea fondurilor comunitare să beneficieze de un număr
sporit de personal calificat.
Aplicarea termenelor destul de îndelungate prevăzute în legislația națională în vigoare la acest moment ar conduce la
întârzieri în realizarea structurilor responsabile pentru întărirea capacității administrative a României și, implicit, la întârzieri în ceea
ce privește capacitatea de absorbție a fondurilor comunitare.
Se impune astfel adoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ, care are drept scop consolidarea capacității
administrative de gestionare a instrumentelor structurale, prin întărirea structurii de personal, creându-se în acest fel premisele
îndeplinirii angajamentelor României asumate ca stat membru al Uniunii Europene.
Acestea reprezintă elemente care vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu
poate fi amânată.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

ii
g

ra

tu

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. 1. — (1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin
funcții publice cu atribuții în îndeplinirea obligațiilor ce revin
României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene se
înțelege:
a) funcțiile publice aferente structurilor cu sarcini privind
gestionarea fondurilor comunitare;
b) funcțiile publice din autoritățile și instituțiile publice cu
atribuții în implementarea angajamentelor asumate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007 privind aprobarea Planului
de acțiune pentru îndeplinirea condiționalităților din cadrul
mecanismului de cooperare și verificare a progresului realizat
de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei
împotriva corupției.
(2) Pentru asigurarea organizării și desfășurării concursurilor
pentru ocuparea funcțiilor publice vacante prevăzute la alin. (1)
în condițiile și în termenele prevăzute de prezenta ordonanță de
urgență, Agenția Națională a Funcționarilor Publici este
autorizată să planifice organizarea concursurilor pentru
ocuparea funcțiilor publice vacante, altele decât cele prevăzute
la alin. (1).
Art. 2. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 57 alin. (4)
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, condițiile de desfășurare a concursurilor pentru
ocuparea funcțiilor publice vacante prevăzute la art. 1 se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puțin
10 zile înainte de data desfășurării concursului.
(2) Ocuparea posturilor prevăzute la art. 1 se va face în
condițiile legii.
Art. 3. — (1) Procedura de organizare și desfășurare a
concursurilor pentru funcțiile publice prevăzute la art. 1 este cea
stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu
următoarele excepții:
a) autoritățile și instituțiile publice în ale căror state de funcții
se află postul scos la concurs au obligația să solicite avizul
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu cel puțin 13 zile
înainte de data susținerii concursului;
b) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația să
emită, în condițiile legii, avizul prevăzut la lit. a) și să transmită
numele, prenumele și funcția deținută de reprezentantul
acesteia în comisia de concurs, în termen de două zile de la
data primirii solicitării;
c) autoritatea sau instituția publică organizatoare a
concursului are obligația de a constitui comisia de concurs și
comisia de soluționare a contestațiilor cu cel puțin 10 zile înainte
de data susținerii concursului;
d) autoritatea sau instituția publică în al cărei stat de funcții
se află postul scos la concurs are obligația de a afișa la sediul
său, precum și, după caz, de a publica în presă și, acolo unde
există, pe pagina de internet, cu cel puțin 10 zile înainte de data
susținerii concursului, următoarele informații: denumirea
instituției, data organizării concursului, numărul funcțiilor publice
vacante pentru care se organizează concursul și datele de
contact pentru obținerea de informații suplimentare;
e) candidații depun la secretariatul comisiei de concurs
dosarul de concurs, în termen de 8 zile de la data publicării
condițiilor de desfășurare a concursurilor prevăzute la art. 2
alin. (1);
f) comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de
concurs, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs,
în termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut
la lit. e).
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(2) Pentru funcțiile publice din cadrul compartimentelor
implicate în implementarea angajamentelor asumate prin
negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană,
care necesită un nivel ridicat de cunoaștere a unei limbi de
circulație internațională, se stabilește o probă de limbă străină la

5

solicitarea justificată a autorității sau a instituției publice și cu
avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. În acest caz,
modalitatea de evaluare a probei se propune odată cu
solicitarea avizului de către autoritatea sau instituția publică și se
aprobă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

ce

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
József Birtalan
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 16 aprilie 2008.
Nr. 45.

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar
al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora,
aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă
„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”
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Având în vedere faptul că prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al
chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului,
administrate de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, au implicații considerabile asupra:
— chiriașilor care ocupă imobile cu destinație de locuință în baza unor contracte de închiriere prelungite prin efectul
legislației speciale în domeniul protecției chiriașilor (Legea nr. 17/1994 pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere
privind unele suprafețe locative, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei
pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, și
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere, aprobată prin Legea
nr. 219/2004), pentru care se impune perceperea unei chirii stabilite și actualizate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;
— chiriașilor cu venituri reduse, tariful lunar al chiriei astfel stabilit fiind disproporționat față de nivelul venitului lunar al
acestora, pentru care se impune stabilirea unor măsuri de protecție socială similare celor prevăzute la art. 31 alin. (1) teza întâi
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările
ulterioare,
luând în considerare numeroasele solicitări venite din partea persoanelor afectate de prevederile Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 9/2008 și rezultatele analizei efectuate în ceea ce privește veniturile acestor persoane raportate la cuantumul actual
al chiriei,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a
căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — După articolul 5 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe
m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului
aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului,
administrate de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului
Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2008, se introduc două noi
articole, articolele 6 și 7, cu următorul cuprins:
„Art. 6. — (1) Prin excepție de la prevederile art.1, chiriașilor
care ocupă imobile cu destinație de locuință în baza unor
contracte de închiriere prelungite prin efectul Legii nr. 17/1994
pentru prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere

privind unele suprafețe locative, Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, și Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 8/2004 privind prelungirea duratei unor
contracte de închiriere, aprobată prin Legea nr. 219/2004, li se
va percepe chiria stabilită și actualizată potrivit prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările
ulterioare.
(2) Chiriașilor, alții decât cei prevăzuți la alin. (1), care
realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie care
nu depășește salariul mediu net lunar pe economie, respectiv

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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situat între salariul mediu net lunar pe economie și dublul
acestuia, li se va percepe chiria calculată în conformitate cu
prevederile art. 31 alin. (1) teza întâi din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare. Prevederile
art. 31 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 40/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, se aplică în mod
corespunzător.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică sub condiția ca
suprafața utilă a locuinței pe care o ocupă chiriașii respectivi să
nu depășească suprafețele minimale stabilite la pct. B din anexa
nr. 1 la Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.

Art.7. — Prevederile art.6 se aplică doar în cazul în care
cuantumul calculat al chiriei este mai mic decât cel rezultat în
urma aplicării dispozițiilor art. 1.”
Art. II. — (1) Sumele rezultate ca diferență între chiria
calculată și achitată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 9/2008 de către chiriașii prevăzuți la art. I și cea rezultată prin
aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se
consideră chirie plătită în avans pentru următoarele perioade de
facturare.
(2) Chiriile calculate conform prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 9/2008, datorate de chiriașii prevăzuți
la art. I, și neachitate se recalculează potrivit prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență, fără a se percepe penalități de
întârziere.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Gabriel Berca
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 21 aprilie 2008.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea alin. (1) și (2) ale art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004
privind condițiile și procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire
a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție specială a copilului
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Articol unic. — Alineatele (1) și (2) ale articolului 27 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condițiile și
procedura de licențiere și de inspecție a serviciilor de prevenire
a separării copilului de familia sa, precum și a celor de protecție
specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea
părinților săi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 873 din 24 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se
modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 27. — (1) Serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1), existente
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și care aparțin
autorităților administrației publice sau organismelor private, se
consideră licențiate provizoriu pentru o perioadă de 48 de luni de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2) În termen de 48 de luni de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, Inspecția Socială are obligația de a efectua o
inspecție a tuturor serviciilor prevăzute la alin. (1).”

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Secretarul de stat al Autorității Naționale
pentru Protecția Drepturilor Copilului,
Gabriela Tonk
Inspectorul general de stat al Inspecției Sociale,
Maria Muga
București, 16 aprilie 2008.
Nr. 433.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind organizarea la București, în perioada 12—13 mai 2008, a celei de a XI-a întâlniri
a Grupului de lucru pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală din cadrul Inițiativei
pentru Apă a Uniunii Europene (EECCA — EUWI)
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare,
având în vedere Memorandumul cu tema „Preluarea de către România a președinției componentei pentru Europa de Est,
Caucaz și Asia Centrală din cadrul Inițiativei pentru Apă a Uniunii Europene”,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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32 de personalități, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2
și pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în țară a acțiunilor
de protocol și a unor manifestări cu caracter cultural-științific,
precum și cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către
instituțiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.
(2) Pentru buna desfășurare a activității prevăzute la art. 1,
partea română asigură cheltuielile legate de transportul
internațional, pentru invitații străini.
Art. 4. — Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile și alte
organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hotărâri.

ii
g

Art. 1. — Se aprobă organizarea la București, în perioada
12—13 mai 2008, a celei de a XI-a întâlniri a Grupului de lucru
pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală din cadrul
Inițiativei pentru Apă a Uniunii Europene (EECCA — EUWI).
Art. 2. — Se aprobă finanțarea cheltuielilor pentru
organizarea evenimentului prevăzut la art. 1, în sumă totală de
221.124 lei, din prevederile bugetare aprobate Ministerului
Mediului și Dezvoltării Durabile pe anul 2008, la capitolul 74.01
„Protecția mediului”, titlul II „Bunuri și servicii”, cu respectarea
prevederilor legale, conform devizului estimativ de cheltuieli
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3. — (1) În scopul organizării și desfășurării activității
prevăzute la art. 1, se aprobă invitarea în țară a unui număr de

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

D

es

București, 21 aprilie 2008.
Nr. 444.

ANEXĂ

D E V I Z E S T I M AT I V D E C H E LT U I E L I
Nr.
crt.

1.

Acțiunile organizatorice

Suma alocată
(lei)

Cheltuieli pentru săli, servicii de traducere și alte servicii
1.1. Sălile de conferință și echipamentele aferente
— chirie (inclusiv sonorizare și sistem de conferință): 3.850 lei/zi x 2 zile = 7.700 lei
— 5 posturi conexiune internet: 385 lei/zi x 2 zile = 770 lei

14.770

— videoproiector și ecran: 735 lei/zi x 2 zile = 1.470 lei
— instalație pentru traducere simultană în două limbi, inclusiv 100 de căști și receptori: 1.750 lei/zi x
2 zile = 3.500 lei
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Nr.
crt.

Suma alocată
(lei)

Acțiunile organizatorice

— 4 microfoane mobile: 350 lei/zi x 2 zile = 700 lei
— pupitru orator: 70 lei/zi x 2 zile = 140 lei
— două posturi telefonice fixe și două posturi fax: 245 lei/zi x 2 zile = 490 lei
Garderobă, punct de înregistrare a participanților și punct de disponibilizare a documentelor:
315 lei/zi x 2 zile

630

1.2. Servicii de traducere:
— traducere documente: cca 100 pag. x 40 lei/pag. = 4.000 lei

7.200

fiz
i

ce

— traducere simultană rusă/engleză: 2 persoane x 8 ore/zi x 2 zile x 100 lei/oră persoană =
3.200 lei

or

1.3. Alte servicii:

rs
o

an

el

— cheltuieli de secretariat (consumabile, rechizite, pixuri, ecusoane etc.): 100 persoane x
75 lei/persoană = 7.500 lei

a

pe

— asigurarea asistenței tehnice, echipamentelor electrice, electronice și IT: 1 persoană x 150 lei/zi
persoană x 2 zile = 300 lei
15.034

ite

— cheltuieli pentru materiale promoționale — toate inscripționate cu sigla reuniunii = 5.134 lei

ra

tu

• mape: 100 persoane x 30 lei/persoană = 3.000 lei

ii
g

• blocnotesuri: 100 persoane x 10 lei/persoană = 1.000 lei

rm

ăr

• 1 banner (3 x 6 m2) x 63 lei/m2 = 1.134 lei

in

fo

— transport/transfer: 1 autocar x 1.050 lei/zi autocar x 2 zile = 2.100 lei
Organizarea unui cocteil oferit de secretarul de stat (pentru 100 de persoane): 100 persoane x
12,5 lei/persoană = 1.250 lei

3.

Cheltuieli zilnice de masă (pentru 32 de invitați străini): 32 persoane x 75 lei/zi persoană x 2 zile =
4.800 lei

4.

Alte cheltuieli: cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratații oferite în timpul ședințelor (100 de
persoane): 100 persoane x 6,5 lei/zi persoană x 2 zile = 1.300 lei

1.300

5.

Cadouri (pentru 12 delegații ale țărilor și organizațiilor internaționale participante): 12 delegații x
225 lei/delegație = 2.700 lei

2.700

6.

Cazare (pentru 32 de persoane): 32 persoane x 800 lei/noapte persoană x 3 nopți = 76.800 lei

76.800

7.

Transportul internațional al invitaților externi (pentru 32 de persoane): 32 persoane x
2.949 lei/persoană = 94.368 lei

94.368

8.

Alte cheltuieli neprevăzute (asigurări medicale, vize etc.)

iv

2.

ex
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1.250
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4.800

TOTAL:

2.272
221.124

NOTĂ:

În cazul apariției unor evenimente neprevăzute, sumele se pot compensa între acțiunile 1—8.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea subvenției unitare acordate
pentru acțiuni de ecologizare Societății Comerciale
„Romplumb” — S.A. Baia Mare
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul
de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deșeurilor și
subproduselor plumboase, rezultate din obținerea plumbului decuprat, aprobată
prin Legea nr. 99/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Se aprobă subvenția unitară acordată pentru acțiuni de ecologizare
Societății Comerciale „Romplumb” — S.A. Baia Mare, la prețul de 470 lei/tonă de
deșeuri și subproduse plumboase reciclate.
Art. 2. — (1) Cheltuielile de ecologizare pentru anul 2008 se suportă din
alocațiile bugetare aprobate cu această destinație Autorității pentru Valorificarea
Activelor Statului.
(2) Subvenția prevăzută la art. 1 se poate acorda societății comerciale numai
în cazul în care, în urma unei analize fundamentate realizate de un expert
independent, se ajunge la concluzia că prin implementarea acestei măsuri este
îndeplinit principiul investitorului privat prudent în economia de piață.
(3) Subvențiile pe anul 2008 pentru acțiuni de ecologizare la Societatea
Comercială „Romplumb” — S.A. Baia Mare sunt prevăzute în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

ii
g

PRIM-MINISTRU

rm

ăr

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
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Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin

at
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Președintele Autorității
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu

D
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p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat

București, 21 aprilie 2008.
Nr. 451.

ANEXĂ

SUBVENȚIILE

pe anul 2008 pentru acțiuni de ecologizare la Societatea Comercială „Romplumb” — S.A. Baia Mare

U.M.

Cantitatea

Subvențiile unitare
(lei/t)

Subvențiile totale
(mii lei)

Deșeuri și subproduse plumboase reciclate

t

22.979

470

10.800

TOTAL:

t

22.979

470

10.800

Denumirea produsului

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

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 322/23.IV.2008

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege,
constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin (4) din
Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă cererile de renunțare la cetățenia
română persoanelor care au dobândit o altă cetățenie și care
sunt cuprinse în anexele nr. 1 și 3, care fac parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprobă cererea de renunțare la cetățenia
română persoanelor care au obținut promisiunea acordării unei
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alte cetățenii și care sunt cuprinse în anexa nr. 2, care face parte

or

integrantă din prezentul ordin.
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Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

ite
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pe

p. Ministrul justiției,
Zsuzsánna Péter,
secretar de stat
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României, Partea I.

ANEXA Nr. 1
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București, 15 aprilie 2008.
Nr. 1.129/C.
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1. Brezina Alexander, fiul lui Brezina Bruno și Ingeborg,
născut la data de 28 decembrie 1988 în localitatea Reșița,
județul Caraș-Severin, România, cu domiciliul actual în
Germania, 51643 Gummersbach, Seβmarstr. 9, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Reșița, Str. Călărașilor
nr. 56, județul Caraș-Severin. (14/2008 )
2. Chelaru Ariana-Patricia, fiica lui Tănăsescu Teodosie și
Daria-Oresta, născută la data de 15 septembrie 1969 în
localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj, România, cu domiciliul
actual în Olanda, 2152 BD Nieuw Vennep, Dorpstraat 88, cu
ultimul domiciliu din România în București, str. Cetatea de Baltă
nr. 112, bl. 7, sc. F, ap. 53, sectorul 6. (196R/2007)
3. Chivu Lavinia-Corina, fiica lui Chivu Tudor și Aneta,
născută la data de 30 mai 1974 în localitatea Constanța, județul
Constanța, România, cu domiciliul actual în Olanda, 5623 HX
Eindhoven, Gen. Stedmanstraat 118, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Constanța, Bd. 1 Mai nr. 1A, bl. H8, sc. A,
ap. 10, județul Constanța. (4/2008)
4. Cicio Ana-Florentina, fiica lui Cicio Vasile și Ana, născută
la data de 23 februarie 1983 în localitatea Negrești-Oaș, județul
Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 8051 Graz,
Augasse 114/11/67, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Negrești-Oaș, str. George Coșbuc nr. 48, județul Satu
Mare. (1.279R/2006).
5. Filip Corneliu, fiul lui Filip Mihai și Angela, născut la data
de 18 octombrie 1965 în localitatea Vaslui, județul Vaslui,
România, cu domiciliul actual în Olanda, 1012 AE Amsterdam,

Prins Hendrikkade 83-I, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Vaslui, str. Traian bl. 253, sc. A, ap. 3, județul Vaslui.
(7/2008)
6. Gross Gernot, fiul lui Grosz Walter și Else, născut la data
de 9 iunie 1980 în localitatea Timișoara, județul Timiș, România,
cu domiciliul actual în Germania, 90431 Nurnberg, ElsaBrandstromstr. 66, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Pișchia, Str. Principală nr. 217, sc. A, ap. 3, județul Timiș.
(10/2008)
7. Halilovic Florica-Lenuța, fiica lui Voinea Constantin și
Valeria, născută la data de 7 martie 1967 în localitatea Lugoj,
județul Timiș, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1834 KC
St. Pancras, Magnolia Laan 77, cu ultimul domiciliu din România
în localitatea Timișoara, str. Mercy Florimund nr. 4, ap. 11,
județul Timiș. (5/2008)
8. Herzog Nicole, fiica lui Muller Nikolaus și Herta, născută la
data de 8 mai 1975 în localitatea Sânnicolau Mare, județul Timiș,
România, cu domiciliul actual în Germania, 90766 Furth,
Kopernikusstr. 34, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Teremia Mare nr. 310, județul Timiș. (446R/2007) Copii minori:
Herzog Susanne, născută la data de 21.01.1999.
9. Homeag Hariclea-Mădălina, fiica lui Homeag MihailStelian și Lidia, născută la data de 24 noiembrie 1979 în
localitatea Timișoara, județul Timiș, România, cu domiciliul
actual în Olanda, 6545 GP Nijmegen, De Voorstenkamp 1872,
cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timișoara,

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Finlanda, cu domiciliul actual în București, str. Jean-Alexandru
Steriadi nr. 19, bl. P 20 bis, sc. F, et. 4, ap. 89, sectorul 3, cu
ultimul domiciliu din România în București, str. Jean-Alexandru
Steriadi nr. 19, bl. P 20 bis, sc. F, et. 4, ap. 89, sectorul 3.
(1.176R/2006)
14. Prodan Narcisa-Ioana, fiica lui Prodan Mihail și Gerlinde,
născută la data de 29 iunie 1987 în localitatea Timișoara, județul
Timiș, România, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt,
Siebenhugelstr. 106/1/1, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Timișoara, Str. Dorobanților nr. 36, județul Timiș.
(444R/2007)
15. Scoruș Andrei-Georgian, fiul lui Scoruș Constantin și
Mihaela, născut la data de 17 iulie 1986 în București, România,
cu domiciliul actual în Olanda, 2987 SX Riddernerk, Rijnsingel
571, cu ultimul domiciliu din România în București, str. Gura
Ialomiței nr. 7, bl. 8, sc. 1, ap. 23, sectorul 3. (1.103R/2006)
16. Toth Lorand, fiul lui Toth Gabor-Laszlo și Rodica-Emilia,
născut la data de 21 mai 1983 în localitatea Dej, județul Cluj,
România, cu domiciliul actual în Olanda, 7721 EB Dalfsen,
Jalinkhof 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dej,
Str. Teilor nr. 16, județul Cluj. (925R/2006)

ANEXA Nr. 2
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7. Burian Liana-Carmen, fiica lui Marcu Cornel și Ileana,
născută la data de 11 octombrie 1980 în localitatea Aiud, județul
Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 6900 Bregenz,
Funkenbuhel 33, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Lopadea Veche nr. 208, județul Alba. (195R/2007)
8. Ciarnău Mihai, fiul lui Ciarnău Flore și Parasca, născut la
data de 9 martie 1939 în localitatea Husasău de Tinca, județul
Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 7431 Bad,
Tatzmannsdorf, Edelweissgasse 7, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Timișoara, Str. Melodiei nr. 13A, județul
Timiș. (1.248R/2006)
9. Cîmpianu Ioan, fiul lui Cîmpianu Florea și Dorohdeanu
Anica, născut la data de 21 mai 1956 în localitatea Aroneanu,
județul Iași, România, cu domiciliul actual în Austria, Wiena
1100, Vivaldigasse 2/13/10, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Timișoara, Str. Salcâmilor nr. 50, sc. A, ap. 3, județul
Timiș. (357R/2007)
10. Cîmpianu Olimpia, fiica lui Deneșan Emil și Faghi Maria,
născută la data de 16 februarie 1958 în localitatea Apold, județul
Mureș, România, cu domiciliul actual în Austria, Wiena 1100,
Vivaldigasse 2/13/10, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Făgăraș, Str. Câmpului bl. 8, sc. A, ap. 17, județul
Brașov. (356R/2007) Copii minori: Cîmpianu Christina-Ionela,
născută la data de 26.03.1999; Cîmpianu Adina-Elisabeth,
născută la data de 15.05.1996.
11. Condrea Ioan, fiul lui Condrea Ioan și Tudorița, născut la
data de 1 mai 1961 în localitatea Bacău, județul Bacău,
România, cu domiciliul actual în Danemarca, 2400 Copenhaga
NV, Magistervej 50, 1. tv., cu ultimul domiciliu din România în
București, str. Dan Mihail Pictor nr. 4, bl. 62, sc. 2, ap. 22,
sectorul 5. (348R/2007)
12. Confală Marica-Iasmina, fiica lui Confală Marian și Maria,
născută la data de 18 mai 1989 în localitatea Reșița, județul
Caraș-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 2372
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1. Andraș Mirela, fiica lui Andraș Alexandru și Elisabeta,
născută la data de 11 august 1977 în localitatea Hunedoara,
județul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania,
76761 Rulzheim, Brucknerstr.12, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Hunedoara, Str. Mureșului nr. 4, bl. C 41,
ap. 63, județul Hunedoara. (881R/2006)
2. Ardelean Ion, fiul lui Ardelean Petru și Stela, născut la data
de 18 ianuarie 1962 în localitatea Câlnic, județul Caraș-Severin,
România, cu domiciliul actual în Austria, 2460 Bruckneudorf,
Lindenbreite 17/2/2, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Reșița, Str. Furnalelor nr. 13, județul Caraș-Severin.
(246R/2007)
3. Bartha Ileana, fiica lui Kun Yager Francisc și Ileana,
născută la data de 1 septembrie 1965 în localitatea Sădăvisla,
județul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Wien,
Hardtmuthgasse 88/2/11, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Săvădisla, satul Vlaha nr. 247, județul Cluj.
(442R/2007)
4. Bauer Mihaela, fiica lui Mihai Constantin și Gherghina,
născută la data de 29 decembrie 1968 în București, România,
cu domiciliul actual în Danemarca, 4920 Sollested, Hojrebygade 6,
cu ultimul domiciliu din România în București, str. Iuliu Maniu
nr. 190, bl. C1, sc. 2, et. 6, ap. 64, sectorul 6. (233R/2007)
5. Becker Liliana, fiica lui Moraru Haralambie și Maria,
născută la data de 27 mai 1967 în localitatea Panaci, județul
Suceava, România, cu domiciliul actual în Germania, 56567
Neuwied, Nodhausenerstr.128, cu ultimul domiciliu din România
în localitatea Fălticeni, Str. Republicii bl. 20, sc. B, et. 3, ap. 11,
județul Suceava. (1.164R/2006)
6. Belerian Liana, fiica lui Belerian Gabriel-Ion și Marcela,
născută la data de 27 iunie 1980 în București, România, cu
domiciliul actual în Austria, 6395 Hochfilzen, Im Bachl 24, cu
ultimul domiciliu din România în București, str. Keine, sectorul 1.
(443R/2007)
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str. Protopop George Dragomir nr. 6, ap. 4, județul Timiș.
(438R/2007)
10. Ioan Andreea, fiica lui Cojocaru Constantin-Ion și Viorica,
născută la data de 19 august 1984 în București, România, cu
domiciliul actual în Austria, 1170 Wien, Helblinggasse 12/5, cu
ultimul domiciliu din România în București, Șos. Giurgiului
nr. 79—101, bl. 7, ap. 60, sectorul 4. (1.255R/2006)
11. Ludwig Lavinia-Daniela, fiica lui Ludwig Hermann și
Miclea Valerica, născută la data de 22 ianuarie 1966 în
localitatea Victoria, județul Brașov, România, cu domiciliul actual
în Olanda, 2907 EK Copelle a/d ijssel, Anna Karenina erf 52, cu
ultimul domiciliu din România în localitatea Mediaș, str. Govora
nr. 4, bl. 48, ap. 20, sc. A, județul Sibiu. (6/2008)
12. Mihăilescu Rareș-Cristian, fiul lui Mihăilescu Sorin și
Anca, născut la data de 20 mai 1979 în localitatea Brașov,
județul Brașov, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2518
SV Den Haag, De Perponcherstraat 30, cu ultimul domiciliu din
România în București, str. Av. Ștefan Protopopescu nr. 8, bl. 3,
sc. A, ap. 1, sectorul 1. (223R/2007)
13. Petcu Kati-Johanna, fiica lui Stănescu Traian și SoiliHannelle, născută la data de 7 ianuarie 1981 în Helsinki,
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Liebenau, Engelsdorferstr.47/2, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Miercurea-Ciuc, Aleea Suta nr. 3, județul
Harghita. (13/2008)
23. Kranjec Ada-Corina, fiica lui Panciuc Mihai-Ovidiu și
Mariana-Georgeta-Doriana, născută la data de 23 septembrie
1980 în localitatea Cluj-Napoca, județul CLUJ, România, cu
domiciliul actual în Slovenia, 8250 Brezice, Gregorciceva 20, cu
ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare,
Str. Victoriei nr. 35 A, ap. 37, județul Maramureș. (360R/2007)
24. Krebsbach Daniela, fiica lui Dan Samuiel și MariannaBarbara, născută la data de 9 iunie 1976 în localitatea
Timișoara, județul Timiș, România, cu domiciliul actual în
Germania, 94130 Obernzell, Uferstr.58, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Timișoara, Calea Aradului nr. 25, sc. A,
ap. 1, județul Timiș. (1.042R/2006)
25. Kurz Gabriela, fiica lui Țandea Vasile și Silvia, născută la
data de 20 octombrie 1974 în localitatea Mediaș, județul Sibiu,
România, cu domiciliul actual în Germania, 91472 Ipsheim,
Oberndorf 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Mediaș, str. Păltiniș nr. 7, bl. 5, sc. A, ap. 17, et. 4, județul Sibiu.
(666R/2006)
26. Laszlo Ildiko, fiica lui Laszlo Stefan și Ileana, născută la
data de 2 martie 1969 în localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj,
România, cu domiciliul actual în Danemarca, 6600 Vejen,
Laerkevej 52, cu ultimul domiciliu din România în Cluj-Napoca,
str. Tatra nr. 12, ap. 5, județul Cluj. (1.374R/2006)
27. Leca Eduard, fiul lui Leca Dorel și Daniela, născut la data
de 22 iunie 1988 în localitatea Constanța, județul Constanța,
România, cu domiciliul actual în Luxemburg, L-4525 Niedercorn,
19 Rue de Castel, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Năvodari, Str. Rândunelelor nr. 20, bl. R A 4, sc. B, ap. 33,
județul Constanța. (432R/2007)
28. Michel Vasilica-Marcela, fiica lui Aștilean Vasile și
Lucreția-Monica-Domnica, născută la data de 4 martie 1967 în
localitatea Oradea, județul Bihor, România, cu domiciliul actual
în Germania, 83139 Krottenmuhl, Bahnhofstr. 2, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Horea nr. 25,
județul Bihor. (1.148R/2006)
29. Nan Carmen-Elena, fiica lui Nan Ioan și Aneta, născută
la data de 21 mai 1974 în localitatea Brașov, județul Brașov,
România, cu domiciliul actual în Austria, 6706 Burs,
Bremschlstr.3A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Cristian, Str. Lungă nr. 182, ap. 5, județul Brașov. (798R/2006)
30. Nemecec Carol, fiul lui Nemecec Vențel și Maria, născut
la data de 25 martie 1981 în localitatea Gârnic, județul CarașSeverin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă,
33401 Prestice, Rence-Osek 13, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Gârnic nr. 174 A, județul Caraș-Severin.
(351R/2007)
31. Nemecec Maria, fiica lui Cusca Ștefan și Ana, născută la
data de 29 mai 1983 în localitatea Moldova Nouă, județul CarașSeverin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă,
33401 Prestice, Rence-Osek 13, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Modova Nouă, str. George Enescu bl. 6,
sc. 3, ap. 12, județul Caraș-Severin. (350R/2007) Copii minori:
Nemecec Natalie, născută la data de 24.03.2005.
32. Pascalău Florica, fiica lui Bud Gheorghe și Ana, născută
la data de 12 martie 1977 în localitatea Turulung, județul Satu
Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Wien,
Strom Strasse 36-38/6/17, cu ultimul domiciliu din România în
comuna Turulung, satul Drăgușeni nr. 447, județul Satu
Mare.(11/2008)
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Giesshul, Hauptstr. 71/3, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Reșița, Str. Pomostutlui bl. A4, sc. 1, ap. 3, județul
Caraș-Severin. (361R/2007)
13. Cusca Ana, fiica lui Carban Iosif și Veronica, născută la
data de 17 august 1964 în localitatea Gârnic, județul CarașSeverin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă,
33555 Neurazy 75, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Moldova Nouă, str. George Enescu bl. 6, sc. 3, ap.
12, județul Caraș-Severin. (353R/2007)
14. Cusca Vasile-Ștefan, fiul lui Cusca Ștefan și Ana, născut
la data de 28 decembrie 1988 în localitatea Moldova Nouă,
județul Caraș-Severin, România, cu domiciliul actual în
Republica Cehă, 335 55 Neurazy 75, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Moldova Nouă, str. George Enescu bl. 6,
sc. 3, ap. 12, județul Caraș-Severin. (349R/2007)
15. Cusca Veronica, fiica lui Cusca Ștefan și Ana, născută la
data de 23 octombrie 1987 în localitatea Moldova Nouă, județul
Caraș-Severin, România, cu domiciliul actual în Republica
Cehă, 335 55 Neurazy 75, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Moldova Nouă, str. George Enescu bl. 6, sc. 3,
ap. 12, județul Caraș-Severin. (352R/2007)
16. David Vinicius-Marius, fiul lui David Amos și Livia, născut
la data de 14 septembrie 1984 în localitatea Arad, județul Arad,
România, cu domiciliul actual în Austria, 8272 Sebersdorf,
Sebersdorf 162, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Arad, str. Mălin nr. 24, județul Arad. (114R/2007)
17. Dobai-Toma Hary, fiul lui Dobai-Toma Ioan și Doina,
născut la data de 30 iulie 1979 în localitatea Târgu Mureș,
județul Mureș, România, cu domiciliul actual în Austria, 8053
Graz-Neuhart, Am Wagrain 64, cu ultimul domiciliu din România,
în localitatea Pâncota, Str. Libertății bl. A2, ap. 2, județul Arad.
(8/2008)
18. Fanea Narcisa-Măriuța, fiica lui Fanea Gheorghe și
Florica-Cornelia, născută la data de 25 iulie 1986 în localitatea
Negrești-Oaș, județul Satu Mare, România, cu domiciliul actual
în Austria, 3370 Ybbs an der Donau, Viehweidweg 6, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Negrești-Oaș, Str. Victoriei
nr. 24, bl. 24, ap. 309, județul Satu Mare. (445R/2007)
19. Furic Nicoleta-Sorina, fiica lui Bălean Nicolae și Elena,
născută la data de 4 februarie 1969 în localitatea Timișoara,
județul Timiș, România, cu domiciliul actual în Austria, 8430
Leibnitz, Richard-Wagner-Weg 8/5, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Reșița, Str. Făgărașului bl. 7, sc. B, ap. 5,
județul Caraș-Severin. (120R/2007)
20. Fűssinger Santuza-Andrea-Rozalia, fiica lui Gombas
Gavril și Oltea-Mara-Iustina, născută la data de 5 februarie 1977
în localitatea Sighetu Marmației, județul Maramureș, România,
cu domiciliul actual în Germania, 88214 Ravensburg,
Gornhofenerstr.17, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Sighetu Marmației, Str. Constructorului bl. 7, sc. 3,
ap. 35, județul Maramureș. (1.313R/2006) Copii minori:
Fussinger Tobias, născut la data de 16.03.2003; Fussinger
Lukas-Klemens, născut la data de 29.12.2004.
21. Hansen Maria Bianca, fiica lui Bartos Gheorghe și Bartos
Maria, născut la data de 20 februarie 1978 în localitatea Mediaș,
județul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Danemarca,
Munkegârdsvej 79,C, Kvisgard, cu ultimul domiciliu din
România în comuna Dârlos, str. Lupești nr. 497, județul Sibiu.
(355R/2007).
22. Kracher Rozalia, fiica lui Tamas Iosif și Rozalia, născută
la data de 4 noiembrie 1968 în localitatea Sâncrăieni, județul
Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 8041 Graz-
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41. Stricker Laura-Adriana, fiica lui Folea Nicolae și Elena,
născută la data de 24 ianuarie 1977 în localitatea Ploiești,
județul Prahova, România, cu domiciliul actual în Austria, 1210
Wien, Jedleseerstr. 79/20/11, cu ultimul domiciliul din România
în localitatea Ploiești, Str. Eroilor nr. 97, județul Prahova.
(441R/2007)
42. Strîmbei Luisa-Maria, fiica lui Strîmbei FranciscAlexandru și Cazacu Dorina, născută la data de 14 august 1987
în localitatea Deva, județul Hunedoara, România, cu domiciliul
actual în Austria, 1220 Wien, Am Heidjochl 14/3/2, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Deva, Aleea Salcâmilor
nr. 3, sc. 2, ap. 35, județul Hunedoara. ( 435R/2007)
43. Szofronov Krisztina, fiica lui Szofronov Vladimir și AnnaMaria, născută la data de 15 martie 1976 în localitatea Oradea,
județul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100
Wien, Grinsingerstr. 89/10, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Oradea, str. Traian Grozăvescu nr. 11, bl. PC72,
ap. 1, județul Bihor. (436R/2007)
44. Șerban Delia-Zemira, fiica lui Șerban Vasile-Ioan și
Zemina, născută la data de 19 martie 1968 în București,
România, cu domiciliul actual în Danemarca, 8230 Abyhoj,
Sophus Bauditz Vej 53, cu ultimul domiciliu din România în
București, str. Râul Doamnei nr. 6A, bl. TS4, sc. 1, ap. 53,
sectorul 6. (362R/2007) Copii minori: Ivan Paula-Ioana, născută
la data de 5.09.1991.
45. Tarcan Tatiana, fiica lui Tarcan Dumitru și Maria, născută
la data de 25 noiembrie 1970 în localitatea Podu Turcului,
județul Bacău, România, cu domiciliul actual în Danemarca,
5000 Odense C., Glentevej 59,2.tv, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Holboca, satul Dancu, județul Iași.
(359R/2007)
46. Volk Sanda, fiica lui Baciu Ion și Agaftia, născută la data
de 22 septembrie 1968 în localitatea Câmpeni, județul Alba,
România, cu domiciliul actual în Germania, 76646 Bruchsal,
Franz-Sigelstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Sântana, str. Mihai Eminescu nr. 59, județul Arad. (1.366R/2006)
47. Wagner Constanța, fiica lui Ștefan Niculae și Marioara,
născută la data de 17 martie 1965 în București, România, cu
domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Werner von Siemensstr.
7/11, cu ultimul domiciliu din România în București, bd. Camil
Ressu nr. 44, bl. C14, sc. 4, et. 4, ap. 50, sectorul 3.
(354R/2007)
48. Wuorner Mihaela, fiica lui Gärtner Ioan și Maria, născută
la data de 31 iulie 1972 în localitatea Mediaș, județul Sibiu,
România, cu domiciliul actual în Germania, 71332 Waiblingen,
Saarstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Mediaș, str. Parâng nr. 6, județul Sibiu. (1.295R/2006)
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33. Pieler Nicoleta-Diana, fiica lui Ciucur Dumitru și Natalia,
născută la data de 26 iunie 1980 în localitatea Baia Mare, județul
Maramureș, România, cu domiciliul actual în Austria, 7531
Kemeten, Strembachgasse 44, cu ultimul domiciliu din România
în localitatea Baia Mare, aleea Neptun nr. 3, bl. 3, ap. 7, județul
Maramureș. (1.488R/2006)
34. Pintonato Lucreția, fiica lui Gongu Stan și Marioara,
născută la data de 16 noiembrie 1954 în București, România, cu
domiciliul actual în Danemarca, DK-6705 Esbjerg Q,
Daddellunden 15, 3. tv., cu ultimul domiciliu din România în
București, Str. Județului nr. 5, sectorul 2. (358R/2007)
35. Rusu Flavius-Stelian, fiul lui Rusu Stelian și Lucica,
născut la data de 24 februarie 1988 în localitatea Sighetu
Marmației, județul Maramureș, România, cu domiciliul actual în
Austria, 8200 Gleisdorf, Hartbergerstr. 78/1, cu ultimul domiciliu
din România în localitatea Sighetu Marmației, Piața
1 Decembrie 1918, bl. H1, ap. 30, județul Maramureș.
(1.277R/2006)
36. Rusu Lucica, fiica lui Miclăuș Dumitru și Maria, născută
la data de 14 ianuarie 1961 în localitatea Cisnădie, județul Sibiu,
România, cu domiciliul actual în Austria, 8200 Gleisdorf,
Hartbergerstr. 78/1, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Sighetu Marmației, Piața 1 Decembrie 1918, bl. H 1,
ap. 30, județul Maramureș. (1.276R/2006)
37. Rusu Ramona-Flavia, fiica lui Rusu Stelian și Lucica,
născută la data de 3 octombrie 1983 în localitatea Sibiu, județul
Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leuben,
Peter Turner Strabe 28, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Sighetu Marmației, Piața 1 Decembrie 1918, bl. H 1,
ap. 30, județul Maramureș. (1.278R/2006)
38. Schweighofer Elena, fiica lui Crăete Manolea și
Clementa, născută la data de 16 octombrie 1961 în localitatea
Târgu Jiu, județul Gorj, România, cu domiciliul actual în Austria,
8280 Furstenfeld, Dr.-Richard-Wlasakstr. 21, cu ultimul domiciliu
din România în localitatea Târgu Jiu, Str. Unirii nr. 6, bl. 6, sc. 1,
ap. 3, județul Gorj. (1.152R/2006)
39. Stallecker Adina-Maria, fiica lui Ursa Sofron și Anuța,
născută la data de 16 aprilie 1968 în localitatea Luncoi, județul
Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Wien,
Zinnergasse 19/9/1, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Brad, Aleea Transilvaniei bl. 3A, ap. 14, județul
Hunedoara. (968R/2006)
40. Stehlic Ana, fiica lui Paneș Iosif și Iohana, născută la data
de 5 ianuarie 1981 în localitatea Gârnic, județul Caraș-Severin,
România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 351 37 Luby,
Pricna nr. 55, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Gârnic nr. 231, județul Caraș-Severin. (1.479R/2006)

ANEXA Nr. 3

1. Russu Frumuzache-Mircea, fiul lui Russu Nicolae și Veturia, născut la data de 16 ianuarie 1945 în
localitatea Deva, județul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 47053 Duisburg,
Koniggratzerstr. 57, cu ultimul domiciliu din România în București, str. dr. Lister nr. 7, sectorul 5.
(265R/2007)
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ACTE ALE C O M I SI EI NAȚI O NALE
A VALOR I LO R M O BI LI ARE
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului nr. 3/2008
pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004
privind organizarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

ce

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3), (12) și (15) și ale art. 8 din
Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002,
cu modificările și completările ulterioare,
în baza Hotărârii Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din ședința din data
de 31 martie 2008,

fiz
i

președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emite următorul
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Art. 1. — Se aprobă Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
nr. 3/2008 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Regulamentul menționat la art. 1 intră în vigoare la data publicării
acestuia și a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi
publicat și în Buletinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, precum și pe site-ul
acesteia (www.cnvmr.ro).
Art. 3. — Secretariatul general și Direcția resurse umane și formare
profesională din cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

us

iv

in

Președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache
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București, 16 aprilie 2008.
Nr. 52.

ANEXĂ

R E G U L A M E N T U L Nr. 3/2008
pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
Art. I. — Regulamentul nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Naționale a
Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare nr. 6/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din
29 martie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:
— La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — (1) În structura organizatorică a Comisiei Naționale a Valorilor
Mobiliare funcționează Corpul inspectorilor generali, Corpul de control, direcții
generale, direcții, compartimente, oficii, servicii și birouri.”
Art. II. — Anexa la Regulamentul nr. 1/2004, cuprinzând organigrama
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, se modifică și se completează conform
anexei care face parte integrantă din prezentul regulament:
1. se introduce Centrul de cercetare și formare profesională în subordinea
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;
2. Serviciul evidență din cadrul Direcției emitenți se redenumește Oficiul de
evidență a valorilor mobiliare.
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(Anexă la Regulamentul nr. 1/2004)

ANEXĂ1)
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TA R I F E
pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008
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1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale miniștrilor, precizări, instrucțiuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administrației publice centrale
și de alte instituții publice, care nu sunt prevăzute de Legea fundamentală în art. 78, 100, 108, 115 și 147
1.2. Deciziile pronunțate de secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
1.3. Anunțuri prevăzute de Legea nr. 334/2006
2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
2.1. Pierderi de acte, schimbări de nume, citații emise de instanțele judecătorești
2.2. Acte ale instanțelor judecătorești a căror publicare este prevăzută de lege: citații la care numărul persoanelor citate este mai mare de 1,
ordonanța judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, a cambiei și a biletului la ordin,
ordonanța de clasare a comisiei de cercetare a averilor/hotărârea irevocabilă a instanței judecătorești, prin care se constată că proveniența
bunurilor este justificată, alte acte procedurale a căror publicare este prevăzută de lege
2.3. Deciziile Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
2.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în învățământul superior și a posturilor vacante de funcționari publici,
precum și alte concursuri prevăzute de lege
2.5. Extras-cerere pentru dobândirea sau renunțarea la cetățenia română
2.6. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege: raportul periodic de activitate al autorităților/instituțiilor publice, raportul Consiliului Superior
al Magistraturii și raportul privind starea justiției, declarații de avere, bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național,
alte acte a căror publicare este prevăzută de lege
2.7. Publicații cu prezentare tabelară
3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
3.1. Publicarea integrală sau în extras a încheierilor judecătorului-delegat pentru autorizarea constituirii societăților comerciale
și de înmatriculare a acestora, precum și publicarea încheierilor de rectificare, în extras
3.2. Publicarea în extras a încheierii de rectificare, a încheierii de autorizare și înmatriculare a societăților comerciale
3.3. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare, acte adiționale, somații, convocări AGA, hotărâri AGA, acte de numire a lichidatorilor,
bilanțuri contabile ale lichidatorilor, raportări ale cenzorilor în caz de lichidare, bilanțuri ale băncilor, hotărâri judecătorești a căror publicare
e prevăzută de lege, alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
4.1. Publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel național și de ramură
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5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VI-A
5.1. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
5.2. Publicarea anunțurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
5.3. Alte acte a căror publicare e prevăzută de lege
5.4. Publicații cu prezentare tabelară
6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A VII-A
6.1. Publicarea încheierii judecătorului-delegat de înmatriculare a societății cooperative
6.2. Publicarea următoarelor acte: proiecte de fuziune/divizare vizate de judecătorul-delegat, acte adiționale, hotărâri AGA prin care se aprobă
situația financiară anuală sau se majorează capitalul social > 10%, acte de dizolvare a societății cooperative, alte modificări ale actului
constitutiv al societății absorbante, act de numire a lichidatorilor, publicarea hotărârii irevocabile a tribunalului de anulare a hotărârii AGA,
alte acte a căror publicare este prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
6.3. Publicații cu prezentare tabelară

Tariful se calculează în funcție de
numărul de pagini și de tirajul comandat

D

 ACTA LEGIS — S.R.L.
 MIMPEX — S.R.L.
 ASTOR PRESS CD — S.R.L.
 EUROPSISTEM — S.R.L.
 CONSIR EXCLUSIV — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 MEMORIAL SERV COM — S.R.L.
 CONSULTIA GRUP — S.R.L.

Societăți ce preiau anunțuri pentru publicarea în Monitorul Oficial al României
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, sector 2 (telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— Hunedoara, Str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 (telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Iași, Str. Piața Unirii nr. 2 (telefon/fax: 0332/80.30.69)
— Iași, Str. Răzoarelor nr. 6 (telefon/fax: 0232/21.09.99)
— Pitești, str.Trivale nr. 3, bl. 27, sc. D, et. 1, ap. 5 (telefon: 0248/27.42.27; 0722.660.510)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 (telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— Craiova, str. Romain Rolland nr. 30, (telefon/fax: 0251/41.42.52)
— București, Calea Moșilor nr. 262, bl. 8, sc. A, ap. 23 (telefon/fax: 337.00.00; 337.00.01)
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