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HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenței
nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Componența nominală a Comitetului
— domnul senator Vilmos Zsombori, aparținând Grupului
director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, parlamentar al UDMR, este desemnat în calitatea de membru al
aprobată prin Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2005, Comitetului director al Grupului Român al Uniunii
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din
Interparlamentare, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei
11 martie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum
din calitatea de parlamentar a domnului Csaba Sógor;
urmează:
— domnul senator Nicolae Iorga, aparținând Grupului
— domnul deputat Pușcă Mircea Valer, aparținând Grupului
parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al parlamentar al PRM, este desemnat în calitatea de membru al
Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii
Interparlamentare, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei Interparlamentare, în locul devenit vacant ca urmare a decesului
din calitatea de parlamentar a domnului Ionel Palăr;
domnului senator Dinescu Valentin;
— domnul deputat Traian Dobre, aparținând Grupului
— domnul deputat Dumitru Avram, aparținând Grupului
parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al
parlamentar
al PRM, este desemnat în calitatea de membru al
Comitetului director al Grupului Român al Uniunii
Interparlamentare, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei Comitetului director al Grupului Român al Uniunii
din calitatea de parlamentar a domnului Titu Nicolae Gheorghiof; Interparlamentare, în locul domnului deputat Liviu Codîrlă.
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 24 septembrie 2008,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

EUGEN NICOLICEA

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 24 septembrie 2008.
Nr. 14.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005
privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă următoarele modificări în
componența nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie,
constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din
4 mai 2005, cu modificările ulterioare:
1. Grupul parlamentar de prietenie cu Africa de Sud
— domnul deputat Ioan Luchian, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.
2. Grupul parlamentar de prietenie cu Arabia Saudită
— domnul deputat Tudor Tănăsescu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de președinte al acestui grup parlamentar de prietenie

în locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Iosif
Dan.
3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Argentina
— doamna deputat Diana-Maria Bușoi, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnată în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Monica-Maria Iacob-Ridzi;
— domnul deputat Gheorghe Gabor, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de președinte al acestui grup parlamentar de prietenie
în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.
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4. Grupul parlamentar de prietenie cu Armenia
— domnul deputat George Băeșu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Ioan Mircea Pașcu.
5. Grupul parlamentar de prietenie cu Australia
— domnul senator Viorel Aurelian Moldoveanu, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Cristache Rădulescu;
— domnul deputat Adrian Alui Gheorghe, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Ionel Palăr.
6. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Austria
— domnul senator Ioan Gheorghe Mihețiu, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Flutur Gheorghe;
— doamna deputat Mihaela Adriana Vasil, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este
desemnată în calitatea de membru al acestui grup parlamentar
de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării
mandatului de parlamentar al domnului Mugurel Liviu Sârbu.
7. Grupul parlamentar de prietenie cu Brazilia
— domnul deputat Nádudvary György, aparținând Grupului
parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România,
este desemnat în calitatea de membru al acestui grup
parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a
încetării mandatului de parlamentar al domnului Kovács Attila.
8. Grupul parlamentar de prietenie cu Bulgaria
— domnul deputat Vladimir Alexandru Mănăstireanu,
aparținând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat,
este desemnat în calitatea de membru al acestui grup
parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a
încetării mandatului de parlamentar al doamnei Daciana Octavia
Sârbu;
— domnul deputat Nicolae Popa, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Ionel Palăr;
— domnul deputat Ovidiu Tiberiu Mușetescu, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului domnului
deputat Corneliu Ioan Dida.
9. Grupul parlamentar de prietenie cu Canada
— domnul senator Cristian Dimitrie Stragea, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Radu Țîrle.
10. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cehă
— domnul senator Viorel Alexandru, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitatea de președinte al acestui grup parlamentar de prietenie
în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Mihai Țâbuleac.
11. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Populară Chineză
— domnul deputat Liviu Alin Rusu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
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calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Gabriela Crețu.
12. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru
— domnul deputat Adrian Alui Gheorghe, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Adrian Emanoil Semcu;
— domnul deputat Dragoș Zisopol, aparținând Grupului
parlamentar al minorităților naționale, este desemnat în calitatea
de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul
devenit vacant ca urmare a decesului domnului deputat Sotiris
Fotopolos.
13. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coasta
de Fildeș
— domnul deputat Lucian Băluț, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Corneliu
Ioan Dida.
14. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea
— domnul deputat Ioan Micle, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu;
— domnul deputat Alexandri Nicolae, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Ionel Palăr.
15. Grupul parlamentar de prietenie cu Croația
— domnul deputat Vasile Butnaru, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Rovana Plumb;
— domnul senator Viorel Alexandru, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Mihai Țâbuleac.
16. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba
— domnul senator Carol Dina, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului România Mare, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a decesului senatorului Valentin
Dinescu;
— domnul deputat Nádudvary György, aparținând Grupului
parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România,
este desemnat în calitatea de membru al acestui grup
parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a
încetării mandatului de parlamentar al domnului Kovács Attila.
17. Grupul parlamentar de prietenie cu Danemarca
— domnul deputat Lucian Băluț, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Gabriela Crețu;
— domnul deputat Vasile Butnaru, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul domnului deputat Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf.
18. Grupul parlamentar de prietenie cu Estonia
— domnul senator Mircea Cinteză, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
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calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Radu Mircea Berceanu;
— domnul deputat Adrian Alui Gheorghe, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.
19. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Filipine
— doamna deputat Grațiela Gavrilescu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnată în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Ionel Palăr.
20. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Finlanda
— domnul deputat Ion Mocioalcă, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Dorina Teodora Mihăilescu;
— domnul senator Cristian Dimitrie Stragea, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Radu Țîrle.
21. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Franceză — Senat
— domnul senator Constantin Gheorghe, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este
desemnat în calitatea de vicepreședinte al acestui grup
parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a
încetării mandatului de parlamentar al domnului Radu Mircea
Berceanu.
22. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Franceză — Camera Deputaților
— domnul deputat Ioan Adam, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul domnului deputat Gheorghe Sârb.
23. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Federală Germania
— domnul deputat Marcel Adrian Piteiu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Nicolae Bara.
24. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Elenă
— domnul deputat Dragoș Zisopol, aparținând Grupului
parlamentar al minorităților naționale, este desemnat în calitatea
de președinte al acestui grup parlamentar de prietenie în locul
devenit vacant ca urmare a decesului domnului deputat Sotiris
Fotopolos.
25. Grupul parlamentar de prietenie cu India
— domnul deputat Mădălin-Ștefan Voicu, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Adrian Severin;
— domnul deputat Traian Dobre, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.

26. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Hașemit
al Iordaniei
— domnul deputat Traian Dobre, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Adrian Emanuil Semcu.
27. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Islamică Iran
— domnul deputat Dragoș Ujeniuc, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Titu Nicolae Gheorghiof;
— domnul deputat Adrian Alui Gheorghe, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Ionel Palăr.
28. Grupul parlamentar de prietenie cu Irlanda
— doamna deputat Diana-Maria Bușoi, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnată în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Roberta Alma Anastase.
29. Grupul parlamentar de prietenie cu Islanda
— domnul deputat Stelian Fuia, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Roberta Alma Anastase;
— domnul deputat Dragoș Ujeniuc, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.
30. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel
— domnul deputat Vasile-Cosmin Nicula, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al doamnei Dorina Teodora Mihăilescu;
— domnul deputat Tudor Tănăsescu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Adrian Severin;
— domnul senator Cristian Dimitrie Stragea, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este
desemnat în calitatea de vicepreședinte al acestui grup
parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a
încetării mandatului de parlamentar al domnului Radu Țîrle.
31. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Italiană
— domnul deputat Tudor Tănăsescu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Titus Corlățean;
— domnul senator Viorel Aurelian Moldoveanu, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Cristache Rădulescu.
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32. Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia
— domnul deputat Lucian Băluț, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Ioan Mircea Pașcu;
— domnul deputat Nádudvary György, aparținând Grupului
parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România,
este desemnat în calitatea de secretar al acestui grup
parlamentar de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a
încetării mandatului de parlamentar al domnului Kovács Attila;
— domnul deputat Doru Geany Bălan, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Miron Tudor Mitrea.
33. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Kazahstan
— domnul deputat Ioan Silviu Lefter, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Titu Nicolae Gheorghiof;
— domnul deputat Ioan Ghișe, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Ionel Palăr.
34. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Kuwait
— domnul deputat Mircea Pușcă, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Adrian Emanuil Semcu.
35. Grupul parlamentar de prietenie cu Letonia
— domnul deputat Cătălin Lucian Matei, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de vicepreședinte al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului
deputatului Corneliu Ioan Dida.
36. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Lituania
— domnul deputat Dragoș Zisopol, aparținând Grupului
parlamentar al minorităților naționale, este desemnat în calitatea
de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în locul
devenit vacant ca urmare a decesului domnului deputat Sotiris
Fotopolos.
37. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Macedonia
— domnul deputat Gheorghe Gabor, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Titu Nicolae Gheorghiof;
— domnul senator Viorel Aurelian Moldoveanu, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este
desemnat în calitatea de membru al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Cristache Rădulescu.
38. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord
— domnul deputat Irinel Ioan Stativă, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de vicepreședinte al acestui grup parlamentar de
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prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Mircea Ioan Pașcu;
— domnul deputat Marcel Adrian Piteiu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Monica-Maria Iacob-Ridzi.
39. Grupul parlamentar de prietenie cu Malayezia
— domnul deputat Ioan Silviu Lefter, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de vicepreședinte al acestui grup parlamentar de
prietenie în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului
de parlamentar al domnului Titu Nicolae Gheorghiof.
40. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Mongolia
— domnul deputat Nicolae Bănicioiu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Iosif Dan.
41. Grupul parlamentar de prietenie cu Norvegia
— domnul deputat Iuliu Nosa, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul domnului deputat Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf.
42. Grupul parlamentar de prietenie cu Olanda
— domnul deputat Liviu Alin Rusu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Titus Corlățean;
— domnul deputat Valentin Rusu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Mircea Man;
— domnul deputat Alexandri Nicolae, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Adrian Emanuil Semcu.
43. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Islamică Pakistan
— domnul deputat Emil Strungă, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de președinte al acestui grup parlamentar de prietenie
în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Grigore Crăciunescu.
44. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Panama
— domnul deputat Florin Iordache, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Dorina Teodora Mihăilescu;
— doamna deputat Diana-Maria Bușoi, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnată în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Augustin Zegrean.
45. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Polonă
— domnul deputat Viorel Pupeză, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Conservator, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
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locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Adrian Severin;
— domnul deputat Eugen Uricec, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitatea de președinte al acestui grup parlamentar de prietenie
în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Aurel Olărean.
46. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Portugheză
— domnul senator Gheorghe Funar, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului România Mare, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a decesului senatorului Valentin
Dinescu.
47. Grupul parlamentar de prietenie cu Serbia
— domnul deputat George Băeșu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului Iosif Dan.
48. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă
Siriană
— domnul deputat Ion Călin, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de secretar al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul domnului deputat Gheorghe Sârb.
49. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Slovacia
— domnul deputat Gelu Vișan, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Petru Nicolae Ioțcu.
50. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei
— domnul deputat Ion Burnei, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Daciana Octavia Sârbu.
51. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei
— domnul deputat Ion Burnei, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Rovana Plumb.
52. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul
Thailandei
— domnul senator Dumitru Constantin, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Radu Mircea Berceanu.

53. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Tunisiană
— domnul senator Ioan Nasleu, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului România Mare, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a decesului senatorului Valentin
Dinescu.
54. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Ungară
— domnul deputat Filonaș Chiș, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul domnului deputat Gheorghe Sârb;
— domnul deputat Mircea Valer Pușcă, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Adrian Emanuil Semcu;
— domnul senator Gelu Vișan, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Petru Nicolae Ioțcu.
55. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Orientală a Uruguayului
— domnul deputat Doru Geany Bălan, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Miron Tudor Mitrea;
— domnul senator Viorel Alexandru, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Mihai Țâbuleac.
56. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Socialistă Vietnam
— domnul deputat Filonaș Chiș, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat în
calitatea de membru al acestui grup parlamentar de prietenie în
locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al doamnei Gabriela Crețu.
57. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Venezuela
— doamna senator Viorica Georgeta Moisuc, aparținând
Grupului parlamentar al Partidului România Mare, este
desemnată în calitatea de secretar al acestui grup parlamentar
de prietenie în locul devenit vacant ca urmare a decesului
senatorului Valentin Dinescu;
— domnul senator Gelu Vișan, aparținând Grupului
parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnat în
calitatea de președinte al acestui grup parlamentar de prietenie
în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de
parlamentar al domnului Petru Nicolae Ioțcu.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 24 septembrie 2008,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

EUGEN NICOLICEA

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 24 septembrie 2008.
Nr. 15.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componenței
nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației
pentru Securitate și Cooperare în Europa
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Hotărârea Parlamentului României

— domnul deputat Sóki Béla, aparținând Grupului

nr. 5/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației

parlamentar al UDMR, este desemnat în calitatea de membru

Parlamentului

a

titular al delegației Parlamentului României la Adunarea

Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, publicată

Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie

Europa, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din

2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

calitatea de parlamentar a domnului Kovács Attila.

României

la

Adunarea

Parlamentară

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 24 septembrie 2008,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

EUGEN NICOLICEA

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 24 septembrie 2008.
Nr. 16.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea componenței
nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Componența nominală a delegației
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Francofoniei, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului
României nr. 9/2005, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005, cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:

— domnul senator Eugen Mihăiescu, aparținând Grupului
parlamentar al PRM, este desemnat în calitatea de membru al
delegației Parlamentului României în Adunarea Parlamentară a
Francofoniei, în locul domnului senator Aurel Ardelean.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 24 septembrie 2008,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

EUGEN NICOLICEA

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 24 septembrie 2008.
Nr. 17.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

HOTĂRÂRE
privind prelungirea mandatului directorului general al Agenției Naționale de Presă AGERPRES
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Mandatul directorului general al
Agenției Naționale de Presă AGERPRES, domnul Ioan
Mihai Roșca, se prelungește până la numirea de către

Parlamentul României — la propunerea primului-ministru —
a directorului general al Agenției Naționale de Presă
AGERPRES.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 24 septembrie 2008,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

EUGEN NICOLICEA

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 24 septembrie 2008.
Nr. 18.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componenței
nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice
a Mării Negre
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Componența nominală a delegației
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării
Economice a Mării Negre, aprobată prin Hotărârea
Parlamentului României nr. 7/2005, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
— domnul senator Dumitru Constantin, aparținând Grupului
parlamentar al PD-L, este desemnat în calitatea de membru al
delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a

Cooperării Economice a Mării Negre, în locul devenit vacant ca
urmare a demisiei din calitatea de parlamentar a domnului Petru
Nicolae Ioțcu;
— domnul senator Ion Vârgău, aparținând Grupului
parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru al
delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a
Cooperării Economice a Mării Negre, în locul devenit vacant ca
urmare a demisiei din calitatea de parlamentar a domnului Aurel
Gabriel Simionescu.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 24 septembrie 2008,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

EUGEN NICOLICEA

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 24 septembrie 2008.
Nr. 19.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componenței
nominale a delegației Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană — Dimensiunea
Parlamentară
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Componența nominală a delegației
Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană —
Dimensiunea Parlamentară, aprobată prin Hotărârea
Parlamentului României nr. 10/2005, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

— domnul senator Radu Cătălin Mardare, aparținând
Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de
membru titular al delegației, în locul devenit vacant ca urmare a
demisiei din calitatea de parlamentar a domnului Oprescu Sorin
Mircea.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 24 septembrie 2008,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

EUGEN NICOLICEA

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 24 septembrie 2008.
Nr. 20.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2005 pentru aprobarea componenței
nominale a Comisiei Interparlamentare București—Chișinău
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Componența nominală a Comisiei
Interparlamentare București—Chișinău, aprobată prin Hotărârea
Parlamentului României nr. 8/2005, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:

— domnul deputat Petre Străchinaru, aparținând grupului
parlamentar al PD-L, este desemnat în calitatea de membru al
Comisiei Interparlamentare București—Chișinău, în locul
devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de parlamentar
a domnului Aurel Olărean.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 24 septembrie 2008,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

EUGEN NICOLICEA

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 24 septembrie 2008.
Nr. 21.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Variantă ocolitoare Timișoara DN 6 km 549+076 și DN 69 km 6+430”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea
Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ,,Administrația
Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Variantă ocolitoare Timișoara DN 6
km 549+076 și DN 69 km 6+430”, județul Timiș, prevăzuți în
anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la
art. 1 se face dintr-un împrumut de la Banca Japoneză de
Cooperare Internațională, asigurat conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, și de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor

aprobate anual cu această destinație, conform programelor de
investiții publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se
abrogă Hotărârea Guvernului nr. 602/1999 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Variantă ocolitoare a Municipiului Timișoara între DN 6 km 549 +
076 și DN 69 km 6 + 430”, județul Timiș, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 iulie 1999.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 18 septembrie 2008.
Nr. 1.138.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Modernizare DN 74 Brad—Alba Iulia, km 4+460—km 99+870”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei
Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ,,Administrația Națională
a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Modernizare DN 74 Brad—Alba Iulia,
km 4+460—km 99+870”, județele Hunedoara și Alba, prevăzuți
în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții se face de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita

sumelor prevăzute anual cu această destinație, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 18 septembrie 2008.
Nr. 1.139.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Modernizare DN 75 Ștei—Turda, km 0+000—km 160+870”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei
Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a
Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Modernizare DN 75 Ștei—Turda,
km 0+000—km 160+870”, județele Cluj, Alba și Bihor, prevăzuți
în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții se face de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita

sumelor prevăzute anual cu această destinație, conform
programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 18 septembrie 2008.
Nr. 1.140.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Modernizare DN 67C, Bengești—Sebeș, km 0+000—km 148+414”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei
Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ,,Administrația Națională
a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Modernizare DN 67C, Bengești—
Sebeș, km 0+000—km 148+414”, județele Gorj, Vâlcea și Alba,
prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la
art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această
destinație, conform programelor de investiții publice aprobate
potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 18 septembrie 2008.
Nr. 1.141.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DN 73
Pitești—Câmpulung—Brașov, km 13+800—km 42+850; km 54+050—km 128+250”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei
Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a
Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Modernizare DN 73 Pitești—
Câmpulung—Brașov, km 13+800—km 42+850; km 54+050—
km 128+250”, județele Argeș și Brașov, prevăzuți în anexa*)
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la
art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această
destinație, conform programelor de investiții publice aprobate
potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 18 septembrie 2008.
Nr. 1.142.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare
DN 1C/DN 19; DN 1C Baia Mare—Livada, km 155+125—200+170; DN 19 Satu Mare—Livada,
km 135+000—150+000; reabilitare DN 1C Livada—Halmeu, km 200+170—216+630”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea
Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația
Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Reabilitare DN 1C / DN 19; DN 1C Baia
Mare—Livada, km 155+125—200+170; DN 19 Satu Mare —
Livada, km 135+000—150+000; reabilitare DN 1C Livada—
Halmeu, km 200+170—216+630”, județele Maramureș și
Satu Mare, prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la
art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca
Europeană de Investiții, asigurat conform prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 109/2008 cu modificările ulterioare, și de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor
aprobate anual cu această destinație, conform programelor de
investiții publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 18 septembrie 2008.
Nr.1.143.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Reabilitare DN 1C Dej—Baia Mare km 61+500—km 147+990”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea
Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația
Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Reabilitare DN 1C Dej—Baia Mare
km 61+500—km 147+990”, județele Cluj, Sălaj și Maramureș,
prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la
art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca
Europeană de Investiții, asigurat conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria

publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, și de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor
aprobate anual cu această destinație, conform programelor de
investiții publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 18 septembrie 2008.
Nr. 1.144.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Drum expres Brăila—Galați”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei
Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a
Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Drum expres Brăila—Galați”, județele
Brăila și Galați, prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții se face de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în

limita sumelor prevăzute anual cu această destinație,
conform programelor de investiții publice aprobate potrivit
legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 18 septembrie 2008.
Nr. 1.145.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Programul VI
de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446—km 128+823, Zalău—Răstoci”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările ulterioare, și al art. 11 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea
Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația
Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Programul VI de reabilitare a
drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446—km 128+823,
Zalău—Răstoci”, județul Sălaj, prevăzuți în anexa*) care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la
art. 1 se face dintr-un împrumut contractat de la Banca
Europeană de Investiții, asigurat conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria

publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, și de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor
aprobate anual cu această destinație, conform programelor de
investiții publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor răspunde de modul de
utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor
Varujan Vosganian

București, 18 septembrie 2008.
Nr. 1.146.
*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind indexarea unor indemnizații acordate în baza unor legi speciale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea
unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950—1961,
cu modificările și completările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea
de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 4
din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Începând cu luna octombrie 2008 se indexează cu
7,5% următoarele indemnizații:
a) indemnizația lunară neimpozabilă acordată în baza Legii
nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi
persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950—1961, cu
modificările și completările ulterioare, pentru fiecare lună de
stagiu militar efectuat în cadrul Direcției Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950—1961, care devine 2,53 lei;
b) indemnizațiile lunare, în sume fixe, acordate în baza Legii
nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea
de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din
România, cu modificările și completările ulterioare, care devin:
339 lei pentru artiștii interpreți sau executanți prevăzuți la art. 4
alin. (1) din lege, cu atestat categoria I eliberat de Ministerul

Culturii și Cultelor, 254 lei pentru artiștii interpreți sau executanți
prevăzuți la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a II-a
eliberat de Ministerul Culturii și Cultelor, și 198 lei pentru artiștii
interpreți sau executanți prevăzuți la art. 4 alin. (1) din lege, cu
atestat categoria a III-a eliberat de Ministerul Culturii și Cultelor;
c) indemnizațiile lunare acordate în baza Ordonanței
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. — Nivelul indexat al indemnizațiilor lunare prevăzute
la art. 1 se utilizează, începând cu luna octombrie 2008, la
calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate în baza
actelor normative prevăzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 18 septembrie 2008.
Nr. 1.147.

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului,
din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse — Inspectoratul Teritorial
de Muncă Suceava în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,
pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil,
proprietate publică a statului, situat în municipiul Câmpulung
Moldovenesc, având datele de identificare prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din
administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse —
Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în administrarea

Ministerului Internelor și Reformei Administrative, pentru
Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava.
Art. 2. — Predarea-preluarea părții de imobil ce se transmite
potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele două
părți, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava și
Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Valer Bindea,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 24 septembrie 2008.
Nr. 1.179.
ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale părții de imobil, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse — Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava în administrarea Ministerului Internelor și Reformei
Administrative, pentru Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava

Adresa imobilului care se transmite

Municipiul Câmpulung
Moldovenesc, Str. Sirenei
nr. 2, județul Suceava
— cod 8.29.06
— nr. MFP:
152075 (parțial)

Persoana juridică
de la care se transmite

Ministerul Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse —
Inspectoratul Teritorial
de Muncă Suceava

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Ministerul Internelor și
Reformei Administrative —
Inspectoratul de Jandarmi
Județean Suceava

— Etaj 4, în suprafață de
222,2 m2;
— Teren în cotă indiviză, pe
care este construit imobilul
preluat în administrare, în
suprafață de 286 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea imobilului compus din
construcții și terenul aferent, proprietate publică a statului,
situat în municipiul Târgu Mureș, județul Mureș, având
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte

integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea
Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse — Agenția
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș în
administrarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
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Muncă, pentru Centrul Regional de Formare Profesională a
Adulților Târgu Mureș.
Art. 2. — Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1

se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Valer Bindea,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 24 septembrie 2008.
Nr. 1.180.
ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale bunului imobil proprietate publică a statului, ce face obiectul schimbării titularului dreptului de administrare
Adresa imobilului
care se transmite

Municipiul Târgu Mureș,
Str. Zăgazului nr. 14,
județul Mureș,
Cod 8.29.06
Nr. MFP 153345

Persoana juridică
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridică
la care
se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice
ale imobilului
care se transmite

Ministerul Muncii,
Familiei și Egalității
de Șanse —
Agenția Județeană
pentru Ocuparea
Forței de Muncă Mureș

Agenția Națională
pentru Ocuparea
Forței de Muncă,
pentru Centrul
Regional de Formare
Profesională
a Adulților
Târgu Mureș

— Corp de fabricație C3/2, reprezentând clădire
P+1, din cărămidă, cu acoperiș tip terasă,
nr. cadastral 1387/1/4*), compus din:
• parter:
1. spațiul C3/2/1, cu suprafața construită de 42 m2,
suprafața desfășurată de 70 m2 și cota de teren
aferentă de 57/1.742 m2, constând într-o casă a
scărilor;
2. spațiul C3/2/2, cu suprafața construită de
16 m2, suprafața desfășurată de 27 m2 și cota de
teren aferentă de 22/1.724 m2, constând într-un
grup sanitar,
• etaj 1:
3. spațiul C3/2/3, cu suprafața construită de 33 m2,
suprafața desfășurată de 57 m2 și cota de teren
aferentă de 47/1.724 mp, constând într-o casă a
scărilor;
4. spațiul C3/2/4, cu suprafața construită de 6 m2,
suprafața desfășurată de 11 m2 și cota de teren
aferentă de 9/1.724 m2, constând într-un grup
sanitar.
— Corp de fabricație C4, reprezentând clădire
S+P+1, din cărămidă, cu acoperiș tip terasă,
nr. cadastral 1387/1/4*), compus din:
• parter:
5. spațiul C4/2, cu suprafața construită de 14 m2,
suprafața desfășurată de 46 m2 și cota de teren
aferentă de 38/1.742 m2, constând într-un hol și
casa scării;
6. Spațiul C4/4, cu suprafața construită de 33 m2,
suprafața desfășurată de 109 m2 și cota de teren
aferentă de 90/1.724 m2, constând într-un atelier
și un birou.
• etaj 1:
7. spațiul C4/5, cu suprafața construită de 14 m2,
suprafața desfășurată de 46 m2 și cota de teren
aferentă de 38/1.724 m2, constând într-un hol și
casa scării;
8. spațiul C4/7, cu suprafața construită de 33 m2,
suprafața desfășurată de
109 m2 și cota de teren aferentă de 90/1.724 m2,
constând într-un birou.
— Teren aferent în suprafață de 391 m2,
nr. cadastral 1387/1/4*)

*) Conform Extrasului de carte funciară nr. 36.061/92.550/N din 28 din iunie 2007, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2005 privind declanșarea procedurilor
de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării
„Centura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord” din cadrul obiectivului de investiții
„Centura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. I. — Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2005
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Centura
de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord” din cadrul
obiectivului de investiții „Centura de ocolire a municipiului
Craiova — varianta de Nord”, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, cu modificările
ulterioare, se completează cu pozițiile prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. — (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca
justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul
lucrării „Centura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de
Nord” din cadrul obiectivului de investiții „Centura de ocolire a
municipiului Craiova — varianta de Nord” cu suma globală
estimată de 476 mii lei, finanțată din contribuția Guvernului

României la împrumutul acordat de Fondul pentru Cooperare
Economică Internațională — Japonia privind Proiectul de
reabilitare a drumurilor, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998,
ratificat prin Legea nr. 156/1998, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 300 din 14 august 1998, cu modificările
ulterioare, prevăzută anual în bugetul Ministerului Transporturilor
cu această destinație.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor
cuprinse în anexă.
Art. III. — Persoanele fizice prevăzute în anexă vor depune
cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 24 septembrie 2008.
Nr. 1.185.
ANEXĂ

TA B E L

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării
„Centura de ocolire a municipiului Craiova — varianta de Nord”

Nr.
crt.

Județul

0

1

Suprafața terenului

Unitatea
administrativ- Tarlaua Parcela
teritorială

Suprafața
— m2 —

Numărul
cadastral

7

8

4

43

26

1

Cernei S. Maria, Nițulescu S. Florica,
Uță S. Nicolița, Popescu S. Constanța,
Ștefan S. Jenică, Marin S. Emilia

578

20367/2

44

18

2

Bălă Iolanda, Vîlcan Maria, Bănică Lucreția

14

19627/2

45

18

2

Bălă Iolanda, Vîlcan Maria, Bănică Lucreția

56

19628/1

18

3

Cioc Ion, Cioc Elena

998

20407/2

47

20

18

Bălă Iolanda, Vîlcan Maria, Bănică Lucreția

14

19623/2

48

20

26

Amzolini Iosif

25

19629/2

49

20

27

Amzolini Iosif

23

5367/2

50

91

4

Chircă I. Ion, Prichici I. Elena

1539

19859/2

51

66

13/1

Gulie Ion

374

20986/2

Dolj

Craiova

5

Suprafața
din acte
— m2 —
6

3

46

2

Numele proprietarului

18
0
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1

2

3

4

52

133

2

53

133

1

54

7

55

5

6

7

8

Ghiță Ion, Ghiță Ana

52

9346/2/1/1/2

Cotuț Ștefănescu Felicia, Ștefănescu Florin

52

11339/2/2

12

Săftescu Ion

201

21613/1

18

1

Gavrilă Gheorghe

52

15422/2

56

20

22

Barbu Mariana

52

12981/2

57

20

19

Bălcescu Dumitra

45

8592

TOTAL SUPRAFAȚĂ DE EXPROPRIAT: 4.075 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată
situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național
„Autostrada București—Cernavodă, Secțiunea 4 Drajna—Fetești și Secțiunea 5 Fetești—
Cernavodă” pe teritoriul localității Cernavodă din județul Constanța
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri
prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate
publică de interes național „Autostrada București—Cernavodă,
Secțiunea 4 Drajna—Fetești și Secțiunea 5 Fetești—
Cernavodă” pe teritoriul localității Cernavodă din județul
Constanța, potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).
Art. 2. — (1) Se aprobă declanșarea procedurilor de
expropriere a imobilului proprietate privată, situat pe
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național
prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din
România—S.A,
aflată
sub
autoritatea
Ministerului
Transporturilor.
(2) Imobilul supus exproprierii este menționat în tabelul
prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul ce
constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes
național prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 13 mii lei,
alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita
prevederilor anuale aprobate cu destinația cheltuieli aferente
costurilor neeligibile, incluse în planul de finanțare prevăzut în
Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României
și Comisia Europeană privind asistența financiară
nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru măsura „Construcția și
reabilitarea secțiunilor 4 și 5 ale Autostrăzii București—
Cernavodă, România” (Măsura ISPA nr. 2.000/RO/16/P/PT/003),

semnat la București la 22 decembrie 2000 și la Bruxelles la
23 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 375/2001, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 26 iulie
2001, cu modificările ulterioare.
Art. 4. — Suma prevăzută la art. 3 se virează de către
Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe
numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România — S.A. pentru lucrarea de utilitate publică de
interes național prevăzută la art. 1, în vederea efectuării
despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile
legii.
Art. 5. — (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea
suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și
tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoștință publică prin
afișare la sediul consiliilor locale implicate și rămân afișate până
la finalizarea procedurii de despăgubire.
(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat și într-un
ziar local, potrivit legii.
Art. 6. — Regularizarea documentațiilor cadastrale se va
efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri,
cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 7. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 24 septembrie 2008.
Nr. 1.187.
*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
din România—S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de
impedimente de natură tehnico-redacțională.
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ANEXA Nr. 2

TA B E L

cu imobilul proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național
„Autostrada București—Cernavodă, Secțiunea 4 Drajna—Fetești și Secțiunea 5 Fetești—Cernavodă”
pe teritoriul localității Cernavodă din județul Constanța.
Suprafața terenului
Județul

Unitatea
administrativteritorială

Nr.
cadastral

Cernavodă

Constanța

76/3

Suprafața rezultată
din acte
— m2 —

Suprafața rezultată
din măsurători
(necesară
de expropriat)
— m2 —

Suprafața
construcției
— m2 —

14.402,43

997,15

—

Numele proprietarului conform
documentațiilor tehnico-cadastrale

Rusănescu Elisabeta Maria;
Albu Ruxandra Doinica

TOTAL SUPRAFAȚĂ DE EXPROPRIAT: 997,15 M2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008
al Societății Comerciale „Complexul Energetic Turceni” — S.A.,
aflată în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii
bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
pe anul 2008 al Societății Comerciale „Complexul Energetic
Turceni” — S.A., aflată în portofoliul Autorității pentru
Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în
bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al
Societății Comerciale „Complexul Energetic Turceni” — S.A.
reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri
justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autorității

pentru Valorificarea Activelor Statului și cu avizul Ministerului
Economiei și Finanțelor și al Ministerului Muncii, Familiei și
Egalității de Șanse.
(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic
poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare
a veniturilor totale.
(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectuează
cu respectarea legislației în vigoare la data efectuării
acestora.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
p. Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Valer Bindea,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 24 septembrie 2008.
Nr. 1.192.
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ANEXĂ*)

Societatea Comercială „Complexul Energetic Turceni” — S.A.
Turceni, Str. Uzinei nr. 1
Cod unic de înregistrare RO 16302447
Nr. de înregistrare la registrul comerțului: J18/257/2004
B U G E T U L D E V E N I T U R I Ș I C H E LT U I E L I R E C T I F I C AT P E A N U L 2 0 0 8

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale,
prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru finanțarea în anul 2008
a unor cheltuieli de capital pentru unități de învățământ preuniversitar de stat
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 17 și 18, precum și al anexei nr. 3/25/22 la Legea bugetului
de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă repartizarea sumei de 2.300 mii lei din
transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în
bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului pe anul
2008, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților
de învățământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 1.
Art. 2. — (1) Sumele prevăzute la art. 1 se transferă către
bugetele locale prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean
Giurgiu.
(2) Consiliile locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea
sumelor repartizate.
Art. 3. — Se aprobă diminuarea cu 2.300 mii lei a sumei

aferente județului Giurgiu din anexa nr. 4 la Hotărârea
Guvernului nr. 962/2008 privind repartizarea unor sume din
transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în
bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, și
finanțarea din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și
Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unități
de învățământ preuniversitar de stat, precum și modificarea și
completarea unor acte normative la pozițiile prevăzute în anexa
nr. 2.
Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 24 septembrie 2008.
Nr. 1.197.
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ANEXA Nr. 1

OBIECTIVE DE INVESTIȚII,

reabilitări și utilități pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțate în anul 2008
din bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, prin autoritățile locale

Nr.
crt.

Denumirea unității de învățământ/Unitatea administrativ-teritorială

Natura lucrării

GIURGIU

Suma
propusă
pe 2008
(mii lei)

2300

1

Grădinița nr. 1, satul Frătești, comuna Frătești

Obiectiv de investiții

200

2

Grădinița sat Cetatea, comuna Frătești

Obiectiv de investiții

100

3

Școala cls. I—VIII, comuna Comana

Reabilitare

300

4

Școala cls. I—IV, satul Budeni, comuna Comana

Reabilitare

200

5

Școala cls. I—VIII, satul Falaștoaca, comuna Comana

Reabilitare

300

6

Școala cls. I—VIII, satul Grădiștea, comuna Comana

Reabilitare

300

7

Școala cls. I—VIII, satul Vlad Țepeș, comuna Comana

Reabilitare

400

8

Grădinița sat Bălănoaia, comuna Frătești

Reabilitare

100

9

Școala cls. I—VIII, satul Remuș, comuna Frătești

Reabilitare

100

10

Școala cls. I—VIII, satul Remuș, comuna Frătești

Utilități

100

11

Grădinița sat Remuș, comuna Frătești

Utilități

100

12

Școala nr. 1, comuna Frătești

Utilități

100

ANEXA Nr. 2

Nr.
crt.

Anexa
la
Hotărârea
Guvernului
nr. 962/2008

Nr. poziției
din anexa
la Hotărârea
Guvernului
nr. 962/2008

Denumirea unității de învățământ/Unitatea administrativ-teritorială

Natura lucrării

Suma
(mii lei)

GIURGIU
1

4

708

Școala cls. I—VIII, comuna Comana

Reabilitare

0

2

4

709

Școala cls. I—IV, satul Budeni, comuna Comana

Reabilitare

0

3

4

710

Școala cls. I—VIII, satul Falaștoaca, comuna Comana

Reabilitare

0

4

4

711

Școala cls. I—VIII, satul Grădiștea, comuna Comana

Reabilitare

0

5

4

712

Școala cls. I—VIII, satul Vlad Țepeș, comuna Comana

Reabilitare

0

6

4

716

Grădinița nr. 1, satul Frătești, comuna Frătești

Reabilitare

0

7

4

717

Grădinița sat Cetatea, comuna Frătești

Reabilitare

0

8

4

718

Școala nr. 1, comuna Frătești

Reabilitare

0

9

4

719

Școala cls. I—VIII, satul Remuș, comuna Frătești

Reabilitare

0

10

4

728

Grădinița sat Remuș, comuna Frătești

Utilități

0
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind trecerea doamnei Donțu Adriana din funcția publică
de prefect al județului Brașov în funcția publică de subprefect
al județului Brașov
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamna Donțu
Adriana trece din funcția publică de prefect al județului Brașov în funcția publică de
subprefect al județului Brașov.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
București, 1 octombrie 2008.
Nr. 1.204.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice
de prefect al județului Brașov de către domnul Niță Emil
Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, ale art. 43 din Ordonanța Guvernului
nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor
drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul
unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile
salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 89 și 92 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Domnul Niță Emil exercită, cu caracter temporar, funcția
publică de prefect al județului Brașov, până la organizarea concursului în vederea
ocupării definitive a postului.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
București, 1 octombrie 2008.
Nr. 1.205.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice
de subprefect al județului Botoșani
de către domnul Mihai Corneliu
Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, ale art. 43 din Ordonanța Guvernului
nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor
drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul
unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile
salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 89 și 92 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Domnul Mihai Corneliu exercită, cu caracter temporar, funcția
publică de subprefect al județului Botoșani, până la organizarea concursului în
vederea ocupării definitive a postului.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
București, 1 octombrie 2008.
Nr. 1.206.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind încetarea raportului de serviciu al subprefectului
județului Ilfov, domnul Delcea Valentin, prin acordul părților
Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Raportul de serviciu al subprefectului județului Ilfov, domnul
Delcea Valentin, încetează prin acordul părților.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
București, 1 octombrie 2008.
Nr. 1.207.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind trecerea domnului Elvădeanu Mihai
din funcția publică de subprefect al județului Botoșani
în funcția publică de inspector guvernamental
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici,
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. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Elvădeanu Mihai trece din funcția publică de subprefect al județului Botoșani în
funcția publică de inspector guvernamental.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
București, 1 octombrie 2008.
Nr. 194.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind aprobarea Listei cu rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine și caprine,
care se pot achiziționa în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2008 privind susținerea
din fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziției de berbeci și/sau țapi pentru reproducție
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2008 privind susținerea din fonduri bugetare, în
anul 2008, a achiziției de berbeci și/sau țapi pentru reproducție,
văzând Adresa nr. 3.200/2008 transmisă de Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, prin care
este propusă Lista cu rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine și caprine, care se pot achiziționa în baza Hotărârii
Guvernului nr. 1.099/2008, precum și Referatul de aprobare nr. 120.662 din 25 septembrie 2008 al Direcției politici de piață în
sectorul zootehnic,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Lista cu rasele de lapte, carne sau pentru reproducție, prevăzută în anexa care face parte
pielicele, din speciile ovine și caprine, care se pot achiziționa în integrantă din prezentul ordin.
baza Hotărârii Guvernului nr. 1.099/2008 privind susținerea din
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziției de berbeci și/sau țapi României, Partea I.
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
București, 29 septembrie 2008.
Nr. 605.
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ANEXĂ

L I S TA

cu rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine și caprine, care se pot achiziționa în baza Hotărârii Guvernului
nr. 1.099/2008 privind susținerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziției de berbeci și/sau țapi
pentru reproducție
Suffolk
Texel
Alba de Norvegia
Charollais
Linia sintetică de carne Palas
Rase de ovine pentru carne

Ile de France
Germană cu Capul Negru
Beltex
Merinos de Palas
Blue Facies Leicester
Hampshire
Awassi
Lacaune
Sarda

Rase de ovine pentru lapte

Țigaie cu Cap Negru
Țigaie Ruginie
Linia de lapte Palas
Țurcana

Rase de ovine pentru pielicele

Karakul

Rase de caprine pentru carne

Boer

Albă de Banat
Alpina Franceză
Rase de caprine pentru lapte

Saanen
Murciana
Granadine

ACTE ALE CONSILIULUI NAȚIONAL
AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind principii și reguli de desfășurare a campaniei electorale
pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, prin intermediul serviciilor
de programe audiovizuale
Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului, de garant al interesului public și de autoritate unică
de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
conform dispozițiilor art. 2, art. 7 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. e), art. 29, art. 31—33, 37, 38, 381 și 382, art. 50 lit. h3) și h4),
art. 51 alin. (1) și alin. (2) lit. g) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 679/2.X.2008

29

completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale
nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) și ale art. 42 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și
completările ulterioare,
Consiliul Național al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — (1) Campania electorală pe posturile de radio și de
televiziune începe în ziua de 31 octombrie 2008, ora 0,00, și se
încheie în ziua de 29 noiembrie 2008, ora 7,00.
(2) Campania electorală prin intermediul serviciilor de
programe audiovizuale se desfășoară în condițiile stabilite de
Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a
Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii
administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Legii
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările
ulterioare, ale Codului de reglementare a conținutului
audiovizual, adoptat prin Decizia Consiliului Național al
Audiovizualului nr. 187/2006, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale prezentei decizii.
Art. 2. — (1) Partidele politice, alianțele politice, alianțele
electorale și organizațiile legal constituite ale cetățenilor
aparținând unei minorități naționale reprezentate în Consiliul
Minorităților Naționale, precum și candidații independenți care
înaintează propuneri de candidatură, denumiți în continuare
competitori electorali, au acces la serviciile publice de radio și de
televiziune în condițiile art. 38 alin. (1) și (2) din Legea
nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Accesul candidaților și reprezentanților competitorilor
electorali la serviciile private de radio și de televiziune poate
avea loc numai în emisiunile electorale definite la art. 8; accesul
în emisiunile de promovare electorală prevăzute la art. 8 lit. a)
va respecta condițiile art. 38 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — Radiodifuzorii publici și privați sunt obligați să
asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie,
desfășurarea unei campanii electorale cu respectarea
următoarelor principii:
a) echitate — fiecare candidat sau competitor electoral
trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscut electoratului;
b) echilibru — o prezentare proporțională cu importanța
evenimentelor electorale, în cazul tuturor candidaților și
competitorilor electorali;
c) imparțialitate — obligația radiodifuzorilor de a trata toți
candidații și competitorii electorali obiectiv și echidistant.
Art. 4. — Desfășurarea campaniei electorale prin intermediul
serviciilor de programe audiovizuale publice și private trebuie
să servească:
a) electoratului — pentru a primi informații corecte, astfel
încât să poată vota în cunoștință de cauză;
b) candidaților și competitorilor electorali — pentru a se face
cunoscuți electoratului;

c) radiodifuzorilor — pentru a-și valorifica drepturile
prevăzute în legea electorală, precum și pentru a-și exercita
libertățile și responsabilitățile ce revin mass-mediei într-o
societate democratică.
CAPITOLUL II
Proceduri preliminare
Art. 5. — Posturile de radio și de televiziune private care
intenționează să realizeze și să difuzeze știri electorale și
emisiuni electorale au obligația să facă cunoscut public acest
lucru prin presă și/sau prin programele lor și să comunice
Consiliului Național al Audiovizualului implicarea lor în campania
electorală, până cel mai târziu în ziua de 10 octombrie, printr-o
adresă, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face
parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 6. — (1) Competitorii electorali au la dispoziție intervalul
11—20 octombrie pentru a se adresa în scris posturilor private
de radio și de televiziune care și-au anunțat intenția de realizare
și difuzare a emisiunilor electorale, solicitând și timpii de antenă
pe care intenționează să îi utilizeze.
(2) După rămânerea definitivă a candidaturilor, potrivit art. 15,
31—33 și 38 din Legea nr. 35/2008, cu modificările și
completările ulterioare, posturile, în funcție de solicitările primite,
își vor definitiva grilele de program cu tipurile de emisiuni și
participările la acestea, în conformitate cu timpii de antenă
calculați proporțional cu cei oferiți de posturile publice, precum
și tarifele pe emisiune și pe unitate de timp pe care intenționează
să le practice.
(3) Tarifele pe emisiune și pe unitate de timp vor fi stabilite în
urma negocierilor desfășurate cu toți reprezentanții candidaților
și competitorilor electorali interesați și vor fi făcute publice.
(4) În situațiile în care unii candidați sau competitori electorali
nu doresc utilizarea integrală a timpilor alocați, posturile vor
solicita acestora completarea unei declarații scrise în acest
sens.
Art. 7. — După parcurgerea procedurilor prevăzute la art. 6,
radiodifuzorii vor comunica în scris Consiliului Național al
Audiovizualului grilele emisiunilor pe care le vor realiza, precum
și intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, printr-o
adresă, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face
parte integrantă din prezenta decizie.
CAPITOLUL III
Emisiuni electorale
Art. 8. — Pentru reflectarea desfășurării campaniei electorale
și a activităților de propagandă electorală, radiodifuzorii pot
realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni electorale:
a) de promovare — în care candidații și reprezentanții
competitorilor electorali își promovează propria candidatură,
programele politice și activitățile de campanie electorală; în
situația transmiterii în direct a unor activități de campanie,
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acestea se vor încadra în timpii de antenă acordați fiecărui
competitor electoral;
b) de dezbatere — în care radiodifuzorii pun în discuție
programele electorale și temele de interes public legate de
campania
electorală,
cu
participarea
candidaților,
reprezentanților competitorilor electorali, jurnaliștilor, analiștilor și
altor invitați.
Art. 9. — (1) În perioada campaniei electorale candidații au
acces la posturile publice și private de radio și televiziune,
inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile prevăzute la
art. 8.
(2) În cadrul emisiunilor electorale și al spoturilor electorale
este interzisă utilizarea simbolurilor naționale — drapel, stemă,
imn — ale României sau ale altui stat, ca elemente de
propagandă electorală.
(3) În perioada campaniei electorale candidații și
reprezentanții competitorilor electorali nu pot fi producători,
realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de
radiodifuzorii publici și privați.
Art. 10. — Candidații care dețin funcții publice pot avea
intervenții în direct sau înregistrate și în alte emisiuni decât cele
prevăzute la art. 8, strict în probleme legate de exercitarea
funcției lor; în aceste situații radiodifuzorii au obligația să ia
măsuri pentru asigurarea echidistanței și pluralismului de opinii.
Art. 11. — (1) Radiodifuzorii pot realiza și difuza știri
electorale, care cuprind informații privind activitățile de campanie
ale candidaților și competitorilor electorali.
(2) Știrile electorale pot fi prezentate numai în emisiuni
informative special concepute în acest scop, identificate ca
atare.
(3) Radiodifuzorii își vor asuma integral responsabilitatea
editorială pentru realizarea și difuzarea acestor emisiuni, iar
reflectarea în cadrul lor a activităților de campanie ale
candidaților și competitorilor electorali se va face cu respectarea
principiilor de echitate și imparțialitate.
(4) Radiodifuzorii pot prezenta în cadrul știrilor electorale
intervenții făcute în direct de către candidați cu prilejul
activităților de campanie sau extrase din înregistrări transmise
de către aceștia, cu respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (3).
(5) În cazul în care în știrile electorale sunt prezentate
producții audiovizuale realizate de către candidați sau
competitori electorali, radiodifuzorii sunt obligați să facă
mențiune despre aceasta în cuprinsul lor sau, în cazul
televiziunilor, să marcheze în scris acest lucru pe ecran.
(6) Programele de știri și emisiunile informative cu caracter
electoral nu pot fi sponsorizate.
Art. 12. — (1) Radiodifuzorii au obligația să se asigure că
emisiunile de promovare electorală, precum și spoturile și
celelalte producții audiovizuale realizate de către candidați sau
competitori electorali respectă următoarele condiții:
a) nu conțin afirmații care pot aduce atingere demnității
umane, dreptului la propria imagine sau moralei publice;
b) nu incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă,
religie, naționalitate, sex, orientare sexuală, dizabilități sau etnie;
c) nu conțin acuzații cu incidență penală sau morală la
adresa altor candidați sau competitori electorali, fără a fi însoțite
de dovezi.
(2) Producțiile audiovizuale electorale realizate de către
candidați sau reprezentanți ai competitorilor electorali pot fi
difuzate numai în cadrul știrilor electorale și emisiunilor de
promovare electorală.

(3) În cazul emisiunilor electorale ale serviciilor publice de
radio și televiziune pot fi difuzate și spoturi electorale, cu
încadrare în timpii de antenă acordați competitorilor electorali.
Art. 13. — Realizatorii și moderatorii dezbaterilor electorale
au următoarele obligații:
a) să fie imparțiali;
b) să asigure echilibrul necesar desfășurării emisiunii, oferind
fiecărui participant la discuții posibilitatea să își prezinte opiniile;
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendențioase sau
părtinitoare;
d) să asigure menținerea dezbaterii în sfera de interes a
campaniei electorale și a tematicii emisiunii;
e) să intervină atunci când invitații încalcă, prin
comportament sau exprimare, regulile prevăzute la art. 12
alin. (1); în cazul în care invitații nu se conformează solicitărilor,
moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea
emisiunii, după caz.
Art. 14. — (1) Radiodifuzorii privați pot difuza spoturi
publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale, cu
respectarea cerințelor referitoare la publicitate prevăzute în
Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, a
dispozițiilor Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului
nr. 187/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum
și a prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Spoturile publicitare electorale nu pot avea o durată mai
mare de 30 de secunde și trebuie să fie asumate în mod explicit,
prin prezentare sau conținut, de către candidați sau competitorii
electorali.
(3) Pentru difuzarea spoturilor publicitare electorale
radiodifuzorii privați sunt obligați să asigure candidaților și
competitorilor electorali condiții egale de acces și de tarifare pe
unitatea de timp.
(4) În emisiunile de promovare electorală nu pot fi inserate
spoturi ale unor candidați sau competitori electorali în porțiunile
de emisiune alocate altor candidați sau competitori electorali.
(5) În cadrul dezbaterilor electorale, radiodifuzorii pot insera
spoturi publicitare electorale numai în calupuri separate și
marcate corespunzător.
Art. 15. — (1) Sondajele de opinie cu conținut electoral pot fi
difuzate numai cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 381
și 382 din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) În cazul prezentării unor televoturi sau anchete făcute în
rândul electoratului, radiodifuzorii au obligația să precizeze, în
mod expres, că acestea nu sunt reprezentative pentru opinia
publică sau pentru un anumit grup social sau etnic.
(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă
prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute
pe stradă.
Art. 16. — Cu 24 de ore înainte de începerea votării sunt
interzise:
a) difuzarea de emisiuni electorale și știri electorale;
b) invitarea sau prezentarea candidaților în programe, cu
excepția situațiilor prevăzute la art. 17 alin. (3);
c) comentarii privind campania electorală.
Art. 17. — (1) Candidații și competitorii electorali ale căror
drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în
cadrul unui program electoral a unor fapte neadevărate sau a
unor informații inexacte beneficiază de drept la replică;
solicitarea se va conforma dispozițiilor art. 52 alin. (1), respectiv
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art. 60 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului
audiovizual.
(2) Radiodifuzorii au următoarele obligații privind dreptul la
replică:
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat
în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în
scris; în situația în care solicitarea se referă la o emisiune
difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată
în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la
lit. a), telefonic și/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării
dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate
solicitantului și Consiliului Național al Audiovizualului;
c) să difuzeze replica, în cazul în care decide acordarea
acesteia, în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situația
în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în
ultima zi de campanie electorală, replica se difuzează în preziua
votării;
d) să difuzeze replica, în cazul în care Consiliul Național al
Audiovizualului dă câștig de cauză solicitantului, în termenul și
în condițiile comunicate radiodifuzorului.
(3) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în
program, imediat după emisiunea informativă de seară, un
spațiu de emisie pentru difuzarea replicilor ca urmare a
sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de
campanie.
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CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 18. — (1) În perioada dintre intrarea în vigoare a
prezentei decizii și începerea campaniei electorale, radiodifuzorii
nu vor difuza emisiuni electorale și spoturi electorale, astfel cum
acestea sunt definite la art. 8, respectiv la art. 14, și nici spoturi
publicitare comerciale sau alte producții audiovizuale care
transmit sau induc mesaje electorale.
(2) Până la începerea campaniei electorale emisiunile
informative și de dezbatere vor respecta prevederile Codului de
reglementare a conținutului audiovizual și nu vor avea caracter
de propagandă electorală.
Art. 19. — (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea
emisiunilor destinate campaniei electorale în condițiile stabilite
în Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 412/2007
privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea
programelor de radio și de televiziune.
(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale
vor fi ținute la dispoziția Consiliului Național al Audiovizualului
pe toată durata campaniei electorale și încă 30 de zile după
comunicarea oficială a rezultatelor.
Art. 20. — Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se
sancționează potrivit dispozițiilor Legii nr. 504/2002, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 50 și 51
din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,
Răsvan Popescu
București, 30 septembrie 2008.
Nr. 792.

ANEXA Nr. 1

Radiodifuzor ......................................
Licența nr. .........................................
Către
Consiliul Național al Audiovizualului
București, Bd Libertății nr. 14, sectorul 5, cod 050706
Fax: 021.305.53.54
În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 792/2008, vă comunicăm că postul de
radio/televiziune/distribuție prin cablu cu numele ............................................... din localitatea ..........................................
intenționează să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 și ne
angajăm să respectăm prevederile Legii nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările și completările ulterioare, precum și condițiile de acces și de difuzare a programelor electorale prevăzute în decizia
sus-menționată.
Estimăm că difuzarea acestor emisiuni va începe la data de................2008.
Persoanele învestite cu responsabilități directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt:
— ................................, având funcția de .............................................................;
— ................................, având funcția de ..............................................................
și pot fi contactate la telefon/fax ........................................................................................ .
..
(semnătura și ștampila titularului de licență)
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ANEXA Nr. 2

Radiodifuzor ......................................
Licența nr. .........................................
Către
Consiliul Național al Audiovizualului
București, Bd Libertății nr. 14, sectorul 5, cod 050706
Fax: 021.305.53.54
În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 792/2008 și ca urmare a Comunicării
noastre nr. ............ din............................ 2008 privind difuzarea de către postul de radio/televiziune/distribuție prin cablu cu numele
................................................. din localitatea .................................. a emisiunilor destinate campaniei electorale pentru alegerile
parlamentare din 30 noiembrie 2008, vă transmitem lista acestor emisiuni și programarea lor, pe zile și ore, pe întreaga durată a
campaniei.
Pe lângă persoanele pe care le-am comunicat deja ca fiind învestite cu responsabilități directe privind organizarea
emisiunilor destinate campaniei electorale mai nominalizăm și pe:
— ................................, având funcția de .............................................................;
— ................................, având funcția de .............................................................,
care pot fi contactate la telefon/fax ........................................................................................ .
 .
(semnătura și ștampila titularului de licență)
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