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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Gerard Jităreanu în funcția
de președinte, cu rang de secretar de stat,
al Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea și
funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, cu modificările și
completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gerard
Jităreanu se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al
Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.
Art. 2. — Decizia primului-ministru nr. 95/2009 pentru numirea domnului
Gerard Jităreanu în funcția de secretar de stat la Ministerul Educației, Cercetării și
Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie
2009, se abrogă.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 19 ianuarie 2009.
Nr. 118.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Darius-Cristian Pintilie în funcția de
consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru —
Cabinetul Primului-Ministru
În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) și ale 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
Darius-Cristian Pintilie se numește în funcția de consilier personal în cadrul
Cancelariei Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 19 ianuarie 2009.
Nr. 119.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Pál Péter în funcția de secretar
personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru —
Cabinetul Primului-Ministru
În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) și ale 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
Pál Péter se numește în funcția de secretar personal în cadrul Cancelariei PrimuluiMinistru — Cabinetul Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 20 ianuarie 2009.
Nr. 120.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Marius Buzea în funcția
de consilier personal în cadrul Cancelariei
Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru
În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) și ale 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
Marius Buzea se numește în funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei
Primului-Ministru — Cabinetul Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 20 ianuarie 2009.
Nr. 121.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu
al doamnei Cynthia-Carmen Curt, inspector guvernamental
Având în vedere:
— cererea doamnei Cynthia-Carmen Curt din data de 7 ianuarie 2009;
— dispozițiile art. 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se suspendă, la
cerere, raportul de serviciu al doamnei Cynthia-Carmen Curt, inspector
guvernamental, pe o perioadă de 3 ani.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 20 ianuarie 2009.
Nr. 122.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru
nr. 67/2008 privind constituirea comisiei care va derula
procesul de selecție a societății de administrare a Societății
Comerciale „Fondul Proprietatea” — S.A.
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. 12 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și
justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările
ulterioare, și al art. 7 din titlul II al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2007
pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor
preluate în mod abuziv,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 959/2008 privind
stabilirea competențelor comisiei care va selecta societatea de administrare a
Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” — S.A.
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. I. — Anexa la Decizia primului-ministru nr. 67/2008 privind constituirea
comisiei care va derula procesul de selecție a societății de administrare a Societății
Comerciale „Fondul Proprietatea” — S.A., publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 249 din 31 martie 2008, se modifică și se înlocuiește cu
anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
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Art. II. — În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii,
comisia prevăzută în anexă va efectua o evaluare privind procesul de selecție a
societății de administrare a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” — S.A. și
va prezenta Guvernului propunerile în consecință.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 123.

ANEXĂ
(Anexa la Decizia nr. 67/2008)

COMPONENȚA

comisiei care va derula procesul de selecție a societății de administrare
a Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” — S.A.
— Enache Jiru — președinte
— Galina Narcisa Oprea — membru
— Dinu Marin — membru
— Nicolae Cinteză — membru
— Bogdan Alexandru Drăgoi — membru

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei Cynthia-Carmen Curt în funcția de
consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) și ale 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 Cynthia-Carmen Curt se numește în funcția de consilier de stat în cadrul
Cancelariei Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 124.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Ștefan Imre din funcția de secretar
de stat la Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului
și Mediului de Afaceri
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 Ștefan
Imre se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Întreprinderilor Mici
și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 125.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Marin Gheorghe în funcția de
secretar de stat la Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii,
Comerțului și Mediului de Afaceri
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 Marin
Gheorghe se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Întreprinderilor
Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 126.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Maria Pârcălăbescu în funcția de
secretar de stat la Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii,
Comerțului și Mediului de Afaceri
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, doamna Maria
Pârcălăbescu se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Întreprinderilor
Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 127.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Doru Laurian Bădulescu în funcția
de secretar de stat la Ministerul Mediului
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 Doru
Laurian Bădulescu se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Mediului.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 128.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Petru Lificiu în funcția de președinte
al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
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. 9 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și
completările ulterioare, și al art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petru Lificiu
se numește în funcția de președinte al Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia
primului-ministru nr. 212/2008 privind exercitarea atribuțiilor președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2008.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 129.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Zsuzsánna Péter din
funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției și Libertăților
Cetățenești
Având în vedere demisia doamnei Zsuzsánna Péter din funcția de secretar
de stat la Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești,
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, doamna
Zsuzsánna Péter se eliberează, la cerere, din funcția de secretar de stat la
Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 130.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Theodor Cătălin
Nicolescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției
și Libertăților Cetățenești
Având în vedere demisia domnului Theodor Cătălin Nicolescu din funcția de
secretar de stat la Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești,
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 Theodor
Cătălin Nicolescu se eliberează, la cerere, din funcția de secretar de stat la
Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 131.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Sorin Stănescu
din funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției și
Libertăților Cetățenești
Având în vedere demisia domnului Mihai Sorin Stănescu din funcția de
secretar de stat la Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești,
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 Mihai
Sorin Stănescu se eliberează, la cerere, din funcția de secretar de stat la Ministerul
Justiției și Libertăților Cetățenești.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba
București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 132.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Octavian-Virgiliu Ojog în funcția de
secretar de stat la Ministerul Justiției și Libertăților
Cetățenești
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
Octavian-Virgiliu Ojog se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul
Justiției și Libertăților Cetățenești.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 133.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Alina Mihaela Bica în funcția de
secretar de stat la Ministerul Justiției și Libertăților
Cetățenești
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, doamna Alina
Mihaela Bica se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției și
Libertăților Cetățenești.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 134.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Rodica Constantinovici în funcția de
secretar de stat la Ministerul Justiției și Libertăților
Cetățenești
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, doamna Rodica
Constantinovici se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției și
Libertăților Cetățenești.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Cătălin Ovidiu Baba

București, 21 ianuarie 2009.
Nr. 135.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

ORDIN
privind criteriile pentru avansarea funcționarilor publici cu statut special într-o funcție imediat
superioară la aceeași poziție din statul de organizare și funcționare
În temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația
Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției și libertăților cetățenești emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Funcționarii publici cu statut special din
Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești și din sistemul
administrației penitenciare se avansează într-o funcție imediat
superioară la aceeași poziție din statul de organizare și
funcționare al unității din care fac parte, în condițiile prezentului
ordin.

(2) Avansarea funcționarilor publici cu statut special într-o
funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de
organizare și funcționare se face fără examen.
Art. 2. — Avansarea funcționarilor publici cu statut special
într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de
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organizare și funcționare se face o singură dată pe an, cu
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) să aibă o vechime de cel puțin 2 ani ca funcționar public
cu statut special definitiv în sistemul administrației penitenciare;
b) să fi obținut la evaluarea performanțelor profesionale
individuale din ultimul an cel puțin calificativul „foarte bun”;
c) să nu se afle sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare,
conform prevederilor legale;
d) să nu fie puși la dispoziție sau suspendați din funcție,
potrivit prevederilor legale;
e) studiile absolvite să corespundă condițiilor de ocupare a
funcției.
Art. 3. — (1) Avansarea funcționarilor publici cu statut special
într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de
organizare și funcționare se realizează prin ordin sau decizie,
potrivit competențelor legale.

(2) Evidența funcționarilor publici cu statut special care
îndeplinesc condițiile de a avansa într-o funcție imediat
superioară la aceeași poziție din statul de organizare și
funcționare este ținută, după caz, de Compartimentul resurse
umane din Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești sau din
unitatea unde aceștia sunt încadrați.
Art. 4. — Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești,
Administrația

Națională

a

Penitenciarelor

și

unitățile

subordonate acesteia vor duce la îndeplinire dispozițiile
prezentului ordin.
Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice
dispoziție contrară se abrogă.
Art. 6. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Gabriel Tănăsescu,
secretar de stat
București, 12 ianuarie 2009.
Nr. 18/C.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

ORDIN
pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă
pentru semestrul I 2009
În temeiul:
— art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii
nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă;
— pct. 6.2 din Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a
tichetelor de creșă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006;
— art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:
Art. 1. — Pentru semestrul I 2009, începând cu luna
februarie, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub
formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1
și pct. 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor
Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a

tichetelor de creșă, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.317/2006, este de 350 lei.
Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
București, 19 ianuarie 2009.
Nr. 23.
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MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

ORDIN
privind acordarea cetățeniei române unor persoane
Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea
cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași
lege,
constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 21/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005
privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției și libertăților cetățenești emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă cererea de acordare a cetățeniei române persoanelor
prevăzute în anexă, care au solicitat acordarea ei.
Art. 2. — Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Theodor Cătălin Nicolescu,
secretar de stat
București, 15 ianuarie 2009.
Nr. 45/C.

ANEXĂ

L I S TA

persoanelor care solicită acordarea cetățeniei române în temeiul art. 8 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
1. Abbas Mohammed, fiul lui Hadi și Fadila Hussein, născut
la data de 5 aprilie 1962 în localitatea Kut-Waset, Irak, cetățean
irakian, cu domiciliul actual în București, str. Drumul Valea
Danului nr. 38, bl. C.1/2, ap. 2, sectorul 6. (923/2008) Copii
minori: Abbas Fatema, născută la data de 28.04.1999, Abbas
Amir, născut la data de 10.02.2003, Abbas Mnar, născut la data
de 14.10.2004, Abbas Yasmin, născută la data de 12.10.2006.
2. Abdulamer Ameer, fiul lui Najem și Nejat Hamza, născut la
data de 20 mai 1969 în localitatea Deyala, Baquba, Irak,
cetățean irakian, cu domiciliul actual în București, Str. Moșilor
nr. 241, bl. 47, sc. A, et. 1, ap. 3, sectorul 2. (1.004/2008)
3. Husamedin Abou Ainain, fiul lui Sami și Amyna, născut la
data de 20 aprilie 1965 în localitatea Damasc, Siria, cetățean
sirian, cu domiciliul actual în localitatea Iași, bd. Dacia nr. 12,
bl. SB-4, ap. 27. (1.172/2008)
4. Ahmad Saad, fiul lui Hachem și Khennas, născut la data
de 23 decembrie 1967 în localitatea Alhasaka, Siria, cetățean
sirian, cu domiciliul actual în Timișoara, str. Dumitru Kiriac nr. 9,
sc. A, ap. 7. (251/2008) Copii minori: Ahmad Diana, născută la
data de 24.02.1998, Ahmad Judi, născut la data de 21.12.2001.
5. Alamzad Sina, fiul lui Eisa și Mehranoush, născut la data
de 19 februarie 1969 în localitatea Teheran, Iran, cetățean
iranian, cu domiciliul actual în București, calea Văcărești nr. 234,
bl. 83, ap. 72, sectorul 4. (1.226/2008)

6. Al-Kalbani Jamal, fiul lui Samih și Raiseh, născut la data
de 7 ianuarie 1969 în localitatea Amman, Iordania, cetățean
iordanian, cu domiciliul actual în București, str. Fabrica de
Gheață nr. 10, bl. 91, ap. 8, sectorul 2. (869/2008) Copii minori:
Al-Kalbani Ashraf, născut la data de 19.09.1996, Al-Kalbani
Isra´a, născută la data de 11.01.1999, Al-Kalbani Mohammed,
născut la data de 11.07.2001, Al-Kalbani Yasmin, născută la
data de 11.09.2004.
7. Al-Kalbani Kefah, fiica lui Khamis și Sadieh, născută la
data de 30 ianuarie 1971 în localitatea Amman, Iordania,
cetățean iordanian, cu domiciliul actual în București, str. Fabrica
de Gheață nr. 10, bl. 91, ap. 8, sectorul 2. (867/2008) Copii
minori: Al-Kalbani Anas, născut la data de 4.10.1994.
8. Ammar Ab Karim Salah, fiul lui Ab Karim și Zahra, născut
la data de 10 decembrie 1969 în localitatea El-Bas, Liban,
apatrid, cu domiciliul actual în București, str. Liviu Rebreanu
nr. 7, bl. 51, sc. B, et. 4, ap. 63, sectorul 3. (1.237/2008)
9. Ataas Talaat, fiul lui Takla Mourkus Ataas și Mariam Hanin
Hanna, născut la data de 23 iulie 1965 în localitatea El
Menoufia, județul Markaz Ashmoun, Egipt, cetățean egiptean,
cu domiciliul actual în București, str. Sf. Ecaterina nr. 4—6,
ap. 108, sectorul 4. (1.259/2008)
10. Babie Mahmoud, fiul lui Ahmad și Nadra, născut la data
de 5 decembrie 1963 în localitatea Alep, Siria, cetățean sirian,
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cu domiciliul actual în București, str. Fabrica de Gheață nr. 2,
bl. 84/II, sc. 3, et. 2, ap. 83, sectorul 2. (1.185/2008)
11. Bantiuc Larisa, fiica lui Obuh Piotr și Liudmila, născută la
data de 13 august 1965 în localitatea Mozdok, Osetia, Federația
Rusă, cetățean moldovean, cu domiciliul actual în București, Str.
Brândușelor nr. 7, bl. G-3, sc. 1, ap. 12, sectorul 3. (1.170/2008)
12. Bashir Bassam, fiul lui Fayeq și Widad, născut la data de
5 mai 1965 în localitatea Bagdad, Irak, cetățean irakian, cu
domiciliul actual în București, str. Gheorghe Ionescu Șișești
nr. 195, sectorul 1. (826/2008) Copii minori: Bashir Lena,
născută la data de 28.11.1992, Bashir Louma, născută la data
de 7.11.1994, Bashir Linda, născută la data de 4.12.1997,
Bashir Lurd, născută la data de 8.06.2003.
13. Boukhelf Rabah, fiul lui Said și Khebbat Saadia, născut
la data de 22 ianuarie 1974 în localitatea Kadiria, Albouiera,
Algeria, cetățean algerian, cu domiciliul actual în localitatea
Arad, calea Aurel Vlaicu bl. Z-23, sc. A, ap. 18. (380/2008)
14. Chikh Mohamed Mohamed, fiul lui Hnifi și Aini, născut la
data de 5 martie 1966 în localitatea Sukrie Kabir, Siria, cetățean
sirian, cu domiciliul actual în Voluntari, str. Erou Radu Costache
nr. 6-F. (965/2008) Copii minori: Chikh Mohamed Amar, născut
la data de 30.01.1992, Chikh Mohamed Mahmoud, născut la
data de 1.01.1994, Chikh Mohamed Ahmad, născut la data de
9.01.1996, Chikh Mohamed Misa, născută la data de 1.06.1999,
Chikh Mohamed Yehya, născut la data de 15.01.2001.
15. Cicio Laura Beatriz, fiica lui Benedetto Jose Ramon și
Maria Gladys, născută la data de 18 iunie 1969 în localitatea
Darlinghurst, Australia, cetățean australian, cu domiciliul actual
în localitatea Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 57, bl. A,
sc. B, ap. 5, județul Timiș. (410/2008)
16. Dien Van Hung, fiul lui Dien Van Anh și Trinh Thi Tuyet,
născut la data de 23 august 1974 în localitatea Thach Quy, Thi
Xa, Ha Tinh, Vietnam, cetățean vietnamez, cu domiciliul actual
în București, str. Teiul Doamnei nr. 19, bl. 39, sc. A, ap. 18,
sectorul 2. (748/2008) Copii minori: Dien Hoang Nam, născut la
data de 26.01.2006, și Dien Ha Giang, născută la data de
24.07.2003.
17. Duru Taci, fiul lui Bekir și Fatma, născut la data de 9
septembrie 1964 în localitatea Kavurgali, Turcia, cetățean turc,
cu domiciliul actual în București, aleea Barajul Bistrița nr. 11,
bl. M-23, sc. 5, ap. 98, sectorul 3. (1.158/2008)
18. Esmaeel Muhammed, fiul lui Denar și Radea, născut la
data de 15 martie 1964 în localitatea Kerbala, Irak, cetățean
irakian, cu domiciliul actual în localitatea Buzău, str. Dorobanți
bl. 10-E, et. 3, ap. 15. (863/2008) Copii minori: Esmaeel
Fatimah, născută la data de 11.08.2003, și Esmaeel Ali, născut
la data de 6.02.2005.
19. Ferzat Ahmad, fiul lui Khalid și Fatima, născut la data de
20 decembrie 1968 în localitatea Hama, Al Shiha, Siria, cetățean
sirian, cu domiciliul actual în Timișoara, str. Ghe. Doja nr. 35,
ap. 8, județul Timiș. (273/2008) Copii minori: Ferzat Basil, născut
la data de 17.03.1995, Ferzat Belal, născut la data de
1.01.1997, și Ferzat Fatima, născută la data de 6.03.2000.
20. Hamshou Ahmad, fiul lui Nader și Hayat, născut la data
de 1 ianuarie 1977 în localitatea Hama, Siria, cetățean sirian,
cu domiciliul actual în localitatea Timișoara, str. Istvan Andrei
nr. 9/13, bl. 66, sc. C, ap. 8, județul Timiș. (2.800/2007)
21. Husein Hafidh, fiul lui Ghazi și Saadia, născut la data de
17 iulie 1965 în localitatea Kadmiya, Bagdad, Irak, cetățean
irakian, cu domiciliul actual în București, str. Răcari nr. 59,
bl.30-A, sc. A, et. 2, ap. 13, sectorul 3. (876/2008)

22. Issa Abdel Karim, fiul lui Ali și Najem Sakne, născut la
data de 16 mai 1970 în localitatea Bnaafoul, Liban, cetățean
libanez, cu domiciliul actual în București, bd. Iuliu Maniu nr. 11A,
bl. D3, sc. 1, sectorul 6. (2.864/2008) Copii minori: Issa Sarah,
născută la data de 28.09.1999, Issa Aya, născută la data de
14.06.2001, și Issa Ali, născut la data de 19.12.2005.
23. Jafaar Hanan, fiica lui Ridha și Zaala, născută la data de
30 ianuarie 1970 în localitatea Bagdad, Irak, cetățean irakian,
cu domiciliul actual în București, str. Clăbucet nr. 43, sectorul 1.
(347/2008)
24. Jleilati Buchra, fiica lui Mohamed Widad și Fawzieh,
născută la data de 7 februarie 1967 în localitatea Lattakia, Siria,
cetățean sirian, cu domiciliul actual în București, str. Atena nr. 6,
sectorul 1. (1.291/2008)
25. Kablan Mehmet-Sait, fiul lui Ekrem și Mediha, născut la
data de 1 septembrie 1976 în localitatea Samandag, Turcia,
cetățean turc, cu domiciliul actual în localitatea Corbeanca, Str.
Câmpului nr. 1, județul Ilfov. (356/2008) Copii minori: Kablan
Yunus, născut la data de 12.06.2001, și Kablan Yakub, născut
la data de 24.05.2004.
26. Khamis Ahmad M A, fiul lui Mohammed și Lamia, născut
la data de 11 octombrie 1969 în localitatea Amman, Iordania,
cetățean iordanian, cu domiciliul actual în București, str. Drumul
Taberei nr. 53, bl. R.6, sc. B, ap. 67, sectorul 6. (281/2008)
27. Kilic Sinan, fiul lui Kemal și Guldane, născut la data de
10 octombrie 1968 în localitatea Alaca, Turcia, cetățean turc, cu
domiciliul actual în București, bd. Decebal nr. 1, bl. H-2, sc. 2,
et. 5, ap. 137, sectorul 3. (855/2008)
28. Kozlova Lidia, fiica lui Grigore și Ganiucova Elena,
născută la data de 30 martie 1939 în localitatea Moscova,
Federația Rusă, cetățean rus, cu domiciliul actual în București,
str. Radu Boiangiu nr. 8, bl. 38, sc. B, ap. 85, sectorul 1.
(1.138/2008)
29. Marchenko Lyubov, fiica lui Marchenko Vladimir și
Palmova Victoria, născută la data de 3 ianuarie 1975 în
localitatea Sverdlovsk, Federația Rusă, cetățean rus, cu
domiciliul actual în București, Șos. Nordului nr. 82—92, et. 5,
ap. 65, sectorul 1. (2.476/2008) Copii minori: Runciman Matthew
Lucas, născut la data de 14.07.2003.
30. Mohammed Yusra, fiica lui Ibrahim și Fatima, născută la
data de 1 iunie 1960 în localitatea Bagdad, Irak, cetățean
irakian, cu domiciliul actual în București, șos. Colentina nr. 89,
bl. 88, sc. A, ap. 39, sectorul 2. (838/2008) Copii minori: Ahmed
Ezat, născut la data de 11.01.2006.
31. Natu Afrodita, fiica lui Cuzmas și Eugenia, născută la
data de 24 martie 1943 în localitatea Tihio, Grecia, apatrid, cu
domiciliul actual în localitatea Sibiu, str. Andrei Șaguna nr. 21,
ap. 1. (793/2008)
32. Nwachukwu Godwin Ifeanyi, fiul lui Nwachukwu Andrew
și Nwachukwu Franca, cetățean nigerian, născut la data de
5 aprilie 1975 în localitatea Lagos, Nigeria, cu domiciliul actual
în Timișoara, str. Mureș nr. 2, sc. B, ap. 1, județul Timiș.
(1.220/2008)
33. Ozturkmen Halit, fiul lui Zeki și Zohre, născut la data de
10 iulie 1968 în localitatea Oguzeli, Turcia, cetățean turc, cu
domiciliul actual în București, Str. Turbinei nr. 12, ap. 3, sectorul 2.
(1.282/2008) Copii minori: Ozturkmen Yelda, născută la data de
8.07.2000, și Ozturkmen Șule Selda, născută la data de
18.08.2002.
34. Pakcan Kazim Fatih, fiul lui Mustafa și Gunel, născut la
data de 1 ianuarie 1983 în localitatea Mut, Turcia, cetățean turc,
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cu domiciliul actual în București, bd. Camil Ressu nr. 1, bl. 14B,
sc. 2, ap. 60, sectorul 3. (3.055/2008)
35. Ranjbar Khadivi Naser, fiul lui Yousef și Robab, născut la
data de 21 martie 1964 în localitatea Tabriz, Iran, cetățean
iranian, cu domiciliul actual în București, intrarea Dr. Iacob Felix
nr. 2, bl. M-4, ap. 144, sectorul 1. (240/2008)
36. Said Salah, fiul lui Mahdi și Faeza Nouri, născut la data
de 23 septembrie 1967 în localitatea Bagdad, Irak, cetățean
irakian, cu domiciliul actual în Topoloveni, calea București
nr. 125, bl. CC4, sc. A, ap. 8, județul Argeș. (866/2008)
37. Samoshkin Vyacheslav, fiul lui Ivan și Nina, născut la
data de 26 aprilie 1945 în localitatea Starîi Kriajim, raionul
Kuznețk, Penza, Federatia Rusă, cetățean rus, cu domiciliul
actual în București, str. Iordache Golescu nr. 10, bl. 29, ap. 32,
sectorul 1. (814/2008)
38. Samoshkina Inna, fiica lui Sulima Anatoli și Svetlana,
născută la data de 30 ianuarie 1959 în localitatea Livov,
Federația Rusă, cetățean rus, cu domiciliul actual în București,
str. Iordache Golescu nr. 10, bl. 29, sc. A, ap. 32, sectorul 1.
(813/2008)
39. Shirazi Hamid, fiul lui Habiballah și Robab Soltan, născut
la data de 9 ianuarie 1963 în localitatea Behbahan, Iran,
cetățean iranian, cu domiciliul actual în municipiul Baia Mare,
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județul Maramureș, str. Oituz nr. 6A, ap. 35, căsătorit cu român.
(1.250/2008)
40. Sipahi Ayhan, fiul lui Reyhan și Aynur, născut la data de
26 decembrie 1972 în localitatea Ankara, Turcia, cetățean turc,
cu domiciliul actual în localitatea Voluntari, șos. Erou Nicolae
Iancu nr. 6, vila 39, județul Ilfov, căsătorit cu român. (1.165/2008)
41. Striber Joakim, fiul lui Joakim și Marija, născut la data de
27 septembrie 1965 în localitatea Ruski Krstur, Republica
Serbia, cetățean sârb, cu domiciliul actual în București,
str. Mărțișor nr. 54-B, sectorul 4. (919/2008)
42. Sulaiman Fadi, fiul lui Hamid și Abdul Ahad Amira, născut
la data de 4 august 1967 în localitatea Al Tamim, Irak, cetățean
irakian, cu domiciliul actual în București, Cetatea Histria nr. 5,
bl. MII8/15, sc. A, ap. 36, sectorul 6. (1.030/2008)
43. Wang Xiaoguang, fiica lui Wang Qingyu și Liu Shujun,
născută la data de 1 iulie 1953 în localitatea Beijing, China,
cetățean chinez, cu domiciliul actual în București,
str. Mântuleasa nr. 3, ap.10, sectorul 3. (1.034/2008)
44. Yildirir Ali, fiul lui Yilmaz și Mediha, născut la data de
1 ianuarie 1963 în localitatea Tire, Turcia, cetățean turc, cu
domiciliul actual în localitatea Galați, str. Regiment 11 Siret
nr. 48, bl. G-2, ap.78. (483/2008).

MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.443/C/2008 privind condițiile de acordare
a compensației lunare pentru chirie cuvenită funcționarilor publici cu statut special
din sistemul administrației penitenciare
În temeiul art. 38 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația
Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul justiției și libertăților cetățenești emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului justiției nr. 1.443/C/2008 privind
condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie
cuvenită funcționarilor publici cu statut special din sistemul
administrației penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, se modifică după
cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Funcționarii publici cu statut special cărora nu li
s-a acordat locuință de serviciu potrivit art. 38 alin. (1) din Legea
nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut
special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu
modificările și completările ulterioare, și care nici ei și nici
soțul/soția nu au în proprietate o locuință în localitatea unde își
desfășoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei
în cuantum de până la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu
mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere
încheiat în condițiile legii.”
2. La articolul 2 alineatul (2), literele d) și e) vor avea
următorul cuprins:
„d) declarație autentică pe propria răspundere a
funcționarului public cu statut special că nu a înstrăinat o

locuință proprietate personală după data încadrării în sistemul
penitenciar în localitatea în care își desfășoară activitatea, că
nu deține o locuință în proprietate sau locuință atribuită de
autoritățile administrației publice locale în localitatea în care își
desfășoară activitatea, că nu a încheiat contractul de închiriere
cu rude de până la gradul II inclusiv ale funcționarului public cu
statut special ori ale soțului/soției acesteia/acestuia și că
locuiește efectiv în imobilul pentru care prezintă contractul de
închiriere;
e) declarație autentică pe propria răspundere a soțului/soției
funcționarului public cu statut special că nu deține locuință în
proprietate sau locuință atribuită de autoritățile administrației
publice locale în localitatea în care își desfășoară activitatea
funcționarul public cu statut special și că nu a înstrăinat o
locuință proprietate personală în localitatea în care își
desfășoară activitatea soțul/soția după data încadrării
acestuia/acesteia în sistemul administrației penitenciare;”.
3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — (1) În situația în care durata contractului de
închiriere se prelungește prin act adițional, plata compensației
lunare pentru chirie se face în continuare în baza unui nou
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ordin/unei noi decizii al/a conducătorului unității în cadrul căreia
își desfășoară activitatea funcționarul public cu statut special,
fără a mai fi necesară depunerea documentelor prevăzute la
art. 2 alin. (2).
(2) Actul adițional se depune în original sau copie legalizată,
fiind vizat de organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de
Administrare Fiscală în a cărui rază teritorială se află domiciliul
proprietarului.”
4. La articolul 9, literele a) și b) vor avea următorul
cuprins:
„a) la data dobândirii de către funcționarul public cu statut
special în cauză sau soțul/soția acesteia/acestuia a unei locuințe
proprietate personală în localitatea în care își desfășoară
activitatea funcționarul public cu statut special;

b) la data încheierii căsătoriei, dacă soțul/soția are locuință în
proprietate personală în localitatea în care își desfășoară
activitatea funcționarul public cu statut special;”.
5. La articolul 9, literele f) și g) se abrogă.
6. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
„Art. 12. — Cererile depuse după data intrării în vigoare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2008 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul
funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională
a Penitenciarelor se soluționează conform prezentului ordin.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Gabriel Tănăsescu,
secretar de stat
București, 19 ianuarie 2009.
Nr. 95/C.
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