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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 802/30.XI.2010

DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general-maior cu două stele
în gradul de general-locotenent cu trei stele,
din Ministerul Apărării Naționale
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 apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-maior cu două stele Savu Gheorghe
Gheorghe se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.151.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general-maior cu două stele
în gradul de general-locotenent cu trei stele,
din Ministerul Apărării Naționale
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 apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-maior cu două stele Ghica-Radu Marin Dan
se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.152.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general-maior cu două stele
în gradul de general-locotenent cu trei stele,
din Ministerul Apărării Naționale
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 apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general-maior cu două stele Stanciu Dumitru IonAurel se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.153.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui contraamiral cu două stele
în gradul de viceamiral cu trei stele,
din Ministerul Apărării Naționale
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 apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul contraamiral cu două stele Popa Constantin Aurel
se înaintează în gradul de viceamiral cu trei stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.154.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea
în gradul de general-maior cu două stele,
din Ministerul Apărării Naționale
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 apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Buga Constantin
Cezarian se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.155.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea
în gradul de general-maior cu două stele,
din Ministerul Apărării Naționale
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 apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Vasilache Mihail Ion se
înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.156.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea
în gradul de general-maior cu două stele,
din Ministerul Apărării Naționale
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 apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Alexandru Constantin
Ion se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.157.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de brigadă cu o stea
în gradul de general-maior cu două stele,
din Ministerul Apărării Naționale
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 apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de brigadă cu o stea Hăpău Paul Marian se
înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.158.

5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 802/30.XI.2010
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea unui general de flotilă aeriană cu o stea
în gradul de general-maior cu două stele,
din Ministerul Apărării Naționale
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 apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul general de flotilă aeriană cu o stea Dănilă Ștefan
Ștefan se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.159.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel din Ministerul Apărării Naționale
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 apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Ionescu Dan Gheorghe i se acordă gradul
de general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.160.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel din Ministerul Apărării Naționale
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 apărării naționale și Hotărârea
Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Domnului colonel Lupulescu Nicolae Nicolae i se acordă
gradul de general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.161.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel 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. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Balint Arpad Zoltan i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.162.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel 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. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Meran Ion Eugen i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.163.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel 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. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Baș Dumitru Ioan i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.164.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel 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. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Grădinaru Virgil Dorel i se acordă gradul de
general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.165.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea
unui colonel din Serviciul de Protecție și Pază
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 directorului Serviciului de Protecție și Pază și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului colonel Costache Ștefan Adrian i se acordă gradul
de general de brigadă cu o stea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.166.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție
unui comisar-șef de poliție din Ministerul Administrației
și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comisar-șef de poliție Dascălu Ion Ioan i se acordă
gradul profesional de chestor de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.167.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție
unui comisar-șef de poliție din Ministerul Administrației
și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comisar-șef de poliție Țîru Vasile Gabriel i se
acordă gradul profesional de chestor de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.168.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție
unui comisar-șef de poliție din Ministerul Administrației
și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comisar-șef de poliție Vasile Vasile Viorel i se
acordă gradul profesional de chestor de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.169.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție
unui comisar-șef de poliție din Ministerul Administrației
și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comisar-șef de poliție Gușatu Gheorghe Vasile i se
acordă gradul profesional de chestor de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.170.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție
unui comisar-șef de poliție din Ministerul Administrației
și Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administrației și internelor,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comisar-șef de poliție Handra Ioan Ioan i se acordă
gradul profesional de chestor de poliție.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 1.171.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind aplicarea mobilității pentru domnul Adrian Radu
din funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în funcția
publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului
General al Guvernului
Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. c) și art. 33
alin. (1) lit. d) 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 propunerea ministrului
economiei, comerțului și mediului de afaceri formulată prin Adresa înregistrată sub
nr. 20/25.368/D.N.A. din 24 noiembrie 2010,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Adrian
Radu i se aplică mobilitatea din funcția publică de secretar general în cadrul
Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în funcția publică de
inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 29 noiembrie 2010.
Nr. 264.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind publicarea textului notelor verbale, semnate la București la 8 octombrie 2010
și 2 noiembrie 2010, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorii materiale
în textul Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze
privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat și interguvernamental
în perioada 1949—1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002
În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor
Externe, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic. — Se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, textul notelor verbale, care constituie schimbul de
instrumente, semnate la București la 8 octombrie 2010,
respectiv la 2 noiembrie 2010, pentru corectarea erorii materiale
în textul Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul

Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor
bilaterale încheiate la nivel de stat și interguvernamental în
perioada 1949—1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002. Notele
verbale, care constituie schimbul de instrumente, prevăzute în
anexă, fac parte integrantă din prezentul ordin.

Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi

București, 10 noiembrie 2010.
Nr. 2.055.

ANEXĂ

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Nr. H2-1/4230
Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Republicii Populare Chineze la București și are
onoarea de a comunica faptul că, în procesul de actualizare a bazei de date privind cadrul juridic bilateral cu Republica Populară
Chineză, s-a constatat existența unei erori în textul în limba română al Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii
Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat și interguvernamental în perioada 1949—
1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002.
În conformitate cu art. 1 al protocolului „tratatele menționate în anexa nr. 1 sunt și rămân în vigoare între România și
Republica Populară Chineză”, iar în conformitate cu art. 2, „tratatele menționate în anexa nr. 2 și-au încheiat valabilitatea anterior
semnării prezentului protocol sau își vor încheia valabilitatea la data intrării în vigoare a acestuia în România și Republica Populară
Chineză”.
În textul în limba română al protocolului, la paragraful 1 din anexa nr. 1 este prevăzut Acordul între Guvernul Republicii
Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către China României a unui credit fără dobândă,
pe termen lung, în valută liberă, semnat la Beijing la 25 noiembrie 1970, expresia „în valută liberă” fiind introdusă, în acest paragraf,
în mod eronat.
Având în vedere eroarea menționată, partea română propune încheierea unui schimb de note, în conformitate cu art. 79
paragraful 1 lit. b) din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, pentru corectarea erorii materiale în versiunea în limba
română a protocolului, în vederea alinierii cu varianta în limba chineză, după cum urmează:

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 802/30.XI.2010

Paragraful 1 al anexei nr. 1 va fi corectat și va avea următorul conținut:
„1. ACORD între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de
către China României a unui credit fără dobândă, pe termen lung
Beijing, 25.XI.1970”
Partea română consideră necesar ca versiunea în limba română să fie corectată pentru a asigura consecvența dintre
versiunile lingvistice ale protocolului.
În plus, eliminarea expresiei „în valută liberă” din paragraful menționat ar contribui la eliminarea confuziei care s-ar putea
crea în legătură cu un alt tratat, și anume Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare
Chineze privind acordarea de către China României a unui credit pe termen lung, fără dobândă, în valută liberă, semnat la Beijing,
la 25 noiembrie 1970. Părțile au confirmat încetarea valabilității acestuia, prin introducerea sa în paragraful 76 din anexa nr. 2.
În cazul în care partea chineză este de acord cu această propunere, prezenta notă împreună cu nota de răspuns vor
constitui un schimb de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul
Republicii Populare Chineze privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat și interguvernamental în perioada
1949—1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002.
Schimbul de instrumente va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii de către partea română a notei de răspuns a
părții chineze.
Ministerul Afacerilor Externe al României folosește acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Republicii Populare Chineze
la București asigurarea înaltei sale considerații.
București, 8 octombrie 2010
Ambasada Republicii Populare Chineze
— în oraș —

Nr. C/10419
București, 2 noiembrie 2010

Ambasada Republicii Populare Chineze în România prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României și,
referitor la nota verbală nr. H2-1/4230, are onoarea de a-i aduce la cunoștință următoarele:
Partea chineză agreează ca paragraful 1 al anexei nr. 1 din textul în limba română al Protocolului dintre Guvernul Republicii
Populare Chineze și Guvernul României privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat și interguvernamental
în perioada 1949—1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002, și anume „Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și
Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către China României a unui credit fără dobândă, pe termen lung, în
valută liberă, Beijing, 25.XI.1970”, să fie corectat, având următorul conținut: „Acord între Guvernul Republicii Socialiste România
și Guvernul Republicii Populare Chineze privind acordarea de către China României a unui credit fără dobândă, pe termen lung,
Beijing, 25.XI.1970”.
Nota verbală nr. H2-1/4230 a Ministerului Afacerilor Externe al României împreună cu prezenta notă verbală vor constitui
un schimb de instrumente pentru corectarea erorii materiale în textul Protocolului dintre Guvernul Republicii Populare Chineze și
Guvernul României privind inventarierea tratatelor bilaterale încheiate la nivel de stat și interguvernamental în perioada 1949—
1989, semnat la Beijing la 27 iunie 2002, care va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii de către partea română a prezentei
note verbale.
Ambasada Republicii Populare Chineze în România mulțumește Ministerului Afacerilor Externe al României pentru
confirmarea ulterioară, alături de nota de răspuns, a datei primirii de către partea română a prezentei note verbale și a datei intrării
în vigoare pentru schimbul de instrumente.
Ambasada Republicii Populare Chineze în România folosește acest prilej pentru a reînnoi Ministerului Afacerilor Externe
al României asigurarea înaltei sale considerațiuni.
Ambasada Republicii Populare Chineze în România
Ministerului Afacerilor Externe al României
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A C T E A L E AUTORITĂȚII NA ȚI O NALE PENTRU ADM I NI S T R A R E
ȘI REGLEMEN TARE Î N CO M UNI CAȚI I
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII

DECIZIE
privind modificarea Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Comunicații nr. 1.023/2008
privind realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență
În temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind
înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, precum și
ale art. 13 alin. (2) și art. 20 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea
Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008,
președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.
Art. I. — Capitolul IV „Măsuri pentru limitarea apelării abuzive
a serviciului de urgență 112” din Decizia președintelui Autorității
Naționale pentru Comunicații nr. 1.023/2008 privind realizarea
comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de
urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 734 din 30 octombrie 2008, conținând art. 35—37, se
modifică și va avea următorul cuprins:
„CAPITOLUL IV
Măsuri privind limitarea apelării abuzive și involuntare
a serviciului de urgență 112
Art. 35. — (1) Până la data de 1 februarie 2011, furnizorii de
rețele publice mobile de telefonie au obligația de a pune la
dispoziția administratorului SNUAU posibilitatea de a transmite
către abonații care au efectuat apeluri abuzive către serviciul de
urgență 112 următorul mesaj scurt în format text: «Ați apelat
abuziv serviciul de urgență 112. Conform prevederilor legale,
apelarea abuzivă a numărului 112 se pedepsește cu amendă
de la 500 lei la 1.000 lei.».
(2) În cazul apelurilor originate din rețelele publice mobile de
telefonie, administratorul SNUAU implementează următoarele
măsuri, astfel:
a) în cazul abonaților care au apelat abuziv de cel puțin două
ori serviciul de urgență 112, în cursul aceleiași zile, transmite un
mesaj scurt, cu textul prevăzut la alin. (1);
b) suplimentar față de măsura prevăzută la lit. a), în cazul
abonaților care au apelat abuziv serviciul de urgență 112 de cel
puțin 6 ori în cursul aceleiași zile, înainte de a fi direcționați către
unul dintre operatorii 112, administratorul SNUAU direcționează
apelul către o platformă interactivă, prin intermediul căreia
apelanților, la orice apel către serviciul de urgență 112 realizat
într-o perioadă de 5 zile, li se transmite un mesaj vocal automat
cu următorul cuprins: «Ați apelat abuziv serviciul de urgență 112.
Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului
național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 160/2008, apelarea repetată, cu rea
intenție, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare
care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție, sau
apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor se
sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. De
asemenea, cu aceeași amendă se sancționează și alertarea
falsă a agențiilor specializate de intervenție. Dacă alarmarea,
fără un motiv întemeiat, a organelor specializate se realizează
cu privire la răspândirea sau folosirea de produse, substanțe,
materiale, microorganisme ori toxine de natură să pună în
pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul
înconjurător atunci pedeapsa este închisoarea de la 1 an la

3 ani, potrivit Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și
combaterea terorismului. Apelul va fi înregistrat și poate fi utilizat
ca probă în justiție. Continuarea convorbirii reprezintă acceptul
dumneavoastră. Veți fi redirecționat către un operator 112.»
(3) În cazul apelurilor originate din rețelele publice fixe de
telefonie în cazul abonaților care au apelat abuziv serviciul de
urgență 112 de mai mult de două ori în cursul aceleiași zile,
administratorul SNUAU direcționează apelul către o platformă
interactivă, prin intermediul căreia se transmite apelanților, la
orice apel către serviciul de urgență 112 realizat într-o perioadă
de 5 zile, un mesaj vocal automat având cuprinsul prevăzut la
alin. (2) lit. b), înainte de a fi direcționați către unul dintre
operatorii 112.
(4) În cazul apelurilor involuntare, originate din rețelele
publice fixe sau mobile de telefonie, administratorul SNUAU ia
măsurile tehnice pentru direcționarea apelurilor, în cursul
aceleiași zile, exclusiv pe durata rămasă din ziua respectivă,
către o platformă interactivă, prin intermediul căreia se transmite
apelanților un mesaj vocal automat cu următorul cuprins: «Ați
apelat serviciul de urgență 112. Dacă doriți să intrați în legătură
directă cu un operator, vă rugăm să apăsați tasta 5 de două ori.»
(5) Măsura prevăzută la alin. (4) se aplică pentru următoarele
categorii de apeluri involuntare, definite conform procedurilor de
lucru și criteriilor operaționale stabilite de administratorul
SNUAU:
a) apeluri involuntare silențioase;
b) apeluri involuntare număr greșit.
(6) În cazul în care, după un timp de așteptare de 20 de
secunde, apelantul prevăzut la alin. (4) nu efectuează procedura
solicitată, pentru a intra în legătură directă cu unul dintre
operatorii serviciului de urgență 112, apelul este deconectat.
(7) Măsurile prevăzute la alin. (2)—(4) se implementează de
administratorul SNUAU până la data de 1 mai 2011.
(8) Termenele prevăzute la alin. (2)—(4) se calculează pe
zile calendaristice, începând cu ziua realizării apelului care
determină aplicarea măsurii corespunzătoare, și expiră la
ora 24,00 a zilei de împlinire a termenelor respective.
Art. 36. — (1) Condițiile tehnice și economice aferente
implementării măsurilor prevăzute la art. 35 alin. (1) se stabilesc
de administratorul SNUAU și de furnizorii de rețele publice
mobile de telefonie până la data de 15 ianuarie 2011.
(2) Tarifele care pot fi percepute pentru transmiterea
mesajelor scurte cu textul prevăzut la art. 35 alin. (1) de către
furnizorii de rețele publice mobile de telefonie nu pot depăși
0,30 eurocenți/mesaj, fără a include TVA.
(3) Condițiile prevăzute la alin. (1) se comunică de către
administratorul SNUAU către ANCOM în termen de 10 zile de la
data stabilirii acestora.
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Art. 37. — (1) Administratorul SNUAU transmite semestrial
ANCOM statisticile zilnice privind numărul de apeluri reale,
abuzive, false și involuntare, astfel:
a) până la data de 31 iulie, pentru perioada de raportare
cuprinsă între 1 ianuarie și 30 iunie;
b) până la data de 31 ianuarie, pentru perioada de raportare
cuprinsă între 1 iulie și 31 decembrie.
(2) Statisticile prevăzute la alin. (1) vor cuprinde următoarele
informații, grupate în câmpuri:
a) județul;
b) luna în care au fost efectuate apelurile;
c) ziua în care au fost efectuate apelurile;
d) rețeaua din care a fost originat apelul;

e) numărul de telefon de la care au fost primite apeluri
abuzive, false și involuntare;
f) numărul de apeluri abuzive, false și involuntare primite;
g) măsura aplicată în cazul apelurilor abuzive și involuntare
primite;
h) numărul total al apelurilor în perioada de raportare;
i) numărul total al apelurilor reale în perioada de raportare.
(3) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), prima raportare în
formatul prevăzut la alin. (2) se realizează până la data de
31 iulie 2011, pentru perioada cuprinsă între data de 1 mai 2011
și 30 iunie 2011.”
Art. II. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
Marius Cătălin Marinescu
București, 23 noiembrie 2010.
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