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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decorații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A
și B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decorațiilor de război,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
în semn de recunoștință și apreciere pentru înaltul profesionalism, spiritul de sacrificiu, devotamentul și curajul dovedite
în timpul executării unor misiuni internaționale de menținere a păcii sub egida ONU, desfășurate în Kosovo,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
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2. domnului plutonier-adjutant Neagu I. Alexandru-Edi,
M.I.R.A.;
3. domnului plutonier-major Baiu I. Viorel-George, M.I.R.A.;
4. domnului plutonier-major Cristea M. Cristian, M.I.R.A.;
5. domnului plutonier-major Dobrin A. Ștefan-Florin, M.I.R.A.;
6. domnului plutonier-major Dumitru P. George, M.I.R.A.;
7. domnului plutonier-major Rădoi Gh. Mihai-Alexandru,
M.I.R.A.;
8. domnului plutonier-major Sandu S. Constantin, M.I.R.A.;
9. domnului plutonier-major Stancă M. Gheorghe, M.I.R.A.;
10. domnului plutonier Arnăutu A. Florin-Claudiu, M.I.R.A.;
11. domnului plutonier Bălașa I. Dumitru, M.I.R.A.;
12. domnului plutonier Bâliș N. Radu-Marian, M.I.R.A.;
13. domnului plutonier Mihalcea Gh. Aurel, M.I.R.A.;
14. domnului plutonier Stănescu P. Stănel, M.I.R.A.;
15. domnului sergent-major Timbuș V. Ovidiu, M.I.R.A.
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Art. 1. — Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de
Ofițer, cu însemn de război, pentru militari domnului căpitan
Cucoș Gh. Gheorghe-Sebastian, M.I.R.A.
Art. 2. — Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de
Cavaler, cu însemn de război, pentru militari:
1. domnului căpitan Brâncoveanu M. Gheorghe-Marian,
M.I.R.A.;
2. domnului căpitan Coteț D. Claudiu, M.I.R.A.;
3. domnului căpitan Dumitru T. Radian, M.I.R.A.;
4. domnului locotenent Dobârceanu I. Ionel-Vlad, M.I.R.A.
Art. 3. — Se conferă Ordinul Meritul Sanitar în grad de
Cavaler, cu însemn de război, pentru militari domnului doctor
Cristorean E. Claude-Alfred-Cristian, subinspector, M.I.R.A.
Art. 4. — Se conferă Medalia Bărbăție și Credință clasa a III-a,
cu însemn de război, pentru militari:
1. domnului plutonier-adjutant Dina I. Aurel, M.I.R.A.;
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În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția
României, republicată, contrasemnăm acest
decret.
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București, 15 mai 2008.
Nr. 522.

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decorații
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A
și B și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decorațiilor de război,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
în semn de recunoștință și apreciere pentru devotamentul excepțional dovedit în timpul executării unor misiuni în teatrul
de operațiuni militare din Afganistan,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de
Cavaler, cu însemn de război, pentru militari domnului
sublocotenent Grandel Felix Claudiu-Andrei.

Art. 2. — Se conferă Medalia națională Serviciul Credincios
clasa a II-a, cu însemn de război, pentru militari domnului
plutonier-major Sbughea Constantin Mihai, rănit.
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Art. 3. — Se conferă Medalia națională Serviciul Credincios
clasa a III-a, cu însemn de război, pentru militari:
— domnului caporal Atanasiu Vasile Silviu, rănit;

— domnului caporal Vasluianu Gheorghe Ionel, rănit;
— domnului fruntaș Hamza Gheorghe Doru, rănit.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

ce

București, 15 mai 2008.
Nr. 523.
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HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României
și Guvernul Republicii Arabe Egipt cu privire la cooperarea
economică, științifică și tehnică, semnat la Cairo
la 21 februarie 2007
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din
Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Articol unic. — Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul
Republicii Arabe Egipt cu privire la cooperarea economică, științifică și tehnică,
semnat la Cairo la 21 februarie 2007.

Contrasemnează:
Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,
comerț, turism și profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

București, 14 mai 2008.
Nr. 508.
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ACORD
între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt
cu privire la cooperarea economică, științifică și tehnică
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Preambul
Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt, denumite în continuare părți contractante,
conștiente de solidele relații economice tradiționale, dezvoltate prin intermediul unei cooperări fructuoase și reciproc
avantajoase, având o viziune comună asupra problematicilor de interes reciproc,
dorind să stabilească un cadru legal favorabil dialogului permanent, care să permită adoptarea de măsuri adecvate pentru
întărirea relațiilor economice, științifice și tehnice în beneficiul ambelor state,
hotărâte să consolideze, să adâncească și să diversifice relațiile lor economice, științifice și tehnice, astfel încât acestea
să atingă un potențial optim în beneficiul reciproc,
recunoscând faptul că parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul cu privire la diferite aspecte economice de
interes comun, susținând dezvoltarea economică a ambelor țări, îmbunătățirea eficienței economice și a nivelului de trai,
convinse de faptul că întărirea relațiilor dintre părțile contractante va crea noi oportunități, precum și un mediu stabil pentru
colaborarea economică, științifică și tehnică,
luând în considerare interesul părților contractante de a coopera în cadrul EUROMED,
au convenit asupra celor ce urmează:

de proiecte concrete, respectiv a sectoarelor de interes potențial
pentru colaborare.
Părțile contractante vor încuraja schimbul de experți și
tehnicieni din sectorul public și privat, vor sprijini investițiile și
contactele dintre investitori și reprezentanți ai mediului de
afaceri, precum și transferul de materiale, echipament și knowhow, necesare pentru implementarea activităților la care face
referire prezentul acord.
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Prevederi generale
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CAPITOLUL II
Comitetul mixt româno-egiptean de cooperare economică
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Părțile contractante, având în vedere potențialul lor intern și
aspirațiile economice pe termen lung, vor încuraja cooperarea
bilaterală în toate domeniile de interes, în special în sectoarele
economic, științific și tehnic.
Obiectivele acestei cooperări vor include, fără însă a se limita
la acestea, următoarele:
a) dezvoltarea și prosperitatea propriilor industrii de profil;
b) încurajarea cooperării economice, precum și a progresului
științific și tehnologic;
c) protecția și îmbunătățirea mediului înconjurător;
d) contribuția la dezvoltarea de ansamblu a economiilor
proprii, precum și a nivelului de trai.
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ARTICOLUL 1
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ARTICOLUL 2

În conformitate cu prevederile prezentului acord, cooperarea
economică se va dezvolta prin promovarea activităților cu
caracter economic, științific și tehnic, în special în următoarele
domenii de activitate:
a) industria constructoare de mașini, chimică, petrochimică,
a cimentului, precum și alte sectoare industriale;
b) industria petrolului și a gazelor naturale;
c) electricitate și energie;
d) resurse de apă și irigații;
e) construcții de locuințe și utilități publice;
f) agricultură și amenajarea teritoriului;
g) transport;
h) turism;
i) sectorul bancar;
j) alte domenii convenite de comun acord.
Prezentul acord va încuraja dezvoltarea contactelor de
afaceri dintre companiile din statele părților contractante,
informarea reciprocă asupra legislației în vigoare și identificarea

ARTICOLUL 3

Părțile contractante vor înființa Comitetul mixt românoegiptean de cooperare economică, denumit în continuare
Comitetul mixt, în vederea promovării și evaluării diverselor
activități economice. Comitetul mixt va acționa ca instrument
principal în implementarea prezentului acord.
Comitetul mixt va fi compus din reprezentanți ai părților
contractante. El va fi coprezidat de către ministrul economiei și
comerțului din România și de ministrul cooperării internaționale
din Republica Arabă Egipt.
În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comitetul mixt poate solicita
asistența funcționarilor din administrația publică și din instituțiile
guvernamentale ale părților contractante și poate înființa grupuri
de lucru și comitete la nivel de experți, ad-hoc sau permanente,
cărora le poate delega responsabilități specifice.
ARTICOLUL 4

Comitetul mixt se va întruni în sesiuni anuale sau, atunci
când situația o impune, alternativ în fiecare stat, la solicitarea
uneia dintre părțile contractante.
ARTICOLUL 5

Pentru a încuraja și a facilita implementarea obiectivelor
generale ale prezentului acord, Comitetul mixt va urmări printre
altele:
a) evoluția și perspectivele relațiilor economice bilaterale;
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Consultările se vor desfășura într-un interval de maximum

b) încurajarea cooperării în domenii de interes reciproc prin
facilitarea contactelor dintre operatorii economici din statele
părților contractante și prin identificarea de proiecte concrete și
domenii de interes potențial pentru cooperarea bilaterală;
c) schimbul de informații cu privire la oportunitățile de
investiții disponibile pentru comunitățile respective de afaceri,
precum și cu privire la legislația și reglementările care au
relevanță sau ar putea afecta implementarea prezentului acord;
d) promovarea și dezvoltarea cooperării economice, tehnice
și științifice în sectorul public și sectorul privat, inclusiv a
transferului de tehnologie, cu respectarea angajamentelor
internaționale ale părților contractante; acesta va fi efectuat cu
respectarea deplină a drepturilor de proprietate intelectuală și
în concordanță cu prioritățile politicilor economice și de
dezvoltare ale părților contractante;
e) să acționeze în calitate de organism consultativ pentru
părțile contractante în ceea ce privește problematica aferentă
cooperării economice, industriale, tehnice și științifice și să
încurajeze părțile contractante să adopte măsuri adecvate, care
să conducă la îmbunătățirea relațiilor bilaterale, la care face
referire prezentul acord;
f) să evalueze implementarea prezentului acord.

30 de zile de la primirea solicitării scrise.
CAPITOLUL IV
Prevederi finale
ARTICOLUL 8

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei
notificări prin care părțile contractante își notifică reciproc
îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.
Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de
5 ani și va fi reînnoit automat pentru perioade consecutive de
5 ani, dacă niciuna dintre părțile contractante nu notifică
celeilalte, în scris, cu 6 luni înaintea expirării perioadei de

ce

valabilitate, intenția de încetarea a valabilității Acordului.
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La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul de
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cooperare economică și tehnică dintre Guvernul României și
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Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la București la
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24 noiembrie 1994, își va înceta valabilitatea.

ARTICOLUL 6
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încetarea proiectelor convenite în cursul perioadei sale de
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valabilitate.

Prezentul acord poate fi amendat prin acordul părților
contractante, exprimat în formă scrisă.
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ARTICOLUL 11
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CAPITOLUL III
Consultări
ARTICOLUL 7

Orice divergență cu privire la interpretarea și aplicarea
prezentului acord va fi soluționată în cadrul Comitetului mixt sau
pe canale diplomatice, în urma unei solicitări scrise pentru
consultări. Această solicitare poate fi transmisă de către oricare
dintre părțile contractante.
Pentru Guvernul României,
Iuliu Winkler,
ministru delegat pentru comerț

ARTICOLUL 9

Încetarea valabilității prezentului acord nu va determina

ii
g

În vederea identificării și facilitării oportunităților de afaceri,
precum și a unor noi forme de cooperare economică, științifică
și tehnică, Comitetul mixt:
a) va sprijini înființarea și funcționarea birourilor de
reprezentare, a sucursalelor, a camerelor mixte de comerț și
industrie și a altor entități economice, în conformitate cu
legislația statelor părților contractante;
b) va promova și va acorda sprijin misiunilor economice și
de investiții, organizării de târguri, expoziții, seminarii,
simpozioane și alte activități similare;
c) va acorda sprijin băncilor și instituțiilor financiare din
statele părților contractante în vederea stabilirii de contacte,
precum și pentru amplificarea cooperării dintre acestea;
d) va promova participarea întreprinderilor mici și mijlocii la
îndeplinirea obiectivelor prezentului acord și va încuraja
activitățile investiționale și crearea de întreprinderi mixte și
sucursale.

5

Prevederile prezentului acord se vor aplica fără a aduce
atingere obligațiilor internaționale ale părților contractante.
Prezentul acord se va aplica fără a aduce atingere obligațiilor
ce decurg din statutul României de membră a Uniunii Europene.
Prezentul acord nu va fi interpretat sau invocat astfel încât să
anuleze sau să afecteze, în orice fel, obligațiile ce decurg din
Acordul de asociere dintre Republica Arabă Egipt și
Comunitatea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 iunie
2001, ori din orice alt acord încheiat între Comunitatea
Europeană și Republica Arabă Egipt.
Semnat la Cairo, la 21 februarie 2007, în două exemplare
originale, fiecare în limbile română, arabă și engleză, toate
textele având valoare autentică egală. În eventualitatea unei
divergențe cu privire la interpretare, textul în limba engleză va
prevala.
Pentru Guvernul Republicii Arabe Egipt,
Fayza Aboulnaga,
ministrul cooperării internaționale
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de Societatea Comercială PROGAZ P&D — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99, coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale aplică consumatorilor din localitățile în care Societatea
realizat de Societatea Comercială PROGAZ P&D — S.A. și se Comercială PROGAZ P&D — S.A. deține licența de distribuție
aprobă rata de creștere a eficienței economice, conform lit. a)
și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel
din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de Societatea Comercială conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
PROGAZ P&D — S.A. și se aprobă rata de creștere a eficienței
Art. 6. — Societatea Comercială PROGAZ P&D — S.A. va
economice, conform lit. b) din anexa nr. 1, care face parte
duce
la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar
integrantă din prezentul ordin.
compartimentele
de resort din cadrul Autorității Naționale de
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
acestora.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
României, Partea I.
din localitățile în care Societatea Comercială PROGAZ P&D —
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
S.A. deține licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA. abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente primului an al Reglementare în domeniul Energiei nr. 27 din 21 ianuarie 2008
celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea
art. 1 și 2 din prezentul ordin.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în DISTRIBUTION — S.A., publicat în Monitorul Oficial al
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
României, Partea I, nr. 76 din 31 ianuarie 2008.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 15 mai 2008.
Nr. 49.
ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare și ratele de creștere a eficienței economice
pentru Societatea Comercială PROGAZ P&D — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de gaze naturale distribuită

Mii mc

2.859

Venit reglementat unitar

lei/1000 mc

239,77

Venit total unitar

lei/1000 mc

255,28

Rata de creștere a eficienței economice

6,66%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de gaze naturale furnizată

Mii mc

2.859

Venit reglementat unitar

lei/1000 mc

42,52

Venit total unitar

lei/1000 mc

50,78

Rata de creștere a eficienței economice

9,12%
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale realizată de Societatea
Comercială PROGAZ P&D — S.A.

Categoria de consumatori

lei/1.000 mc

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

256,17

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc

254,16

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc

253,02
0,00

fiz
i

ce

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

or

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

0,00

ANEXA Nr. 3
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B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00
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Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată
de Societatea Comercială PROGAZ P&D — S.A.

lei/1.000 mc

cl

us

Categoria de consumatori

at

ex

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport

es

tin

A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc

0,00
0,00

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

0,00

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc și 124.000.000 mc

0,00

A.5 cu un consum anual de peste 124.000.000 mc

0,00

D

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

1.013,57

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc și 12.400 mc

1.001,58

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc și 124.000 mc

996,96

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc și 1.240.000 mc

0,00

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc și 12.400.000 mc

0,00

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

0,00
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MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. 223 din 7 aprilie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
Nr. 1.330 din 30 aprilie 2008

ORDIN
privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere,
aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru
exploatări forestiere și a Criteriilor de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare
forestieră

ce

Văzând Referatul de aprobare nr. 96.222 din 19 februarie 2008 al Direcției politici, strategii și reglementări forestiere din
cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului de vânzare
a masei lemnoase de către deținătorii de fond forestier proprietate publică, către agenții economici, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 85/2004,
în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale și al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

ra
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aprobarea Regulamentului de funcționare a Comisiei de
atestare a agenților economici în activitatea de exploatare
forestieră și a Criteriilor de atestare a agenților economici în
activitatea de exploatare forestieră, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 987 din 8 noiembrie 2005, cu
modificările ulterioare, se abrogă.
Art. 4. — Anexele nr. I—III fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

fo

rm

ăr

ii
g

Art. 1. — Se aprobă componența Comisiei de atestare a
operatorilor economici pentru exploatări forestiere, prevăzută în
anexa nr. I.
Art. 2. — Se aprobă Regulamentul de funcționare a Comisiei
de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere,
prevăzut în anexa nr. II, precum și Criteriile de atestare a
operatorilor economici pentru activitatea de exploatări forestiere,
prevăzute în anexa nr. III.
Art. 3 — Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării
rurale nr. 1.126/2005 privind numirea Comisiei de atestare a
agenților economici în activitatea de exploatare forestieră,

or

fiz
i

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul economiei și finanțelor emit următorul ordin:

Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

cl

us

iv

in

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș

at

ex

ANEXA Nr. I

D
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tin

COMPONENȚA
Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere
Nr.
crt.

Numele și prenumele

Instituția

1.

Iacob Dănuț

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

2.

Achim Dan

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

3.

Bîlea Ion Codruț

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva

4.

Ciomag Dragoș

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva

5.

Alexa Vasile

Asociația Administratorilor de Păduri din România

6.

Constantinescu Gheorghe

Asociația Forestierilor din România — ASFOR

7.

Crețu Ovidiu

Asociația Forestierilor din România — ASFOR

8.

Ionașcu Gheorghiță

Asociația Forestierilor din România — ASFOR

9.

Sbera Ioan

Asociația Forestierilor din România — ASFOR
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ANEXA Nr. II
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REGULAMENT
de funcționare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere
Art. 8. — Atribuțiile comisiei sunt următoarele:
CAPITOLUL I
a) examinarea cererilor și a documentelor prezentate pentru
Dispoziții generale
atestare/reatestare și adoptarea hotărârii cu privire la
Art. 1. — (1) Prezentul regulament stabilește modul de îndeplinirea condițiilor de atestare;
organizare și funcționare a Comisiei de atestare a operatorilor
b) eliberarea certificatului de atestare/reatestare pentru
economici pentru exploatări forestiere, care au ca obiect de operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de
activitate exploatarea masei lemnoase pe picior din fondul prezentul regulament;
forestier proprietate publică, procedura și condițiile de atestare
c) respingerea cererilor de atestare/reatestare pentru
conform unei metodologii unitare.
operatorii economici care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de
(2) Comisia de atestare a operatorilor economici pentru prezentul regulament, cu motivarea respingerii și comunicarea
exploatări forestiere, denumită în continuare comisie, este motivării solicitanților, prin secretariatul comisiei;
singura abilitată să emită certificate de atestare pentru operatorii
d) retragerea certificatelor de atestare/reatestare, în condițiile
economici persoane juridice care solicită atestarea în condițiile legii;
prezentului regulament.
e) stabilirea nivelului maxim al volumului anual de lemn pe
Art. 2. — Obținerea certificatului de atestare emis de către picior posibil de exploatat, potrivit criteriilor cuprinse în anexa
comisie este obligatorie pentru persoanele juridice care nr. III la ordin;
desfășoară activitatea de exploatare forestieră sau prestări de
f) informarea trimestrială a autorității publice centrale care
servicii de exploatare a masei lemnoase pe picior.
răspunde de silvicultură și a autorității publice centrale sub a
Art. 3. — În sensul prezentului regulament, următorii termeni cărei autoritate se desfășoară exploatarea masei lemnoase
se definesc astfel:
despre modul de desfășurare a activității comisiei și despre
a) certificat de atestare/reatestare — documentul emis în hotărârile adoptate.
condițiile prevăzute de prezentul regulament, care dă dreptul
Art. 9. — Atribuțiile președintelui comisiei sunt următoarele:
posesorului acestuia să desfășoare activitatea de exploatare
a) aprobarea graficelor cu programarea ședințelor comisiei,
forestieră sau activitatea de prestări de servicii de exploatare a la propunerea secretariatului;
masei lemnoase pe picior;
b) semnarea, în conformitate cu hotărârile comisiei, a
b) atestare — obținerea certificatului de atestare în condițiile certificatelor de atestare/reatestare sau, după caz, a
comunicărilor de respingere a cererilor de atestare/reatestare,
prevăzute de prezentul regulament;
c) reatestare — obținerea certificatului de reatestare de către cu motivația aferentă;
c) formularea propunerii de înlocuire a membrilor comisiei
operatorul economic care anterior obținerii acestuia a fost
care nu își îndeplinesc atribuțiile prevăzute de prezentul
atestat pentru activitatea de exploatare forestieră.
regulament la autoritățile care i-au desemnat;
CAPITOLUL II
d) semnarea tuturor documentelor care privesc activitatea
comisiei;
Organizarea și funcționarea comisiei
e) informarea trimestrială a autorității publice centrale care
Art. 4. — Membrii comisiei își păstrează calitatea de angajați
răspunde
de silvicultură și a autorității publice sub a cărei
ai instituțiilor de la care provin.
autoritate se desfășoară exploatarea masei lemnoase despre
Art. 5. — (1) Activitatea comisiei este condusă de un
modul de desfășurare a activității comisiei și despre hotărârile
președinte și un vicepreședinte, aleși prin vot secret dintre
adoptate.
membrii acesteia la prima ședință de lucru, care va avea loc în
Art. 10. — (1) Vicepreședintele comisiei coordonează
maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului
activitatea secretariatului și răspunde de asigurarea condițiilor
regulament.
normale de desfășurare a activităților curente.
(2) În caz de modificare a componenței comisiei în procent
(2) Vicepreședintele comisiei exercită atribuțiile președintelui,
mai mare de 50%, la prima ședință de lucru se face realegerea în lipsa acestuia.
președintelui și a vicepreședintelui.
(3) Vicepreședintele analizează reclamațiile făcute de
Art. 6. — (1) Secretariatul comisiei este asigurat din autoritățile publice, persoanele fizice și juridice și propune
4 persoane, astfel:
comisiei adoptarea unor decizii referitoare la acestea.
a) două persoane din partea Asociației Forestierilor din
Art. 11. — Atribuțiile secretariatului comisiei sunt
România — ASFOR, denumită în continuare ASFOR;
următoarele:
b) o persoană din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
a) primirea documentațiilor necesare atestării/reatestării;
Rurale;
b) întocmirea graficului de ședințe, pe care îl supune spre
c) o persoana din partea Regiei Naționale a Pădurilor — aprobare președintelui comisiei;
Romsilva.
c) pregătirea ședințelor și asigurarea logisticii necesare
(2) ASFOR asigură, în condițiile legii, susținerea financiară și desfășurării acestora;
spațiul pentru desfășurarea activității comisiei.
d) inventarierea documentelor din dosarele prezentate
(3) Documentele pentru atestare/reatestare se depun la pentru atestare/reatestare, completarea unei fișe pentru fiecare
sediul ASFOR.
dosar și returnarea dosarelor incomplete care au fost respinse
Art. 7. — (1) Comisia este formata din 9 membri.
de comisie;
(2) Comisia funcționează regulamentar în prezența
e) redactarea certificatului de atestare/reatestare și
președintelui sau a vicepreședintelui și a unui număr de prezentarea acestuia spre semnare președintelui comisiei,
minimum 5 membri.
conform hotărârii acesteia;
(3) Hotărârile comisiei sunt legale dacă se iau prin votul
f) întocmirea comunicărilor către operatorii economici cărora
majorității simple a membrilor comisiei prevăzute la alin. (1).
li s-au respins cererile de atestare/reatestare, precizarea
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motivelor de respingere și prezentarea acestora spre semnare
președintelui comisiei;
g) ținerea evidenței dosarelor de atestare/reatestare într-un
registru special și reactualizarea, după fiecare ședință, a listei
operatorilor economici atestați/reatestați, în ordine alfabetică,
pe suport electronic, precum și a celor respinși;
h) arhivarea dosarelor care au fost analizate de comisie;
i) comunicarea către operatorii economici a hotărârii comisiei
privind retragerea certificatului de atestare/reatestare;
j) întocmirea procesului-verbal de ședință și consemnarea
modului în care se desfășoară lucrările comisiei;
k) redactarea hotărârilor comisiei și a celorlalte documente
emise de aceasta;
l)
comunicarea
informațiilor
privind
întocmirea
documentațiilor aferente cererilor de atestare/reatestare către
operatorii economici interesați.
Art. 12. — Membrii comisiei au obligația să anunțe
conducerea comisiei, cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data
ședinței de lucru programate, despre neparticiparea la ședința
de lucru, cu motivarea neparticipării.

(3) Operatorii economici la care asociații au studii medii sau
superioare de specialitate vor prezenta numai diploma în copie.
Art. 14. — (1) Prezentarea incompletă a documentelor
prevăzute la art. 13 determină respingerea cererii de
atestare/reatestare a operatorului economic respectiv.
(2) Prezentarea de date false în documentele prevăzute la
art. 13 determină nulitatea certificatului de atestare, precum și
celelalte forme de răspundere legală.
CAPITOLUL IV
Procedura de atestare/reatestare

fiz
i

ce

Art. 15. — (1) Procedura de atestare/reatestare se
desfășoară în următoarele etape:
a) etapa I — inventarierea de către secretariatul comisiei, cu
minimum două zile lucrătoare înainte de data programării
ședinței comisiei, a documentelor din dosarele prezentate de
operatorii economici în vederea atestării/reatestării, completarea
unei fișe cu documentele din fiecare dosar și propunerea către
comisie a analizării celor corespunzătoare și a respingerii
dosarelor incomplete;
b) etapa a II-a — analiza de către comisie a documentațiilor
înregistrate și prezentate de secretariat, pentru operatorii
economici care solicită atestarea/reatestarea;
c) etapa a III-a — deliberarea comisiei privind
atestarea/reatestarea operatorilor economici sau respingerea
cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la această
decizie;
d) etapa a IV-a — eliberarea certificatelor de atestare/
reatestare.
(2) Ședința de analiză a documentațiilor nu se desfășoară în
prezența reprezentanților operatorilor economici.
Art. 16. — (1) Hotărârile adoptate de comisie se
consemnează în procese-verbale de ședință, fiind semnate de
către toți membrii prezenți.
(2) Procesele-verbale și alte date necesare privind operatorii
economici se înregistrează într-un registru special.
(3) Procesele-verbale și registrele prevăzute la alin. (2) se
arhivează la secretariatul comisiei o perioadă de 2 ani de la data
expirării valabilității certificatelor de atestare emise în baza
hotărârilor comisiei consemnate în acestea.
Art. 17. — (1) Membrii comisiei poartă întreaga răspundere
pentru hotărârile luate.
(2) Hotărârile comisiei cu privire la atestare/reatestare ori
respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la
cunoștința celor interesați de către secretariatul comisiei.
(3) Certificatele de atestare/reatestare se transmit
operatorilor economici prin poștă cu confirmare de primire sau,
după caz, prin delegat, prin grija secretariatului comisiei.
Art. 18. — (1) Certificatele de atestare/reatestare a
operatorilor economici se întocmesc conform modelului
prezentat în anexa nr. 5.
(2) Certificatele de atestare/reatestare se eliberează pentru
o perioadă de 2 ani, cu obligația operatorului economic de a
solicita reatestarea la schimbarea condițiilor pentru care a fost
atestat inițial.
(3) Neîndeplinirea de către operatorul economic a obligației
prevăzute la alin. (2) determină retragerea certificatului de
atestare/reatestare.
(4) În cazurile în care condițiile și criteriile de
atestare/reatestare au suferit modificări, cum ar fi mărirea
capacității de exploatare, modificarea personalului de
specialitate, remedierea deficiențelor care au determinat
retragerea certificatului de atestare, operatorul economic are
obligația să solicite reatestarea, în termen de 20 de zile
lucrătoare de la schimbarea condițiilor inițiale, cu respectarea
prevederilor prezentului regulament.
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Art. 13. — (1) În vederea obținerii certificatului de
atestare/reatestare, persoanele juridice au obligația de a depune
la secretariatul comisiei documentația care trebuie să cuprindă
următoarele:
a) cererea de atestare/reatestare, întocmită conform
modelului prezentat în anexa nr. 1;
b) statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că în
obiectul de activitate este prevăzută activitatea de exploatare
forestieră, în copie;
c) actul de înregistrare a operatorului economic, în copie:
sentința sau încheierea judecătorului delegat de pe lângă oficiul
registrului comerțului;
d) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului,
în copie;
e) situația asigurării cu personal de specialitate angajat pe
durata de valabilitate a certificatului de atestare pentru
activitatea de exploatare a lemnului, semnată de conducătorul
persoanei juridice și vizată de inspectoratul teritorial de muncă,
conform modelului prezentat în anexa nr. 2, sau copia
contractului individual de muncă vizat de inspectoratul teritorial
de muncă;
f) copii de pe diplomele de absolvire/licență ale personalului
de specialitate cu studii medii și superioare, pentru un program
normal de lucru sau parțial, dar nu mai puțin de 4 ore/zi, cu
condiția să nu fie angajat decât la două societăți comerciale;
g) situația asigurării cu utilaje proprii specifice activității de
exploatare forestieră, și anume: mașini multifuncționale,
fierăstraie mecanice, tractoare articulate forestiere, tractoare
universale, funiculare, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 3, însoțită de adeverința eliberată de administrația financiară
sau de primărie, după caz, ori acte de vânzare-cumpărare
autentificate la notariat; operatorul economic trebuie să facă
dovada deținerii de utilaje pentru exploatarea unui volum anual
de minimum 5.000 m3;
h) situația contractării volumului de lemn pe picior în perioada
ultimei atestări/reatestări, dacă se solicită reatestarea, conform
modelului prezentat în anexa nr. 4;
i) calculul capacității anuale de exploatare forestieră;
j) copia cazierului tehnic de exploatare a masei lemnoase,
completat la zi, numai pentru operatorii economici care solicită
reatestarea.
(2) Personalul de specialitate trebuie să fie: maistru
exploatare forestieră, tehnician, inginer în domeniul silviculturii.

el

or

CAPITOLUL III
Documentele necesare pentru atestare/reatestare
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(5) În cazul în care operatorul economic nu își îndeplinește
obligația prevăzută la alin. (4), comisia procedează la retragerea
atestatului.
(6) În urma sesizărilor primite sau din oficiu comisia
analizează
îndeplinirea
condițiilor
și
criteriilor
de
atestare/reatestare de către operatorul economic respectiv,
căruia îi solicită documentele necesare, și retrage, dacă este
cazul, certificatul de atestare/reatestare emis.
(7) Operatorul economic căruia i s-au solicitat documente în
condițiile prevăzute la alin. (6) este obligat să le pună la
dispoziția secretariatului comisiei în termen de cel mult 20 de
zile de la data primirii solicitării.
(8) Nepunerea la dispoziția secretariatului comisiei a
documentelor în condițiile prevăzute la alin. (7) atrage
retragerea certificatului de atestare/reatestare.
(9) În cazul pierderii/distrugerii/furtului certificatului de
atestare/reatestare, comisia eliberează un duplicat al acestuia,
după publicarea de către operatorul economic a unui anunț în
acest sens într-un cotidian de circulație națională.

ce

Art. 20. — Contestațiile la hotărârile comisiei se soluționează
conform legii.
Art. 21. — (1) Deținătorii de fond forestier proprietate publică
sunt obligați să consemneze volumul de lemn contractat,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(2) Nerespectarea acestei dispoziții atrage răspunderi
conform legislației silvice.
Art. 22. — (1) Constatarea încălcărilor privind îndeplinirea
condițiilor de atestare/reatestare prevăzute de prezentul
regulament se face de către personalul silvic cu atribuții de
control al Direcției generale de control silvic și cinegetic din
cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
(2) Constatarea neîndeplinirii obligațiilor ce revin operatorilor
economici privind respectarea prezentului regulament se face
de către personalul silvic cu atribuții de control din cadrul
inspectoratelor teritoriale de regim silvic și vânătoare, în raza lor
de competență.
(3) Unitățile teritoriale ale Regiei Naționale a Pădurilor —
Romsilva și structurile silvice autorizate au obligația să
informeze inspectoratele teritoriale de regim silvic și vânătoare
cu privire la eventualele încălcări ale prezentului regulament de
către operatorii economici.
Art. 23. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrantă din prezentul
regulament.

fiz
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CAPITOLUL V
Dispoziții finale

a

pe
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or

Art. 19. — Certificatele de atestare/reatestare eliberate
anterior datei intrării în vigoare a prezentului ordin sunt valabile
până la data expirării lor, dacă nu au fost retrase sau anulate.

ite

Operatorul economic ............................................................

ANEXA Nr. 1
la regulament

tu

(denumire, telefon, fax)

ii
g

ra

Nr. ........................ din .....................

rm

ăr

C E R E R E D E AT E S TA R E / R E AT E S TA R E

in

fo

Nr.  din .

iv

Subscrisa ...................................................................................................................................,

us

(denumirea operatorului economic și forma juridică)

cl

cu sediul în ......................................................................................................................................, telefon ......................................,

ex

(localitatea, județul, strada, nr. etc.)

tin

at

înființată prin ................................................................................................................ și înregistrată la oficiul registrului comerțului
(tip, nr., data emiterii)

D

es

.................................... la nr. ..............., solicit eliberarea certificatului de atestare pentru execuția de lucrări de exploatări forestiere.
În susținerea prezentei cereri, declar pe propria răspundere următoarele elemente cu privire la situația actuală a societății:
1. Date generale:
— actul constitutiv, statutul, contractul de asociere
— vechimea în activitatea de exploatare forestieră ................ ani
— codul fiscal .............................................
— capitalul social subscris ............................................
— banca ..............................................
2. Obiectul de activitate principal ......................................, secundar ....................................
3. Volumul de lemn pe picior exploatat în anul .......................................... m3
4. Volumul de lemn pe picior de exploatat anual ........................................... m3
5. Numărul total de salariați ............................, din care:
a) personal de specialitate în domeniul silviculturii:
— ingineri ................
— tehnicieni .............
— maiștri .................
b) alte categorii de personal .........................
6. Baza materială proprie (număr):
— mașini multifuncționale
— fierăstraie mecanice .......................
— tractoare articulate forestiere ...........................
— tractoare universale ............................
— funiculare ...............................
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Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute de art. 13 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei
de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și
al ministrului economiei și finanțelor nr. 223/1.330/2008.
Semnătura autorizată și ștampila
.............................
ANEXA Nr. 2
la regulament

Operatorul economic ........................
SITUAȚIA

asigurării cu personal de specialitate angajat pe durata de valabilitate a certificatului de atestare
pentru activitatea de exploatare a lemnului
Vechimea (ani)

Numele și prenumele

Data nașterii

Funcția

Pregătirea
de specialitate

în specialitate

în unitate

0

1

2

3

4

5

6

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr
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g

ra
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fiz
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ce

Nr.
crt.

Data completării

Semnătura autorizată și ștampila

................

.......................
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ANEXA Nr. 3
la regulament

Operatorul economic ...............................................
SITUAȚIA

asigurării cu utilaje proprii specifice activității de exploatare forestieră

Nr.
crt.

Denumirea și marca utilajului
sau atelajului

Anul de fabricație

Anul achiziției

Numărul
de înmatriculare
(după caz)

Gradul de uzură %

Observații

0

1

2

3

4

5

6

fiz
i

ce

NOTĂ:

Semnătura autorizată și ștampila
........................................

pe

rs
o

an

el

or

Data completării
........................................

ra

tu

ite

a

ANEXA Nr. 4
la regulament

ii
g

S I T U A Ț I A*)

fo

rm

ăr

contractării volumului de lemn pe picior în perioada atestării/reatestării

ex

cl

us

iv

in

Operatorul economic S.C. ...............................
Certificat de atestare: seria ...................nr. .....................din ...................

1

2

Viza deținătorului

at

0

Volumul contractat (mii m3)

tin

Anul/
Parchetul

Total

Rășinoase

Fag

Cvercinee

Alte specii

Volum
cumulat
în anul***)

3

4

5

6

7

8

D

es

Nr.
crt.

Contractul**)
Nr. ........
din ........

Organizatorul Semnătura
licitației****) și ștampila
9

10

*) Însoțește certificatul de atestare a operatorului economic și se completează, la fiecare contractare de masă lemnoasă pe picior, de către organizatorul
licitației/negocierii.
**) În coloana 2 se va menționa tipul contractului și se va nota, după cum urmează:
— (A) Contract de achiziție masă lemnoasă pe picior
— (PS) Contract prestări servicii de exploatare forestieră
***) Rezultă prin cumulul volumului contractat pentru anul în curs și nu poate avea o valoare mai mare decât cea pentru care a fost emis certificatul de
atestare.
****) Conform definiției din Hotărârea Guvernului nr. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond
forestier proprietate publică, către agenții economici, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele comisiei de atestare,
.............................................................
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ANEXA Nr. 5
la regulament

— față —
ROMÂNIA

COMISIA DE ATESTARE A OPERATORILOR ECONOMICI ÎN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ
CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE

Seria./Nr.
Comisia de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere, constituită în baza prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 1.174/2006 pentru modificarea și completarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii
de fond forestier proprietate publică, către agenții economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2004,
în urma desfășurării procedurii de atestare conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al
ministrului economiei și finanțelor nr. 223/1.330/2008, emite prezentul
CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE

Operatorului economic .........................................................................................................................................................,
(denumirea și forma juridică)

ce

cu sediul în .........................................................................................................................................................................................,

fiz
i

(localitatea, județul, strada numărul etc.)

înființat prin ........................................................................................................................................................................................

or

(numărul și data emiterii acestuia)

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

și înregistrat la oficiul registrului comerțului la nr...........................................
se atestă, prin prezentul certificat, că are capacitatea de a exploata anual un volum brut de..................mii m3 de lemn pe
picior.
Prezentul certificat este valabil până la data de.................................
Dosar............................
Președintele comisiei de atestare
........................................
L.S./S.S.

ii
g

— verso —

0

1

rm

Data revizuirii

Capacitatea de exploatare stabilită
la revizuire [mii m3/an]

3

ex

cl

2

D

es

tin

at

3
5

2

us

1

4

Semnătura și ștampila
președintelui comisiei

iv

in

fo

Anul
revizuirii

ăr

Mențiuni cu ocazia revizuirii:

ANEXA Nr. III

C R I T E R I I L E D E AT E S TA R E
a operatorilor economici pentru activitatea de exploatări forestiere
Hotărârea comisiei de atestare a operatorilor economici
pentru activitatea de exploatări forestiere se va lua pe baza
următoarelor criterii:
1. operatorul economic este persoana juridică cu obiect de
activitate în domeniul exploatărilor forestiere;
2. operatorul economic are încadrat personal tehnic, după
cum urmează:
a) pentru un inginer silvic se stabilește o capacitate de
exploatare de 30.000 m3/an;
b) pentru un maistru în exploatare forestieră sau tehnician
silvic se stabilește o capacitate de exploatare de 10.000 m3/an;
3. operatorul economic are asigurată dotarea cu utilaje
specifice necesare realizării lucrărilor de exploatare forestieră,
pentru următoarele capacități:
a) un tractor articulat forestier — 6.000 m3;
b) un tractor universal — 5.000 m3;
c) un utilaj multifuncțional — potrivit datelor tehnice;

d) un funicular — potrivit datelor tehnice;
4. pentru utilajele specifice, capacitatea se calculează astfel:
a) în cazul utilajelor conducătoare (tractoare articulate
forestiere, tractoare universale, utilaje multifuncționale și
funiculare), la care gradul de uzură depășește 50%, capacitatea
de exploatare care se atestă se stabilește prin diminuarea cu
50% a capacității prevăzute la pct. 3;
b) în cazul utilajelor conducătoare (tractoare articulate
forestiere, tractoare universale, utilaje multifuncționale și
funiculare), la care gradul de uzură este cuprins între 1 și 50%,
capacitatea de exploatare care se atestă se stabilește prin
diminuarea cu procentul aferent uzurii a capacității prevăzute la
pct. 3;
5. capacitatea de exploatare se stabilește ca valoarea cea
mai mică rezultată din îndeplinirea cumulativă a condițiilor
privind personalul de specialitate și dotarea cu utilaje specifice.
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MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor
persoane

ce

Având în vedere raportul depus 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,

fiz
i

ministrul justiției emite următorul ordin:

pe

rs
o

an

el

or

Art. 1. — Se aprobă cererile de renunțare la cetățenia română persoanelor
care au dobândit o altă cetățenie și care sunt cuprinse în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ra

tu

ite

a

p. Ministrul justiției,
Katalin-Barbara Kibedi

us

iv

in
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rm

ăr
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g

București, 12 mai 2008.
Nr. 1.313/C.

L I S TA

at

ex

cl

ANEXĂ

es

tin

persoanelor cărora li s-a aprobat cererea de renunțare la cetățenia română

D

1. Boer Csaba-Attila, fiul lui Boer Vasile și Ileana, născut la 29 octombrie
1975 în localitatea Satu Mare, județul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în
Olanda, 2901 JZ Capelle, A/D IJssel, Bachstraat 147, cu ultimul domiciliu din
România în Satu Mare, Aleea Constelației bl. H.1-1, ap. 12, județul Satu Mare.
Dosar nr. 224R/2007.
2. Boer Katalin, fiica lui Sorban David și Ilona, născută la 1 iunie 1976 în
localitatea Miercurea-Ciuc, județul Harghita, România, cu domiciliul actual în
Olanda, 2901 JZ Capelle, A/D IJssel, Bachstraat 147, cu ultimul domiciliu din
România în Satu Mare, Aleea Constelației bl. H.1-1, ap. 12, județul Satu Mare.
Dosar nr. 225R/2007. Copii minori: Boer Daniel-Hunor, născut la data de
24.05.2005.
3. Vaslaban Istvan-Szilard, fiul lui Vaslaban Istvan și Liviera, născut la
30 august 1985 în localitatea Bălan, județul Harghita, România, cu domiciliul actual
în Ungaria, 1183 Budapesta, str. Napfurdo nr. 17, cu ultimul domiciliu din România
în Bălan, Str. Izvoarelor bl. 3.A, sc. 1, ap. 9, județul Harghita. Dosar nr. 163R/2007.
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RECTIFICĂRI
La Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2007 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 5 decembrie 2007, se face următoarea rectificare (care
nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 1, la nr. 78, în loc de: „78. Sîrbu Alexandru, fiul lui Mihail și Vera (fiica lui Ganea Alexandru, născut
la 18.11.1921 în localitatea Vălcineț, județul Ungheni, și Sofia), născut la data de 28 iulie 1974 în localitatea Chișinău,
Republica Moldova, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, bd. Traian nr. 23/1, ap. 260.
Copii minori: Sîrbu Christian, născut la data de 28.12.2002, și Sîrbu Cătălin-Mihai, născut la data de 16.12.2004. (10.004—
2003)” se va citi: „78. Sîrbu Alexandru, fiul lui Mihail și Vera (fiica lui Ganea Alexandru, născut la 18.11.1921 în localitatea
Vălcineț, județul Ungheni, și Sofia), născut la data de 28 iulie 1974 în localitatea Chișinău, Republica Moldova, cetățean
moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chișinău, bd. Traian nr. 23/1, ap. 260. Copii minori: Sîrbu Christian,
născut la data de 28.12.2000, și Sîrbu Cătălin-Mihai, născut la data de 16.12.2004. (10.004—2003)”.


ce

La Hotărârea Guvernului nr. 364/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital ale
autorităților administrației publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 23 aprilie
2008, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexă, la nr. crt. 38 „Județul Tulcea”, la coloana a doua „Unitatea administrativ-teritorială”, la poziția
corespunzătoare comunei Ceatalchioi, în loc de: „Comuna Ceatalchioi” se va citi: „Bugetul propriu al județului Tulcea”.
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În preambulul Ordinului ministrului apărării nr. M 39/2008 pentru delegarea către șeful Direcției management
resurse umane a competenței îndeplinirii atribuțiilor privind coordonarea și controlul Universității Naționale de Apărare
„Carol I”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, se fac următoarele rectificări (care
aparțin Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— la primul paragraf, în loc de: „Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării,
cu modificările ulterioare” se va citi: „Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării”;
— la paragraful al doilea, în loc de: „Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare” se va citi: „Legea
nr. 346/2006”.
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