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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 748/9.XI.2010

DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea,
în retragere, în gradul de general-maior cu două stele,
în retragere, din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, Șuțu
Aureliu Mihail-Matei se înaintează în gradul de general-maior cu două stele, în
retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.054.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea,
în retragere, în gradul de general-maior cu două stele,
în retragere, din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, Neguț
Alexandru Ion se înaintează în gradul de general-maior cu două stele, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.055.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea,
în retragere, în gradul de general-maior cu două stele,
în retragere, din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere,
Chiaptanaru Florea Neculae se înaintează în gradul de general-maior cu două
stele, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.056.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea,
în retragere, în gradul de general-maior cu două stele,
în retragere, din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, Tănăsescu
Constantin Constantin-Mircea se înaintează în gradul de general-maior cu două
stele, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.057.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea,
în retragere, în gradul de general-maior cu două stele,
în retragere, din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, Stamate
Ion Grigore se înaintează în gradul de general-maior cu două stele, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.058.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea,
în retragere, în gradul de general-maior cu două stele,
în retragere, din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea, în retragere, Lucan
Gheorghe Ioan se înaintează în gradul de general-maior cu două stele, în
retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.059.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în retragere, unui colonel în retragere
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Lungu Vasile Constantin i se
acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.060.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în
retragere, unui colonel în retragere din Ministerul
Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Dumitrescu Gheorghe Marin i
se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.061.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în retragere, unui colonel în retragere
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Chira Vasile Constantin i se
acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.062.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în retragere, unui colonel în retragere
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Nicolae Gheorghe Florea i se
acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.063.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în retragere, unui colonel în retragere
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Duican Gheorghe Gheorghe i
se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.064.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în retragere, unui colonel în retragere
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Strava Aurel Dumitru i se
acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.065.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul
Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Stan Niță Ion i se acordă gradul
de general de brigadă cu o stea, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.066.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în retragere, unui colonel în retragere
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Samungi Ion Valentin i se
acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.067.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în retragere, unui colonel în retragere
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Dudescu Vasile Dan-Gheorghe
i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.068.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în retragere, unui colonel în retragere
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere Horgoș Iuliu Izidor i se acordă
gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.069.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în rezervă, unui colonel în rezervă
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în rezervă Tudose Nicolae Marian i se
acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în rezervă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.070.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în rezervă, unui colonel în rezervă
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în rezervă Darie Mihai Mihai i se acordă
gradul de general de brigadă cu o stea, în rezervă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.071.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în rezervă, unui colonel în rezervă
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Domnului colonel în rezervă Panait Victor Panait i se acordă
gradul de general de brigadă cu o stea, în rezervă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.072.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea,
în retragere, unui colonel în retragere, veteran de război,
din Ministerul Administrației și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea și
funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 98/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel în retragere, veteran de război, Oșanu Alec
Iancu i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 5 noiembrie 2010.
Nr. 1.073.

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 748/9.XI.2010

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.309
din 14 octombrie 2010

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 120
din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic
Acsinte Gaspar
— președinte
Aspazia Cojocaru
— judecător
Petre Lăzăroiu
— judecător
Mircea Ștefan Minea
— judecător
Ion Predescu
— judecător
Puskás Valentin Zoltán
— judecător
Tudorel Toader
— judecător
Afrodita Laura Tutunaru — magistrat-asistent
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Marinela Mincă.
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic,
excepție ridicată de Băiuț Niculescu în Dosarul nr. 781/240/2009
al Judecătoriei Hațeg.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare a fost legal îndeplinită.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 26 ianuarie 2010, pronunțată în Dosarul
nr. 781/240/2009, Judecătoria Hațeg a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic,
excepție ridicată de Băiuț Niculescu.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că prevederile legale menționate încalcă
dispozițiile constituționale ale art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1),
art. 11 alin. (1) și (2), art. 53, art. 73 alin. (3) lit. h), precum și
art. 6 paragraful 1 și art. 11 paragraful 2 din Convenția pentru
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și
art. 15 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și
politice, deoarece sunt în contradicție cu art. 181 din Codul
penal, judecătorul nemaiputând aprecia cu privire la gradul de
pericol social concret al unei infracțiuni silvice.
Judecătoria Hațeg lasă soluția la aprecierea Curții
Constituționale.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de
sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale
Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și
exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 120 din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din
27 martie 2008, care au următorul conținut: „Art. 120. — Faptele
prevăzute la art. 106—113 prezintă gradul de pericol social al
unei infracțiuni, indiferent de modul și de mijloacele de săvârșire
a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost
comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce,
precum și de persoana și de conduita făptuitorului.”
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că dispozițiile legale criticate au mai fost supuse
controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu
prilejul pronunțării Deciziei nr. 1.001 din 7 iulie 2009, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 august
2009, și Deciziei nr. 312 din 23 martie 2010, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010,
Curtea Constituțională a respins ca nefondată excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 120 din Codul silvic,
statuând că articolul 181 din Codul penal, invocat în susținerea
criticilor formulate, se referă la fapte antisociale care, prin
conținutul lor concret și prin atingerea minimă adusă valorilor
sociale ocrotite de legea penală, nu prezintă gradul de pericol
social al unei infracțiuni. Aceasta este însă o reglementare care,
în acord cu dispozițiile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituție, ține
de domeniul dreptului substanțial, legiuitorul având în vedere
situația în care gradul de pericol social concret al unei fapte
penale este mai mic față de pericolul social generic al infracțiunii
tip incriminată de legiuitor.
Însă posibilitatea conferită judecătorului de a diminua până la
anihilare una din trăsăturile infracțiunilor silvice în funcție de
atingerea minimă adusă uneia dintre valorile sociale apărate, de
modul și mijloacele de săvârșire, de scopul urmărit, de persoana
și conduita făptuitorului, precum și de alte criterii intrinseci ale
faptei, nu este de rang constituțional, legiuitorul urmărind prin
aceasta prezervarea pădurii ca bun de interes public. Iată de ce
nu se poate susține că prin art. 120 din Legea nr. 46/2008 se
încalcă dispozițiile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constituție,
Parlamentul, ca unica autoritate legislativă a țării, fiind singurul
în drept să decidă cu privire la incriminarea faptelor ce aduc
atingere fondului forestier național, tocmai pentru a recunoaște,
între altele, oricărei persoane dreptul la un mediu înconjurător
sănătos și echilibrat ecologic.
Cât privește susținerea potrivit căreia dispozițiile legale
criticate contravin art. 16 alin. (1) din Constituție, Curtea
constată că nu poate fi primită, întrucât acestea se aplică tuturor
celor aflați în ipoteza normei contestate, fără niciun fel de
considerente arbitrare.
De asemenea, nu este înfrânt nici dreptul consacrat de art. 6
din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, deoarece, pe de o parte, dispozițiile legale
criticate nu conțin norme de procedură, ci de drept substanțial,
iar, pe de altă parte, și în cazul infracțiunilor silvice accesul la
justiție este asigurat prin respectarea tuturor regulilor și
garanțiilor procedurale referitoare la un proces echitabil.
De asemenea, nu este înfrânt nici art. 53 din Constituție,
deoarece, în absența afectării în vreun fel a drepturilor sau a
libertăților fundamentale, nu poate fi primită critica potrivit căreia
acestea din urmă suferă vreo restrângere.
Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de
natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe,
considerentele deciziei mai sus menționate își păstrează
valabilitatea și în cauza de față.
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Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 120 din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic,
excepție ridicată de Băiuț Niculescu în Dosarul nr. 781/240/2009 al Judecătoriei Hațeg.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 14 octombrie 2010.
PREȘEDINTE,

ACSINTE GASPAR
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
Luând în considerare necesitatea încadrării în sumele alocate cu destinația cheltuieli de personal în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, respectiv Casa Națională de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări de sănătate,
în vederea luării de măsuri imediate cu impact asupra bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate,
cu efecte pe termen mediu și lung, în scopul reducerii riscului unui dezechilibru bugetar major,
întrucât nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea consecințe negative asupra încadrării în cheltuielile de
personal în sistemul de asigurări sociale de sănătate,
deoarece aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă
amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor măsuri în vederea evitării disfuncționalităților cu
privire la imposibilitatea plății drepturilor salariale ale personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. — Numărul maxim de posturi din sistemul de asigurări
sociale de sănătate este de 3.281, dintre care 241 de posturi
pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, inclusiv
președintele, și 3.040 de posturi pentru casele de asigurări de
sănătate, repartizate, în condițiile legii, de președintele Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate.
Art. 2. — (1) Încadrarea în numărul maxim de posturi
prevăzut la art. 1 se realizează cu respectarea prevederilor

legale aplicabile personalului contractual și funcționarilor publici
în cazul reorganizării instituțiilor publice.
(2) Încetarea contractelor de muncă sau a raporturilor de
serviciu ale personalului din sistemul de asigurări sociale de
sănătate, ca urmare a reducerii numărului maxim de posturi, se
face cu respectarea procedurilor legale și a termenelor de
preaviz aplicabile fiecărei categorii de personal.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae Lucian Duță
București, 3 noiembrie 2010.
Nr. 97.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea unei anexe la Hotărârea Guvernului nr. 363/2002
privind atestarea domeniului public al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor
și comunelor din județul Brăila și a Hotărârii Guvernului nr. 38/2006 pentru modificarea
și completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public
al județului Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Brăila
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Articolul II din Hotărârea Guvernului nr. 38/2006
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului
Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din
județul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 61 din 23 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:
„Art. II. — Se atestă apartenența la domeniul public al
comunei Cazasu, nou-înființată în județul Brăila prin Legea
nr. 376/2003, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta
hotărâre, care devine anexa nr. 45 la Hotărârea Guvernului
nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare.”
Art. II. — Anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Cazasu” la Hotărârea Guvernului
nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al județului
Brăila, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din
județul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 378 și 378 bis din 4 iunie 2002, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
a) La secțiunea I „Bunuri imobile”, se modifică următoarele
poziții:
— la poziția nr. 1, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Drum vicinal”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungimea (cu comuna Siliștea) — 3,7 km, drum de pământ”,
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998,
Hotărârea Consiliului local nr. 20/2009”;
— la poziția nr. 2, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Drum vicinal”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungime (cu comuna Vădeni) — 6,223 km, iar coloana nr. 6 va
avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998, Hotărârea
Consiliului local nr. 20/2009”;
— la poziția nr. 3, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungimea totală — 3 km, din care: 1,420 km din pământ, 1,580 km
pietruit”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „72.756,18”,
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998,
Hotărârea Consiliului local nr. 20/2009”;
— la poziția nr. 4, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Lungime totală — 12,1085 km, din care: pământ — 8,2285 km,
3,8500 km — pietruit”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins:
„177.286,00”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins:
„Legea nr. 213/1998, Hotărârea Consiliului local nr. 20/2009”;

— la poziția nr. 5, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Teren intravilan sat Cazasu Vechi”, coloana nr. 3 va avea
următorul cuprins: „Destinație: Teren de sport, total suprafață —
9.399 mp, împrejmuit cu gard din sârmă, vecinătăți: N—V—E —
stradă, S — proprietăți particulare”, iar coloana nr. 6 va avea
următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998, Hotărârea Consiliului
local nr. 20/2009”;
— la poziția nr. 6, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Imobil sat Cazasu Vechi”, coloana nr. 3 va avea următorul
cuprins: „Destinație: Cămin cultural, vecinătăți: S—E — stradă,
V — școală, N — proprietăți private, suprafață totală — 3.807 mp,
suprafața construită — 431,3 mp, construcție din cărămidă,
acoperită cu tablă tip lindab, 1 sală de spectacole cu 250 de
locuri, 2 holuri, 5 camere, 1 cabină cinema, grup sanitar,
împrejmuit cu gard de fier la E și V și cu plasă de sârmă”,
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „780.794,49”, iar
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998,
Hotărârea Consiliului local nr. 20/2009”;
— la poziția nr. 7, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Imobil sat Cazasu Vechi”, coloana nr. 3 va avea următorul
cuprins: „Destinație: Sediu Primărie, vecinătăți: N — DN 22, S—
V—E — cartier rezidențial Danubius, teren intravilan în
suprafață de 2.000 mp și construcție din cărămidă, acoperită cu
tablă tip lindab, tâmplărie exterioară din PVC și cea interioară
din lemn, pardoseală din beton acoperit cu mochetă, suprafață
construită — 236,60 mp, suprafață desfășurată — 379,70 mp,
regim de înălțime P+E, interiorul construcției este format din
parter care are 6 birouri, 1 cameră arhivă, 1 hol, 2 grupuri
sanitare și etajul care are 3 birouri, 1 sală de ședință, 1 hol și
1 grup sanitar”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1979”,
coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „491.767,98”, iar
coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Legea nr. 213/1998,
Hotărârea Consiliului local nr. 20/2009”;
— la poziția nr. 8, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Imobil Cazasu Vechi”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins:
„Destinație: Școală Generală cu clasele I—VIII, Vecinătăți: E —
cămin cultural, V, S — stradă comunală, N — proprietăți private,
suprafață totală intravilan — 13.876 mp, din care: suprafață
construită — 999 mp; clădirea se compune din două corpuri:
corpul 1 — suprafață construită — 912 mp, construcție din
cărămidă, acoperită cu tablă, interiorul se compune din
1 cancelarie, 1 cabinet director, 2 săli pentru material didactic,
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1 hol, 9 săli de clasă, grup sanitar, corpul 2 — suprafață
construită — 87 mp, 1 sală bibliotecă, 1 hol, 1 sală de clasă,
construcție din cărămidă, acoperită cu tablă, dată în
administrarea Postului de poliție Cazasu, conform Hotărârii
Consiliului local nr. 18/2004, magazie pentru depozitat lemne,
construită din bolțari, acoperită cu tablă, suprafață construită —
41 mp”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1928, 1938,
1994”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „680.300,52”,
iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Legea
învățământului nr. 84/1995, republicată, Hotărârea Consiliului
local nr. 20/2009”;
— la poziția nr. 9, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Imobil sat Cazasu Nou”, coloana nr. 3 va avea următorul
cuprins: „Destinație: Școală Generală cu clasele I—IV,
vecinătăți: S — DN 22, N—V—E — proprietăți private și
biserică, suprafață totală intravilan — 4.930 mp, pe care este
amplasată o construcție în suprafață de 408 mp, construită din
cărămidă, acoperită cu tablă, interiorul se compune din 1 hol,
1 sală bibliotecă, 1 sală cancelarie, 1 sală material didactic,
5 săli de clasă, anexe — suprafață construită — 49 mp din care:

magazie pentru lemne construită din paiantă, acoperită cu tablă,
suprafață construită — 40 mp, grup sanitar construit din bolțari,
acoperit cu tablă, suprafață construită — 9 mp, împrejmuire cu
gard de fier la S, iar la E—V—N, cu gard din plasă”, coloana
nr. 4 va avea următorul cuprins: „1956”, coloana nr. 5 va avea
următorul cuprins: „243.463,500”, iar coloana nr. 6 va avea
următorul cuprins: „Legea nr. 84/1995, republicată, Hotărârea
Consiliului local nr. 20/2009”;
— la poziția nr. 10, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins:
„Teren intravilan sat Cazasu Vechi”, coloana nr. 3 va avea
următorul cuprins: „Destinație: Parc de agrement, suprafață
totală — 6.046 mp, fără construcții, situat în parcela 433/4/6/7,
nr. cadastral 179, vecinătăți: E — stradă și proprietăți private,
N — stradă, S — proprietate particulară”, coloana nr. 4 va
avea următorul cuprins: „—”, coloana nr. 5 va avea următorul
cuprins: „—”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Legea
nr. 213/1998, Hotărârea Consiliului local nr. 20/2009”;
b) La secțiunea I „Bunuri imobile”, după poziția nr. 10 se
introduc 3 noi poziții, pozițiile nr. 11—13, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
București, 13 octombrie 2010.
Nr. 1.041.

ANEXĂ

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cazasu
Secțiunea I — Bunuri imobile
Nr.
crt.

Cod
de clasificare

Denumirea bunului

Elemente
de identificare

Anul dobândirii sau
al dării în folosință

Valoare
de inventar

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

11.

1.8.6.

Sistem
de alimentare
cu apă potabilă
sat Cazasu

Conductă aducțiune apă potabilă
Brăila—Cazasu
Lungime — 4.875,00 m
Stație clorinare gospodărie apă
Rețea distribuție — 21.080,00 m

2007

2.062.984,03

Domeniul public
al comunei Cazasu,
potrivit Hotărârii
Consiliului local
nr. 45/2009

12.

—

Cimitir comunal I
sat Cazasu Nou

Amplasare: tarlaua 15, parcela 8/4
Vecinătăți:
N, S, E — proprietăți particulare
V — drum exploatare
Suprafață — 2.700 mp
Împrejmuit cu gard din beton în
partea de vest

2005

—

Domeniul public
al comunei Cazasu,
potrivit Hotărârii
Consiliului local
nr. 45/2009

13.

—

Cimitir comunal II
sat Cazasu Vechi

Amplasare: cvartal 1, parcela 1,
tarla 8-35
Vecinătăți: N — canal irigații
S — DN 22
E — proprietăți particulare
V — drum exploatare
Suprafață — 2,51 ha
Împrejmuit cu gard din beton și
sârmă

1900

—

Domeniul public
al comunei Cazasu,
potrivit Hotărârii
Consiliului local
nr. 45/2009
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 126/2010
pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii
necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură
Văzând Referatul de aprobare nr. 74.930 din 28 octombrie 2010, întocmit de către Direcția generală politici agricole,
în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I. — După articolul 7 din anexa la Ordinul ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 126/2010 pentru aprobarea
Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a
formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat
pentru motorina utilizată în agricultură, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 28 mai 2010, cu
modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 71, cu
următorul cuprins:
„Art. 71. — (1) Pentru anul 2010, cantitatea totală de motorină
ce poate fi decontată conform cererilor trimestriale de
rambursare a ajutorului de stat, respectiv trimestrele II, III și IV
ale anului 2010, reprezintă:
a) 60% din cantitatea totală anuală stabilită prin acordul
prealabil de finanțare prin rambursare pentru anul 2010, dacă
beneficiarul a depus cererea de acord prealabil de finanțare prin

rambursare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
Hotărârii Guvernului nr. 408/2010; sau
b) 41% din cantitatea totală anuală stabilită prin acordul prealabil
de finanțare prin rambursare pentru anul 2010, dacă beneficiarul a
depus cererea de acord prealabil de finanțare prin rambursare în
intervalul 9 august 2010—10 septembrie 2010 inclusiv.
(2) Alocările procentuale prevăzute la alin. (1) se aplică
cantităților totale anuale stabilite prin acordurile prealabile de
finanțare prin rambursare pentru anul 2010 conform
consumurilor specifice prevăzute în anexa la Hotărârea
Guvernului nr. 408/2010.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
București, 1 noiembrie 2010.
Nr. 246.

Georgeta N. Stoica
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