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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Vasile Ciurchea din funcția
de membru al consiliului de administrație și de președinte
al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Având în vedere propunerea formulată de ministrul sănătății prin Adresa
înregistrată sub nr. 117/IM din 5 ianuarie 2009,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 276 alin. (1) lit. a) și al art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 21
din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile
Ciurchea se eliberează din funcția de membru al consiliului de administrație și de
președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
București, 14 ianuarie 2009.
Nr. 100.
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Irinel Popescu în funcția
de membru al consiliului de administrație și de președinte
al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Având în vedere propunerea formulată de ministrul sănătății prin Adresa
înregistrată sub nr. 117/IM din 5 ianuarie 2009,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 276 alin. (1) lit. a) și al art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 17
alin. (3) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Irinel
Popescu se numește în funcția de membru al consiliului de administrație și de
președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
București, 14 ianuarie 2009.
Nr. 101.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Corneliu Dobrițoiu din funcția
de secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale
În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și
completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corneliu
Dobrițoiu se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Apărării
Naționale.
PRIM-MINISTRU

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

București, 14 ianuarie 2009.
Nr. 103.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Aurel Ionel Lascu în funcția
de secretar de stat și șef al Departamentului pentru
armamente la Ministerul Apărării Naționale
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 11 și al art. 32 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Apărării,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Aurel
Ionel Lascu se numește în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului
pentru armamente la Ministerul Apărării Naționale.
PRIM-MINISTRU

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

București, 14 ianuarie 2009.
Nr. 104.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Viorel Oancea în funcția de
secretar de stat și șef al Departamentului pentru politica
de apărare și planificare la Ministerul Apărării Naționale
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 11 și al art. 32 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Apărării,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Viorel
Oancea se numește în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului pentru
politica de apărare și planificare la Ministerul Apărării Naționale.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
București, 14 ianuarie 2009.
Nr. 105.
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei Ștefania Gabriella Ferencz în funcția
de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările
și completările ulterioare,
primul-ministru emite următoarea decizie:
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii,
doamna Ștefania Gabriella Ferencz se numește în funcția de secretar de stat în
cadrul Cancelariei Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
București, 14 ianuarie 2009.
Nr. 106.
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Călin Emilian Hintea în funcția
de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările
și completările ulterioare,
primul-ministru emite următoarea decizie:
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Călin Emilian Hintea se numește în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei
Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
București, 14 ianuarie 2009.
Nr. 107.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Dan-Tudor Lazăr în funcția
de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările
și completările ulterioare,
primul-ministru emite următoarea decizie:
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Dan-Tudor Lazăr se numește în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei
Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

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

București, 14 ianuarie 2009.
Nr. 108.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Cătălin Ovidiu Baba
în funcția de șef al Cancelariei Primului-Ministru
În temeiul art. 15 lit. c) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările
și completările ulterioare,
primul-ministru emite următoarea decizie:
Art. 1. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin
Ovidiu Baba se numește în funcția de șef al Cancelariei Primului-Ministru.
Art. 2. — Pe data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea dispozițiilor art. 2
din Decizia primului-ministru nr. 262/2008 privind eliberarea, la cerere, a domnului
Marian Marius Dorin din funcția de șef al Cancelariei Primului-Ministru, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 22 decembrie 2008.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
București, 14 ianuarie 2009.
Nr. 109.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN
privind alocarea sumelor în vederea compensării creșterilor neprevizionate
ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației
în sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale
de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)—(3) și ale art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea
prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 483/2006, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare în cadrul administrației publice centrale și, respectiv, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu
modificările ulterioare,
ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă alocarea unor sume pentru Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile
compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la Comunitare de Utilități Publice.
Art. 4. — Alocarea sumelor se va face cu respectarea
combustibili corespunzător trimestrului I al anului 2009 (tranșa I —
ianuarie 2009), conform anexei care face parte integrantă din prevederilor Ordinului ministrului administrației și internelor
nr. 125/2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
prezentul ordin.
Art. 2. — Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării
serviciilor de interes economic general de către societățile care
locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică,
Administrației și Internelor, pentru furnizorii de energie termică conținută de Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind
destinată populației.
instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică
Art. 3. — Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza furnizată populației prin sisteme centralizate, cu modificările
ordinelor și deciziilor privind tarifele și prețurile locale de referință ulterioare.
emise de autoritățile de reglementare competente, respectiv
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și României, Partea I.
Ministrul administrației și internelor,
Gabriel Oprea
București, 13 ianuarie 2009.
Nr. 706.
ANEXĂ*)

SUME

calculate pentru compensarea creșterilor neprevizonate ale prețurilor la combustibilii utilizați
pentru producerea energiei termice furnizate populației prin sisteme centralizate, conform Ordonanței Guvernului
nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației
prin sisteme centralizate, în valoare de 138.000 mii lei

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN
pentru abrogarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 662/2008
privind aprobarea cifrei anuale de școlarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs
și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței nominale a acestora,
a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program,
a modalității privind plata acesteia și a calendarului de desfășurare a concursului național
de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice
corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici 2009
Având în vedere prevederile art. 5 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului
Național de Administrație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 din
Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație și a centrelor regionale
de formare continuă pentru administrația publică locală, ale art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul privind organizarea și
desfășurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților
funcționari publici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 832/2007,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:
Art. 1. — Se abrogă Ordinul ministrului internelor și reformei de admitere la Programul de formare specializată pentru
administrative nr. 662/2008 privind aprobarea cifrei anuale de ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților
școlarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs și funcționari publici 2009, publicat în Monitorul Oficial al României,
al comisiilor de soluționare a contestațiilor, a componenței
nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului Partea I, nr. 806 din 3 decembrie 2008.
Art. 2. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în
taxei de participare la program, a modalității privind plata
acesteia și a calendarului de desfășurare a concursului național Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul interimar al administrației și internelor,
Dan Nica
București, 14 ianuarie 2009.
Nr. 707.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR
„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 și 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 și 021.410.47.23
Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31/15.I.2009 conține 8 pagini.

Prețul: 1,60 lei

&JUYDGY|323803]
ISSN 1453—4495

