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

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea
de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile
pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104 din
10 septembrie 2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării
publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului
SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din
18 septembrie 2008.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 5 martie 2009.
Nr. 27.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea
art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2006
privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice
nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul
Programului SAPARD
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării
publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului
SAPARD și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 4 martie 2009.
Nr. 397.
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aplicarea mobilității pentru domnul Drăgănescu
Ovidiu-Virgil din funcția publică de prefect al județului Timiș în
funcția publică de inspector guvernamental
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind
intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului
Drăgănescu Ovidiu-Virgil i se aplică mobilitatea din funcția publică de prefect al
județului Timiș în funcția publică de inspector guvernamental.
Art. 2. — Numirea în funcția publică de inspector guvernamental se face prin
decizie a primului-ministru.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 7 martie 2009.
Nr. 231.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de
prefect al județului Timiș de către domnul Băcală Mircea
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, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Domnul Băcală Mircea exercită, cu caracter temporar, funcția
publică de prefect al județului Timiș, până la organizarea concursului în vederea
ocupării definitive a postului.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 7 martie 2009.
Nr. 232.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind numirea prin mobilitate a domnului György Ervin în
funcția publică de subprefect al județului Covasna
Având în vedere prevederile art. 32 și 45 din Hotărârea Guvernului
nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul
carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul György
Ervin se numește în funcția publică de subprefect al județului Covasna, în aplicarea
mobilității înalților funcționari publici.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 7 martie 2009.
Nr. 233.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea prin mobilitate a domnului Drăgănescu
Ovidiu-Virgil 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, 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, al
art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 33 alin. (1) lit. d) din
Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Drăgănescu Ovidiu-Virgil se numește în funcția publică de inspector
guvernamental, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriella Ferencz
București, 7 martie 2009.
Nr. 304.
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GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind aplicarea mobilității pentru domnul György Ervin
din funcția publică de inspector guvernamental
în funcția publică de subprefect
În baza prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art. 32 și 45 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea
în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea
înalților funcționari publici, 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,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului György Ervin
i se aplică mobilitatea din funcția publică de inspector guvernamental în funcția
publică de subprefect, în aplicarea mobilității înalților funcționari publici.
Art. 2. — Numirea în funcția publică de subprefect se face prin hotărâre a
Guvernului.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ștefania Gabriella Ferencz
București, 7 martie 2009.
Nr. 305.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Nr. 82 din 27 ianuarie 2009

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Nr. 341 din 23 februarie 2009

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
Nr. 63 din 3 februarie 2009

ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008
al Societății Comerciale „Electrificare C.F.R.” — S.A.
În temeiul art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare
în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al Legii bugetului
de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul transporturilor și infrastructurii, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei și protecției
sociale emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
pe anul 2008 al Societății Comerciale „Electrificare C.F.R.” —
S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite
maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și
numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
p. Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Constantin Dascălu,
secretar de stat

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau
nerealizări ale veniturilor totale aprobate, pot fi efectuate
cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor
totale.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 4. — Societatea Comercială „Electrificare C.F.R.” —
S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Marian Sârbu
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ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA COMERCIALĂ „ELECTRIFICARE C.F.R.” — S.A.

Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: 16828396
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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