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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional
pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Având în vedere obligațiile ce revin României, ca stat membru al Uniunii Europene, de respectare a prevederilor legislației
comunitare în vigoare, este necesară luarea cât mai rapid a măsurilor ce se impun pentru raportarea de informații privind piața
produselor agricole și alimentare către Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.
Ținând seama de prevederile regulamentelor europene, și anume: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 562/2005 din 5 aprilie
2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.255/1999 privind schimburile de informații dintre
statele membre și Comisie în sectorul laptelui și produselor lactate, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.319/2006 din 5 septembrie
2006 privind schimbul de anumite informații referitoare la carnea de porc între statele membre și Comisie, Regulamentul Comisiei
(CE) nr. 1.128/2006 din 24 iulie 2006 privind etapa de comercializare la care se referă prețul mediu pentru carcasele de porc,
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 315/ 2002 din 20 februarie 2002 privind evidența prețurilor la carcasele de ovine proaspete sau
refrigerate pe piețele reprezentative ale Comunității, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 22/2008 din 11 ianuarie 2008 de stabilire a
normelor de aplicare a grilei comunitare de clasificare a carcaselor de ovine, Regulamentul (CE) nr. 874/96 din 14 mai 1996 privind
importurile de animale de reproducție de rasă pură din speciile ovină și caprină provenite din țările terțe, Regulamentul Comisiei
(CE) nr. 546/2003 din 27 martie 2003 privind anumite comunicări de date referitoare la aplicarea regulamentelor Consiliului (CEE)
nr. 2.771/75, (CEE) nr. 2.777/75 și (CEE) nr. 2.783/75 în sectorul ouălor și păsărilor de curte, Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 1.183/2006 din 24 iulie 2006 privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de bovine adulte, Regulamentul Comisiei (CEE)
nr. 563/82 din 10 martie 1982 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.208/81 de stabilire a prețurilor de
piață pentru bovinele adulte pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 295/96 din
16 februarie 1996 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.892/87 privind înregistrarea prețurilor
de pe piață pentru bovinele adulte, pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 877/2004
din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.200/96 în ceea ce privește comunicarea prețurilor
constatate pe piețe pentru anumite fructe și legume proaspete, Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.131/93 din 28 iulie 1993 de
stabilire a procedurii și a condițiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către organismele de intervenție, Regulamentul Comisiei
(CE) nr. 1.465/2006 din 3 octombrie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.131/1993 de stabilire a procedurii și a
condițiilor pentru vânzarea cerealelor păstrate de către organismele de intervenție, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 100/2007 din
1 februarie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 877/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului
(CE) nr. 2.200/96 din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor, Regulamentul
Comisiei (CE) nr. 1.282/2001 din 28 iunie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.493/1999
în ceea ce privește strângerea de informații pentru identificarea produselor vinicole și pentru monitorizarea pieței vitivinicole și de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.623/2000, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 din 22 octombrie 2007 de instituire
a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul
unic OCP),
având în vedere că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de raportare poate avea drept
consecință negativă declanșarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancționare a României,
prezentul act normativ reglementează măsurile necesare organizării și funcționării în condiții optime a Sistemului
Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare și asigură obligativitatea transmiterii informațiilor legate de prețuri și
de stocuri de către operatorii economici la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea raportării de informații privind piața
produselor agricole și alimentare către Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene,
situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. — Se aprobă înființarea Sistemului Informațional
pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, denumit în
continuare SIPPAA, în scopul colectării, prelucrării, interpretării
și raportării de date și informații privind piața produselor agricole
și alimentare.

Art. 2. — (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu
organizarea, implementarea și funcționarea SIPPAA.
(2) În vederea stabilirii metodelor și tehnicilor de colectare,
procesare și diseminare a datelor statistice care fac obiectul
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adoptarea de măsuri administrative, organizatorice și tehnice de
protejare, prevenire a accesului, difuzării, înstrăinării și
distrugerii neautorizate a acestora.
Art. 7. — (1) Declararea de către unitățile de raportare de
date și informații neconforme cu realitatea, refuzul de declarare,
refuzul de a prezenta persoanelor împuternicite din cadrul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale documentele și
evidențele necesare în vederea verificării realității datelor și
informațiilor de piață, nedeclararea la termenele stabilite și în
forma solicitată a datelor și informațiilor care fac obiectul
SIPPAA, precum și divulgarea de date confidențiale referitoare
la operatorii economici furnizori de informații de piață constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la
50.000 lei.
(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și
aplicarea sancțiunilor se fac de către reprezentanți împuterniciți
ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care au obligația
de a verifica modul de respectare a prevederilor prezentei
ordonanțe de urgență și au dreptul să verifice la sediul unităților
de raportare realitatea datelor comunicate.
(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile și
dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 8. — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură
transmiterea informațiilor de piață agricolă și alimentară către
serviciile corespondente ale Direcției Generale pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene,
în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare în
vigoare.
Art. 9. — Fondurile necesare pentru organizarea și
funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor
Agricole și Alimentare se asigură anual din bugetul aprobat
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Art. 10. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă prin ordin al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale normele metodologice
pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
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SIPPAA, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se consultă
cu Institutul Național de Statistică, în calitatea sa de coordonator
al statisticii oficiale din România.
(3) Metodologiile de colectare, prelucrare, interpretare și
difuzare a datelor statistice din cadrul anchetelor statistice ce
fac obiectul SIPPAA sunt transmise Institutului Național de
Statistică, în vederea avizării acestora, și se aprobă prin ordin al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
Art.3. — Implementarea și funcționarea SIPPAA se
realizează prin următoarele măsuri:
a) măsuri de strategie, prin care se stabilesc produsele sau
grupele de produse care se includ în studiile de piață, piețele
reprezentative și categoriile de operatori economici, organizațiile
profesionale, patronale, organizațiile interprofesionale care
furnizează informațiile, categoriile de prețuri care se
înregistrează;
b) măsuri de reglementare și administrative, prin care se
asigură metodologia de colectare a datelor, sistemul de
raportare, transfer și procesare a datelor, resursele umane
necesare, cerințele privind instruirea personalului care asigură
colectarea datelor, cerințele tehnice informaționale, costurile
informaționale.
Art. 4. — (1) Colectarea și verificarea informațiilor primare
privind piața produselor agricole și alimentare se realizează de
către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, direct sau prin
intermediul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală
județene și a municipiului București, după caz.
(2) Centralizarea, procesarea, analizarea și diseminarea
informațiilor privind piața produselor agricole și alimentare se
realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Art. 5. — (1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență,
unități de raportare sunt operatorii economici, Comisia de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, organizațiile
profesionale, patronale și interprofesionale și alte autorități, după
caz.
(2) Unitățile de raportare au obligația de a raporta datele și
informațiile care fac obiectul SIPPAA, la termenele și în forma
solicitată, către personalul administrației publice prevăzute la
art. 4 alin. (1).
Art. 6. — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale asigură
confidențialitatea datelor și informațiilor individuale, prin
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
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Gheorghe Albu,
secretar de stat
Președintele Institutului Național de Statistică,
Vergil Voineagu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 28 mai 2008.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli
din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia și a sumelor totale alocate
fiecărei activități, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea
activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal
și sectorul de îmbunătățiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate
fiecărei activități, precum și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea
cuantumului plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor
funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările
ulterioare,
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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îmbunătățiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a
sumelor alocate fiecărei activități, precum și pentru abrogarea
Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului
plăților naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în
anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Se aprobă activitățile pentru care se acordă sprijin
financiar în anul 2007 beneficiarilor prevăzuți la art. 6 și 11 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru
aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli
din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al
organizării și sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare,
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 118.026 mii lei, cuantumul
sprijinului financiar, precum și suma totală alocată fiecărei
activități prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.”
2. Anexa „Activitățile pentru care se acordă sprijin
financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal și
sectorul de îmbunătățiri funciare, în anul 2007, cuantumul
acestuia, precum și suma alocată fiecărei activități” se
înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
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Art. I. — (1) Se aprobă activitățile pentru care se acordă
sprijin financiar beneficiarilor prevăzuți la art. 6 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea
acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul
vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și
sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare, cuantumul
sprijinului, precum și suma totală alocată fiecărei activități
prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Valoarea totală a sprijinului financiar prevăzut la alin. (1)
este de 126.986 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în
limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale pentru anul 2008.
(3) Sumele aferente cererilor depuse la centrele județene sau
al municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură, pentru producția obținută și comercializată în
anii 2007 și 2008, autorizate și aprobate la plată până la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se achită de la bugetul de
stat, cu încadrarea în plafoanele alocate măsurilor prin bugetul
aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul
2008.
Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 463/2007 privind
aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar
producătorilor agricoli din sectorul vegetal și sectorul de

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 28 mai 2008.
Nr. 570.
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ANEXA Nr. 1

ACTIVITĂȚILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, cuantumul acestuia,
precum și suma totală alocată fiecărei activități

a) legume- implementarea Sistemului
fructe
European de Bune
Practici Agricole,
EUREPGAP, în domeniul
legumelor și fructelor

Suma fixă

Valoarea totală

până la
10.000 lei/
contract

200 mii lei

—

600 lei/tonă 22.000 mii lei

ciuperci cultivate și
recoltate din spații
climatizate

—

800 lei/tonă

4.066 mii lei

350 lei/tonă

2.400 mii lei

ce

legume produse și
recoltate din serele
încălzite până la
31 decembrie 2008

el

or

—

rs
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an

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
30 % din valoarea
unitară a ambalajelor și
materialelor necesare
ambalării

300 lei/tonă
800 mii lei
350 lei/tonă 1.300 mii lei
300 lei/tonă
700 mii lei
150 lei/tonă
200 mii lei
160 lei/tonă 9.846 mii lei
200 lei/tonă
400 mii lei
200 lei/tonă
289 mii lei
200 lei/tonă
244 mii lei
300 lei/tonă
100 mii lei
300 lei/tonă
155 mii lei
până la
legume —
4 lei/bucată 10.170 mii lei

fructe —
8.330 mii lei
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sprijin financiar pentru
tomate
legume și fructe destinate
mazăre boabe verzi
prelucrării industriale
fasole păstăi
ardei — toate tipurile
castraveți tip cornișon
mere
prune
cireșe
vișine
piersici
struguri de masă
sprijin financiar pentru
legume, căpșuni, pomi
achiziționarea de
și arbuști fructiferi
ambalaje și alte materiale
necesare ambalării
legumelor și fructelor
pentru livrare în stare
proaspătă

pe

sprijin financiar pentru
legumele produse în
serele încălzite și pentru
ciupercile de cultură
produse în spații
climatizate

70% din valoarea
costurilor certificării și
ale tuturor analizelor
și/sau avizelor necesare
pentru certificarea unui
contract/beneficiar

a

1.

Procent din cheltuielile eligibile
(%)

Denumirea activității

fiz
i

Nr.
crt.

D

conform anexei nr. 1 lit. b) ceapă, rădăcinoase,
pct. 1: susținerea unor
mere, pere, struguri de
cheltuieli de depozitare
masă
a produselor agricole
2.

c) sector
viticol

autorizarea plantațiilor
viticole pentru producerea
strugurilor de vin cu
denumire de origine
controlată, certificarea și
marcarea vinurilor cu
denumire de origine
controlată

30% din valoarea
cheltuielilor de
depozitare

până la
70 lei/tonă/
perioadă de
depozitare

3.500 mii lei

costurile aferente
autorizării plantațiilor
viticole destinate
producerii strugurilor de
vin cu denumire de
origine controlată

—

10 lei/ha

250 mii lei

costurile aferente
certificării și marcării
vinurilor cu denumire de
origine controlată

—

12 lei/hl

10.000 mii lei

—

500 lei/ha

30.000 mii lei

tratamente fitosanitare în costurile aferente
plantațiile viticole cu
tratamentelor
soiuri nobile pentru
fitosanitare
struguri de masă și vin,
inclusiv pentru vinuri cu
denumire de origine
controlată

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Procent din cheltuielile eligibile
(%)

Denumirea activității

3.

e) hamei

susținerea producției de
hamei cu un conținut
ridicat în acizi alfa și la
cerințele de calitate
stabilite prin contract

4.

f) cartof

sprijinirea producției de
cartof pentru
industrializare la calitatea
și cerințele specifice
normelor tehnice de
procesare, stabilite prin
contracte

10% din costurile de
producție

—

conform anexei nr. 1 lit. b)
pct. 1: susținerea unor
cheltuieli de depozitare
a produselor agricole

100 lei/tonă

36 mii lei

150 lei/tonă

7.500 mii lei

până la
7.000 mii lei
70 lei/tonă/
perioadă de
depozitare
600 lei/tonă

el
—

800 lei/tonă

—

5.000 lei/ha

7.200 mii lei

ite

a

pe

rs
o

an

pentru culturile de la
care se utilizează planta
întreagă și/sau rădăcina

sprijin pentru producția de culturi în câmp
flori, plante dendrologice
și ornamentale în câmp,
în spații protejate sau
amenajate
culturi în sere

Valoarea totală

or

fiz
i

—

Suma fixă

300 mii lei

tu

h) flori,
plante
dendrologice
și
ornamentale

pentru culturile de la
care se utilizează
sămânța

—

10.000 lei/ha

fo

rm

ăr

ii
g

6.

g) plante
susținerea producției de
medicinale și plante medicinale și
aromatice
aromatice realizate în
condițiile de calitate
stabilite prin contract

ra

5.

30% din valoarea
cheltuielilor de
depozitare

ce

Nr.
crt.

ACTIVITĂȚILE

cl

us

iv

in

ANEXA Nr. 2
(Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 463/2007)

tin

at

ex

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal și sectorul de îmbunătățiri funciare,
în anul 2007, cuantumul acestuia, precum și suma alocată fiecărei activități
Nr.
crt.

Procent din cheltuielile
eligibile
(%)

D

es

Denumirea activității

I.1.

a) legumefructe

Suma fixă

Valoarea totală

funcționarea grupurilor de
producători recunoscute

—

40.0000 lei/
grup

880 mii lei

implementarea Sistemului
European de Bune Practici
Agricole, EUREPGAP, în
domeniul legumelor și
fructelor

70% din valoarea
costurilor certificării și
ale tuturor analizelor
și/sau avizelor
necesare pentru
certificarea unui
contract/beneficiar

până la
10.000 lei/
contract

133 mii lei

—

600 lei/tonă

22.000 mii lei

sprijin financiar pentru
legumele produse în serele
încălzite și pentru ciupercile
de cultură produse în spații
climatizate, ciuperci
cultivate și recoltate din
spații climatizate

legume produse
și recoltate din
serele încălzite
până la
31 decembrie
2007

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

ciuperci cultivate
și recoltate din
spații climatizate

—

800 lei/tonă

3.200 mii lei

tomate

—

350 lei/tonă

2.000 mii lei

mazăre boabe
verzi

—

300 lei/tonă

751 mii lei

fasole păstăi

—

350 lei/tonă

1.270 mii lei

ardei — toate
tipurile

—

300 lei/tonă

540 mii lei

castraveți tip
cornișon

—

150 lei/tonă

174 mii lei

mere

—

160 lei/tonă

8.000 mii lei

prune

—

200 lei/tonă

203 mii lei

cireșe

—

200 lei/tonă

100 mii lei

vișine

—

200 lei/tonă

100 mii lei

piersici

—

300 lei/tonă

75 mii lei

struguri de masă

—

300 lei/tonă

90 mii lei

—

10 lei/ha

145 mii lei

—

12 lei/hl

3.790 mii lei

fiz
i
or
el

an
rs
o

costurile
aferente
autorizării
plantațiilor
viticole destinate
producerii
strugurilor de vin
cu denumire de
origine
controlată
costurile
aferente
certificării și
marcării vinurilor
cu denumire de
origine
controlată

ii
g

ra

tu

ite

autorizarea plantațiilor
viticole pentru producerea
strugurilor de vin cu
denumire de origine
controlată, certificarea și
marcarea vinurilor cu
denumire de origine
controlată

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

c) sector
viticol

ce

Suma fixă

pe

sprijin financiar pentru
legume și fructe destinate
prelucrării industriale

2.

Procent din cheltuielile
eligibile
(%)

Denumirea activității

a

Nr.
crt.

costurile
aferente
tratamentelor
fitosanitare

—

500 lei/ha

18.800 mii lei

—

150 lei/tonă

4.300 mii lei

D

es

tratamente fitosanitare în
plantațiile viticole cu soiuri
nobile pentru struguri de
masă și vin, inclusiv pentru
vinuri cu denumire de
origine controlată
3.

f) cartof

sprijinirea producției de
cartof pentru industrializare
la calitatea și cerințele
specifice normelor tehnice
de procesare, stabilite prin
contracte

—

4.

g) plante
medicinale
și
aromatice

susținerea producției de
plante medicinale și
aromatice realizate în
condițiile de calitate stabilite
prin contract

pentru culturile
de la care se
utilizează
sămânța

600 lei/tonă

pentru culturile
de la care se
utilizează planta
întreagă și/sau
rădăcina (planta
uscată)

800 lei/tonă

1.390 mii lei

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

culturi în câmp

—

5.000 lei/ha

85 mii lei

culturi în sere

—

10.000 lei/ha

menținerea în funcțiune prin
realizarea lucrărilor de
întreținere și reparații a
infrastructurii de
îmbunătățiri funciare —
irigații situate în cadrul
teritoriului organizațiilor de
îmbunătățiri funciare sau al
federațiilor de organizații de
îmbunătățiri funciare și
aflate în proprietatea sau
folosința acestora

—

140 lei/ha

30.000 mii lei

asigurarea pazei și
protecției infrastructurii de
îmbunătățiri funciare —
irigații situate în cadrul
teritoriului organizațiilor de
îmbunătățiri funciare sau al
federațiilor de organizații de
îmbunătățiri funciare și
aflate în proprietatea sau
folosința acestora

—

31 lei/ha

6.400 mii lei

ce
fiz
i
el

an
rs
o
pe
a
ite
tu
ra
ii
g

4.000 mii lei

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

executarea lucrărilor de
aducere în stare de
funcțiune a infrastructurii de
îmbunătățiri funciare situate
în cadrul teritoriului
organizațiilor de
îmbunătățiri funciare sau al
federațiilor de organizații de
îmbunătățiri funciare și
aflate în proprietatea sau
folosința acestora

ăr

Asigurarea
stării de
funcționare a
infrastructurii
de
îmbunătățiri
funciare

sprijin pentru producția de
flori, plante dendrologice și
ornamentale în câmp, în
spații protejate sau
amenajate

rm

h) flori, plante
dendrologice
și
ornamentale

es

II.

Suma fixă

D

5.

Procent din cheltuielile
eligibile (%)

Denumirea activității

or

Nr.
crt.

executarea lucrărilor de
aducere în funcțiune de
către Administrația
Națională a Îmbunătățirilor
Funciare a infrastructurii de
îmbunătățiri funciare situate
în cadrul teritoriului
organizațiilor de
îmbunătățiri funciare sau al
federațiilor de organizații de
îmbunătățiri funciare și
care, din cauza stării de
degradare, nu s-a putut
transmite în proprietatea
sau folosința acestora ori
nu s-a preluat de acestea
pe bază de proces-verbal
de predare-primire

9.600 mii lei
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru
nr. 184/2007 privind numirea membrilor Comitetului de
reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei

or

fiz
i

ce

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) și (3) din Legea energiei electrice
nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (2) și (3) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și
Propunerea președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 14.557 din 16 mai 2008,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

an

el

primul-ministru emite următoarea decizie:

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

Articol unic. — Anexa la Decizia primului-ministru nr. 184/2007 privind
numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 405 din 18 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

ii
g

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

D

es

tin

at

București, 2 iunie 2008.
Nr. 114.

ANEXĂ
(Anexa la Decizia nr. 184/2007)

COMPONENȚA NOMINALĂ

a membrilor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei
1. Maria Mânicuță — director general — Departamentul acces la rețea și
autorizare în domeniul energiei electrice;
2. Sorin Bulagea — director general — Departamentul acces la rețea și
autorizare în domeniul gazelor naturale;
3. Viorel Alicuș — director general — Departamentul prețuri și tarife în domeniul
energiei electrice;
4. Gabriel Sârbu — director general — Departamentul prețuri și tarife în
domeniul gazelor naturale;
5. Dan Ionescu — director general — Departamentul piață de energie electrică;
6. Zoltan Nagy-Bege — director general — Departamentul piață de gaze
naturale;
7. Eugen Georgescu — director general — Departamentul control și protecția
consumatorilor.
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
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru
nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute
la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri
pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea
cu gaze naturale
Având în vedere Adresa Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 567.617 din
7 mai 2008,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.

an

el

or

fiz
i

ce

Articol unic. — Anexa la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru
numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007
privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, cu
modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezenta decizie.

rs
o

PRIM-MINISTRU

pe

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

ăr

ANEXĂ
(Anexa la Decizia nr. 21/2008)

iv

in

fo

rm

București, 2 iunie 2008.
Nr. 115.

ii
g

ra

tu

ite

a

Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu

us

COMPONENȚA COMISIEI DE COORDONARE

— Viorel Palașcă, secretar de stat
— Marian Petrache, secretar de stat
— Gergely Olosz, președinte

es

tin

at

ex

cl

1. Ministerul Economiei și Finanțelor
2. Ministerul Internelor și Reformei
Administrative
3. Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei
4. Agenția Națională pentru Resurse
Minerale
5. Societatea Națională de Transport
Gaze Naturale „Transgaz” — S.A.

D

10

6. Societatea Națională de Gaze
Naturale „Romgaz” — S.A

7. Societatea Comercială de Distribuție
a Gazelor Naturale „Distrigaz
Sud — S.A
8. Societatea Comercială „Distrigaz
Sud Rețele” — S.R.L.
9. Societatea Comercială „Petrom” —
S.A.
10. E.ON Gaz România — S.A.
11. E.ON Gaz Distribuție — S.A
12. Asociația Națională a
Consumatorilor de Energie
din România

— Bogdan Găbudeanu, președinte
— Ioan Rusu, director general
— Marius Stroia, director, Dispeceratul
Național de Gaze Naturale București
— Toth Francisc, director general
— Dan Vecerdea, director producție,
Sucursala de Înmagazinare Subterană
a Gazelor Naturale Ploiești
— Bernard Arnaud, director general

— Serge Delauney, director general
— Harald Kraft, director, Divizia gaze
— Virgil Metea, director general
— Dan Morari, director general adjunct
— Mihai Ogrean, director

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
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind promovarea temporară a doamnei Monica Aurite
în funcția publică de secretar general al Autorității Naționale
pentru Cercetare Științifică

fiz
i

ce

Având în vedere:
— propunerea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, formulată prin
Adresa nr. 526 din 17 aprilie 2008,
— Avizul favorabil nr. 1.421.523 din 11 februarie 2008 al Agenției Naționale
a Funcționarilor Publici pentru exercitarea de către doamna Monica Aurite, cu
caracter temporar (maximum 6 luni), a funcției publice de secretar general din
cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată,

or

primul-ministru emite prezenta decizie.

rs
o

an

el

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,
doamna Monica Aurite se promovează temporar în funcția publică de secretar
general al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.
PRIM-MINISTRU

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
București, 2 iunie 2008.
Nr. 116.

us

iv

in

fo

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

ex

cl

MINISTERUL JUSTIȚIEI

D

es

tin

at

ORDIN
privind aprobarea renunțării la cetățenia română
unor persoane

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 la 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 anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul justiției,
Gheorghe Mocuța,
secretar de stat
București, 20 mai 2008.
Nr. 1.354/C.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXĂ

1. Aguilar-Diaz Carmen-Oana, fiica lui Moldovan Romul-

cu ultimul domiciliu din România în comuna Vicovu de Jos, satul

Mircea și Elena, născută la data de 14 iulie 1962 în localitatea

Vicovu de Jos nr. 1297, județul Suceava. Dosar nr. 998R/2006

Sînnicolau-Mare, județul Timiș, România, cu domiciliul actual în

9. Coroiu Angela-Marcela, fiica lui Coroiu Andrei și Anița,

Olanda, 6545 KL Nijmegen de Ggildekamp 22—40, cu ultimul

născută la data de 18 decembrie 1970 în localitatea Năruja,

domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Dragoș Vodă nr. 5,

județul Vrancea, România, cu domiciliul actual în Olanda, 3531

județul Sibiu. Dosar nr. 1.408R/2006

TD Utrecht, Padangstraat 70, cu ultimul domiciliu din România
în localitatea Focșani, bd. București nr. 5, ap. 39, județul

2. Borbath Andrea, fiica lui Borbath Csaba și Magdalena,

Vrancea. Dosar nr. 407R/2007

născută la data de 6 ianuarie 1981 în localitatea Târgu Mureș,
județul Mureș, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1058 BE

10. Done Nicoleta-Adriana, fiica lui Ionescu Marin și

Amsterdam, Hoofdweg 82—3, cu ultimul domiciliu din România

Gheorghița, născută la data de 8 mai 1972 în localitatea Roșiori

în localitatea Târgu Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 156,

de Vede, județul Teleorman, România, cu domiciliul actual în

județul Mureș. Dosar nr. 1.308R/2006

Olanda, 2719 KJ Zoetermeer, Tiamahout 2, cu ultimul domiciliu
din România în localitatea București, Str. Dorneasca nr. 16,

3. Boros Szabolcs, fiul lui Boros Ioan și Paraschiva, născut

ce

bl. P.58, sc. 3, et. 7, ap. 78, sectorul 5. Dosar nr. 448R/2007

fiz
i

la data de 22 martie 1976 în localitatea Baraolt, județul Covasna,

11. Done Vasile-George, fiul lui Done Vasile și Cornelia,

România, cu domiciliul actual în Olanda, Capelle A/D IJSSEL,

or

născut la data de 18 martie 1971 în localitatea Câmpulung,

el

Bonnefanten 81, cu ultimul domiciliu din România în localitatea

județul Argeș, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2719 KJ

an

Brașov, Str. Griviței nr. 61, bl. 46.A, sc. B, ap. 10, județul Brașov.

rs
o

Zoetermeer, Tiamahout 2, cu ultimul domiciliu din România în

Dosar nr. 1.034R/2006

pe

localitatea București, str. Cetățuia nr. 2, bl. M.17, sc. 2, ap. 92,

4. Capsali Dumitru, fiul lui Capsali Sterian și Domnica, născut

sectorul 6. Dosar nr. 447R/2007

a

la data de 23 octombrie 1946 în localitatea București, România,

ite

12. Duca Constantin, fiul lui Duca Vasile și Axinie, născut la

ra

data de 19 decembrie 1987 în localitatea Pașcani, județul Iași,
România, cu domiciliul actual în Austria, 4360 Grein, Wiener

ii
g

Fuchstanzstr. 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea

tu

cu domiciliul actual în Germania, 60489 Frankfurt am Main,

ăr

București, str. Biserica Enei nr. 16, ap. 19, et. 7, sector 1. Dosar

rm

nr. 1.320R/2006

in

fo

5. Chișcă Elena, fiica lui Chișcă Toader și Deleanu Zamfira,

iv

născută la data de 25 ianuarie 1970 în localitatea Constanța,

us

județul Constanța, România, cu domiciliul actual în Olanda,

ex

cl

5701 AE Helmond, Wethouder Ebbenlaan 53, cu ultimul

at

domiciliu din România în localitatea Constanța, Str. Eliberării

es
D

nr. 250R/2007

tin

nr. 8, bl. L.1, sc. B, et. 4, ap. 40, județul Constanța. Dosar

Weg 58, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pașcani,
str. Mihai Eminescu bl. B.10, sc. B, ap. 10, județul Iași. Dosar
nr. 966R/2006
13. Fudulache Eufrosina, fiica lui Fudulache Grigore și Maria,
născută la data de 2 ianuarie 1981 în localitatea Galați, județul
Galați, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2935 AD
Ouderkerk A/D Ijssel, Dorpsstraat 88, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Galați, str. Maior Iancu Fotea nr. 26,
județul Galați. Dosar nr. 279R/2007

6. Cîrstoiu Ion, fiul lui Cîrstoiu Ion și Cornelia, născut la data

14. Hagerup Gabriela-Sabina, fiica lui Vancea Sabin și

de 17 august 1967 în localitatea Galați, județul Galați, România,

Paulina, născută la data de 30 noiembrie 1973 în localitatea

cu domiciliul actual în Olanda, 6842 CT Arnhem, Teldersstraat 9,

Mociu, județul Cluj, România, cu domiciliul actual în Norvegia,

cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galați,

3242 Sandefjord, Hemsbakken 60, cu ultimul domiciliu din

Bd. Domnească nr. 69, bl. A, ap. 55, județul Galați. Dosar

România în localitatea Dej, Aleea Lalelelor nr. 5, sc. A, ap. 9,

nr. 1.030R/2006

județul Cluj. (3/2008 )

7. Constantinescu Simona, fiica lui Constantinescu Ion-

15. Hașoti Raimondo-Daniel, fiul lui Hașoti Orlando-Daniel și

Niculae și Elisabeta, născută la data de 7 octombrie 1967 în

Anca, născut la data de 1 ianuarie 1989 în localitatea Sibiu,

localitatea București, România, cu domiciliul actual în Olanda,

județul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 4894

3704 TG Zeist, Nijenheim 8417, cu ultimul domiciliu din

Oberhofen, Romerhof 84, cu ultimul domiciliu din România în

România în localitatea București, Calea Griviței nr. 186, bl. N,

localitatea Sibiu, str. Costache Negri nr. 5A, județul Sibiu. Dosar

sc. 1, et. 3, ap. 14, sectorul 1. Dosar nr. 33R/2007

nr. 110R/2007

8. Coroamă Mihaela-Mărioara, fiica lui Coroamă Aurel și

16. Iftimi-Ilie Mihaela, fiica lui Iftimi-Ilie Vasile și Valeria,

Coramă Veronica, născută la data de 2 octombrie 1987 în

născută la data de 9 octombrie 1974 în localitatea Câmpulung

localitatea Rădăuți, județul Suceava, România, cu domiciliul

Moldovenesc, județul Suceava, România, cu domiciliul actual în

actual în Austria, Backermuhlweg 63 1/5 4030 Linz Osterreich,

Olanda, 5616 BZ Eindhoven, Graaf Adolfstraat 142, cu ultimul
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domiciliu din România în localitatea Slatina, satul Herla, județul
Suceava. Dosar nr. 222R/2007
17. Ivancsuk Ioana-Bianca, fiica lui Ivancsuk Augustin și
Rodica, născută la data de 30 ianuarie 1988 în localitatea Satu
Mare, județul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în
Austria, 4060 Leonding, Bundesstr.26, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Satu Mare, Str. Jocului nr. 4, sc. A, ap. 9,
județul Satu Mare. Dosar nr. 1.437R/2006
18. Kenyeres Eva, fiica lui Kenyeres Ștefan și Ana, născută
la data de 9 decembrie 1971 în localitatea Petroșani, județul
Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Olanda, 6043 VL
Roermond, Venusstr.32, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Petroșani, str. Oituz bl. 2, sc. 1, ap. 16, județul
Hunedoara. Dosar nr. 251R/2007

fiz
i

născută la data de 18 august 1968 în localitatea Timișoara,

or

județul Timiș, România, cu domiciliul actual în Austria, 8052

an

el

Graz, Am Fichtengrund 11, cu ultimul domiciliu din România în

rs
o

localitatea Timișoara, str. Baba Dochia bl. D.2, sc. A, ap. 18,

pe

județul Timiș. Dosar nr. 138R/2007

a

20. Kisch Hans-Reinhard, fiul lui Kisch Ioan și Reghina,

ite

născut la data de 18 ianuarie 1954 în localitatea Cenade, județul

ii
g

ra

tu

Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 58239
Schwerte, Im Bohlgarten 4, cu ultimul domiciliu din România în

25. Mârșanu Anamaria-Gina, fiica lui Mărșanu Mihai și
Agripina, născută la data de 8 octombrie 1978 în localitatea
București, România, cu domiciliul actual în Germania, 89073
Ulm, Neutorstr.22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
București, Str. Ritmului nr. 2, bl. 439, ap. 19, sectorul 2. Dosar
nr. 1.292R/2006
26. Maxim Nicolae, fiul lui Maxim Petru și Maria, născut la
data de 14 aprilie 1969 în localitatea Mediaș, județul Sibiu,
România, cu domiciliul actual în Olanda, 5628 PW Eeindhoven,
Houthalenlaan 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
București, Șos. Kiseleff nr. 11, sectorul 1. Dosar nr. 1.453R/2006
27. Mezei Florin-Vasile, fiul lui Mezei Dumitru și MarcelaRodica, născut la data de 27 august 1974 în localitatea
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, cu domiciliul actual în
Olanda, 5502 PB Veldhoven, Biezenkuilen 55, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Alba-Iulia, str. Vasile Goldiș
nr. 16, județul Alba. Dosar nr. 1.032R/2006
28. Nedișan Jeanina-Bianca, fiica lui Nedișan Emil și
Eugenia, născută la data de 11 iunie 1987 în localitatea Zalău,
județul Sălaj, România, cu domiciliul actual în Austria, 4040 Linz,
Rudolfstr.23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Bocșa nr. 16, județul Sălaj. Dosar nr. 1.095R/2006
29. Nicolescu Lucia, fiica lui Nicolescu Ion și Maricica,
născută la data de 21 iulie 1979 în localitatea Constanța, județul
Constanța, România, cu domiciliul actual în Olanda, 4021 HB
Maurik, Tielsestraat 37, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Constanța, Str. Frunzelor nr. 118, județul Constanța.
Dosar nr. 440R/2007
30. Paraschiv Ioan, fiul lui Paraschiv Victor și Irina, născut la
data de 4 august 1976 în localitatea Roman, județul Neamț,
România, cu domiciliul actual în Olanda, 6701 CW Wageningen,
Boterstraat 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Roman, str. Bucegi bl. 2, ap. 17, județul Neamț. Dosar
nr. 1.305R/2006
31. Petrișor Georgiana-Alisa, fiica lui Petrișor Gheorghe și
Silvia, născută la data de 30 august 1979 în localitatea Zărnești,
județul Brașov, România, cu domiciliul actual în Olanda, Tilburg,
Mendelssohnstraat 108, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Zărnești, Str. Postăvarului bl. 4.A, sc. B, ap. 13,
județul Brașov. Dosar nr. 1.031R/2006
32. Raber Elke, fiica lui Zikeli Simion și Ecaterina, născută la
data de 12 octombrie 1967 în localitatea Dumbrăveni, județul
Sibiu, România, cu domiciliul actual în Germania, 89081 Ulm,
Ringstr.158, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Viișoara nr. 237, județul Mureș. Dosar nr. 1.459R/2006. Copii
minori: Raber Johannes-Mathias, născut la data de 3 iulie 1991;
Raber Heinz-Fabian, născut la data de 28 septembrie 1994.
33. Repka Monika, fiica lui Repka Norbert și Geneveva,
născută la data de 4 mai 1969 în localitatea Reșița, județul
Caraș-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania,

ce

19. Kirchweger Mariana, fiica lui Cojocariu Vasile și Maria,

ăr

localitatea Hoghilag nr. 58, județul Sibiu. Dosar nr. 1.067R/2006

fo

rm

21. Kohlbacher Cornelia-Elena, fiica lui Blaga Gavril și Elena,

in

născută la data de 19 septembrie 1973 în localitatea Aleșd,

us

iv

județul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 8580 St.

cl

Martin am Wollmissberg, Kleinwollmiss 108, cu ultimul domiciliu

ex

din România în comuna Aștileu, satul Peștera nr. 114/A, județul

tin

at

Bihor. Dosar nr. 197R/2007

es

22. Koșa Debora-Estera, fiica lui Koșa Adalbert și Maria,

D

născută la data de 18 iunie 1985 în localitatea Sighetu
Marmației, județul Maramureș, România, cu domiciliul actual în
Austria, 8291 Burgau, Schlossweg 2, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Sighetu Marmației, str. Dragoș Vodă
nr. 52, județul Maramureș. Dosar nr. 1.192R/2006
23. Koșa Maria, fiica lui Apan Grigore și Maria, născută la
data de 1 august 1948 în localitatea Sighetul Marmației, județul
Maramureș, România, cu domiciliul actual în Austria, 8291
Burgau, Schlossweg 2, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Sighetul Marmației, str. Dragoș Vodă nr. 52, județul
Maramureș. Dosar nr. 1.191R/2006
24. Lorincz Arthur-Istvan, fiul lui Lorincz Ioan și Margareta,
născut la data de 16 iulie 1978 în localitatea Cluj-Napoca,
județul Cluj, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1188 KK
Amstelveen, Dr. Willem Dreesweg 401, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Cluj-Napoca, str. Ciortea nr. 42, ap. 26,
județul Cluj. Dosar nr. 1.311R/2006
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Putten, Kelnarijstraat 48, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Brașov, Str. Zizinului nr. 96, bl. 96, sc. B, et. 4, ap. 19,
județul Brașov. Dosar nr. 275R/2007
42. Tănase Ion, fiul lui Tănase Dumitru și Ariton Maria, născut
la data de 21 mai 1962 în localitatea Corbasca, județul Bacău,
România, cu domiciliul actual în Olanda, 1217 AZ Hilluersum,
Trompenbergerweg 7, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Bacău, Str. Narciselor nr. 11, bl. 11, sc. A, ap. 36,
județul Bacău. Dosar nr. 66R/2007
43. Tănase Mirela, fiica lui Avatavului Vasile și Maria, născută
la data de 21 ianuarie 1974 în localitatea Curtea de Argeș,
județul Argeș, România, cu domiciliul actual în Olanda, 3438
CCN Nieuwegein, Harplaan 19, cu ultimul domiciliu din România
în localitatea Pitești, str. Găvana bl. M.7, sc. B, et. 3, ap. 14,
județul Argeș. Dosar nr. 201R/2007
44. Trănescu Eugenia-Gina, fiica lui Trănescu Ion și Ioana,
născută la data de 26 februarie 1978 în localitatea RâmnicuVâlcea, județul Vâlcea, România, cu domiciliul actual în Olanda,
3066 PM Rotterdam, Vinckenbrincrstraat 183, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Râmnicu Vâlcea,
str. Nicolae Iorga nr. 12, bl. A.27/1, sc. D, ap. 8, județul Vâlcea.
Dosar nr. 126R/2007
45. Van Eijk Elena-Denisa, fiica lui Iordache Constantin și
Maria, născută la data de 7 iunie 1981 în localitatea Pătârlagele,
județul Buzău, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2741
AW Waddinnxveen, str. Tesselschadelaan nr.152, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Cătina, județul Buzău.
Dosar nr. 439R/2007
46. Vilan Adriana, fiica lui Vilan Paul și Jana, născută la data
de 19 iulie 1974 în localitatea Turda, județul Cluj, România, cu
domiciliul actual în Olanda, 3812 BA Amersfoort, Soesterweg
14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca,
Str. Artelor nr. 6, județul Cluj. Dosar nr. 1.029R/2006
47. Weber Mariana, fiica lui Zaroschi Mihai și Aglaia, născută
la data de 24 mai 1979 în localitatea Constanța, județul
Constanța, România, cu domiciliul actual în Germania, 41564
Kaarst, Bismarckstr.2 a, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Constanța, Bd. 1 Mai nr. 45, bl. 2, ap. 407, et. 4,
județul Constanța. Dosar nr. 825R/2006
48. Zikeli Harald, fiul lui Zikeli Kurti și Karin, născut la data de
4 noiembrie 1985 în localitatea Târgu-Mureș, județul Mureș,
România, cu domiciliul actual în Germania, 89233 Neu-Ulm,
Stachelbeerwegstr.12, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Viișoara nr. 346, județul Mureș. Dosar
nr. 1.461R/2006
49. Zikeli Thomas, fiul lui Zikeli Kurti și Karin, născut la data
de 24 ianuarie 1989 în localitatea Târgu Mureș, județul Mureș,
România, cu domiciliul actual în Germania, 89233 Neu-Ulm,
Stachelbeerwstr.12, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Viișoara nr. 346, județul Mureș. Dosar nr. 188R/2007
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iv
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89077 Ulm, Robert-Dick-Weg 11, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Reșița, Str. Crizantemei nr. 2, bl. 2, sc. 1,
ap. 14, județul Caraș-Severin. Dosar nr. 136R/2007
34. Rether Gyongyke-Melinda, fiica lui Kurti Ioan și MariaEcaterina, născută la data de 11 aprilie 1976 în localitatea
Timișoara, județul Timiș, România, cu domiciliul actual în
Germania, 82547 Eurasburg, Bahnhofstr.9, cu ultimul domiciliu
din România în localitatea Rupea, str. Serg. Boieriu Nicolae
bl. 9, sc. B, ap. 13, județul Brașov. Dosar nr. 595R/2006
35. Sandor Ildyko-Teodora, fiica lui Iliescu Ioan și Maria,
născută la data de 20 aprilie 1969 în localitatea Mediaș, județul
Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 8411 Hengsberg,
Komberg 49, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Mediaș, str. Constantin Brîncoveanu nr. 2.B, sc. A, ap. 7, județul
Sibiu. Dosar nr. 1.015R/2006. Copii minori: Sandor Teodora,
născută la data de 28 iunie 1993; Sandor Denise, născută la
data de 4 martie 1995.
36. Sandor Ioan-Doru, fiul lui — și Sandor Otilia, născut la
data de 20 noiembrie 1968 în localitatea Mediaș, județul Sibiu,
România, cu domiciliul actual în Austria, 8411 Hengsberg,
Komberg 49, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Mediaș, Str. Blajului nr. 13, bl. 88, sc. B, ap. 17, județul Sibiu.
Dosar nr. 1.014R/2006
37. Stirner Sieglinde-Sophia, fiica lui Stirner Wilhelm și
Therese-Agneta, născută la data de 20 septembrie 1982 în
localitatea Sibiu, județul Sibiu, România, cu domiciliul actual în
Germania, 91301 Forchheim, Elchendorffstr.9, cu ultimul
domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Sălajului nr. 4,
ap. 45, județul Sibiu. Dosar nr. 176R/2007
38. Știrner Therese-Agneta, fiica lui Low Ioan și Agneta,
născută la data de 6 martie 1951 în localitatea Pianu, județul
Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 91301
Forhheim, Eichendorffstr.9, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Sibiu, Str. Sălajului nr. 4, ap. 45, județul Sibiu. Dosar
nr. 190R/2007
39. Știrner Wilhelm, fiul lui Știrner Ion și Sofia, născut la data
de 4 iunie 1942 în localitatea Merghindeal, județul Sibiu,
România, cu domiciliul actual în Germania, 91301 Forchheim,
Eichendorffstr.9, cu ultimul domiciliul din România în localitatea
Sibiu, Str. Sălajului nr. 4, ap. 45, județul Sibiu. Dosar
nr. 175R/2007
40. Szabo Zita, fiica lui Szabo Ștefan și Rita, născută la data
de 1 martie 1988 în localitatea Târgu Mureș, județul Mureș,
România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Wien, Karcher
Gasse 2/22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea
Târgu Mureș, str. Dâmbul Pietros nr. 4, județul Mureș. Dosar
nr. 970R/2006
41. Szasz Imola, fiica lui Szasz Arpad și Hordo Ileana,
născută la data de 19 martie 1977 în localitatea Brașov, județul
Brașov, România, cu domiciliul actual în Olanda, 388 I CC,

ra
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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 la 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 cererea de renunțare la cetățenia română
persoanei care a dobândit o altă cetățenie și care este cuprinsă
în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se aprobă cererile de renunțare la cetățenia
română persoanelor care au obținut promisiunea acordării unei

alte cetățenii și care sunt cuprinse în anexa nr. 2, care face parte

ce

integrantă din prezentul ordin.

or

fiz
i

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
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p. Ministrul justiției,
Gheorghe Mocuța,
secretar de stat

an

el

României, Partea I.

ANEXA Nr. 1
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București, 22 mai 2008.
Nr. 1.376/C.

at

1. Ioniță Mihaela-Doina, fiica lui Ioniță Ion și Ochea Netta, născută la data de 3 august 1969 în

tin

localitatea Craiova, județul Dolj, România, cu domiciliul actual în Olanda, 5664 EG Geldrop,

es

Bogardeind 209, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Piatra-Olt, Str. Muncii nr. 2, județul Olt.

D

Dosar nr. 1.310R/2006

ANEXA Nr. 2

1. Benedict Iosif-Bohumil, fiul lui Benedict Iosif și Veronica, născut la data de 25 aprilie 1972 în
localitatea Orșova, județul Mehedinți, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 403 38 Telnice
nr. 83, cu ultimul domiciliu din România în comuna Dubova, satul Eibenthal, județul Mehedinți. Dosar
nr. 1.117R/2006.
2. Benedict Maria, fiica lui Cara Iosif și Iarmila, născută la data de 30 august 1973 în localitatea
Orșova, județul Mehedinți, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 403 38 Telnice nr.83, cu
ultimul domiciliu din România în comuna Dubova, satul Eibenthal, județul Mehedinți. Dosar
nr. 1.118R/2006. Copii minori: Benedict Adam, născut la data de 8 mai 2005; Benedict David, născut la
data de 9 ianuarie 1994.
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

ORDIN
privind aprobarea categoriilor de pensionari din sistemul național de apărare, ordine publică
și siguranță națională, cu domiciliul în municipii și orașe, exceptați de la prevederile art. 23 alin. (4)
din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 23 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2008
nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 2. — Răspunderea privind stabilirea categoriilor de
pensionari menționați la art. 1 revine ordonatorilor de credite.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

an
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Art. 1. — Pensionarii din sistemul național de apărare, ordine
publică și siguranță națională, cu domiciliul în municipii și orașe,
cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale le
lipsește abilitatea de a desfășura în mod normal activități
cotidiene, precum și cei cu vârsta de peste 70 de ani sunt
exceptați de la prevederile art. 23 alin. (4) din Legea bugetului
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