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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/8.II.2011

DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
și numirea sa în funcția de procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.110/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Țapliuc Cristina se eliberează din funcția de
judecător la Judecătoria Reghin și se numește în funcția de procuror la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Iași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 182.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.101/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ivan Felicia Mirela se eliberează din funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța și se numește în funcția
de judecător la Judecătoria Constanța.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 183.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.098/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Constantinescu Nicoleta Georgeta se eliberează din
funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați și se numește în
funcția de judecător la Judecătoria Cornetu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 184.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.099/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Magdalena Nicolae Cătălin se eliberează din funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța și se numește în
funcția de judecător la Judecătoria Cornetu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 185.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.100/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Deliorga Cristian se eliberează din funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și se numește în funcția de
judecător la Tribunalul Constanța, cu recunoașterea gradului profesional
corespunzător curții de apel.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 186.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.102/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Mirea Valerica se eliberează din funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova și se numește în funcția de
judecător la Tribunalul Dolj, cu recunoașterea gradului profesional corespunzător
curții de apel.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 187.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.103/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Preda Raluca Elena se eliberează din funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara și se numește în funcția
de judecător la Judecătoria Târgu Jiu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 188.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.104/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Troacă Rodica Mihaela se eliberează din funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede și se numește în
funcția de judecător la Judecătoria Craiova.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 189.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.105/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Uncheleșu Marcela Alina se eliberează din funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva și se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Craiova.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 190.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.106/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Dumitrache Veronica se eliberează din funcția de
prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați și se numește în funcția
de judecător la Tribunalul Galați.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 191.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.107/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Cioflan Adina Claudia, procuror cu grad
corespunzător tribunalului, se eliberează din funcția de procuror la Direcția de
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Biroul
Teritorial Bihor și se numește în funcția de judecător la Tribunalul Bihor.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 192.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.109/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Prodea Aura se eliberează din funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș și se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Râmnicu Sărat.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 193.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui procuror
și numirea sa în funcția de judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 61 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.108/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Doseanu Loredana Steliana se eliberează din
funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea și se numește în
funcția de judecător la Judecătoria Oradea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 194.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.144/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Sarmisegetuza-Ștefania Tulbure, judecător la Curtea
de Apel Galați, membru cu activitate permanentă al Consiliului Superior al
Magistraturii, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 februarie 2011.
Nr. 195.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcție a unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1.143/2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Gheorghe Groza, judecător la Curtea de Apel
Oradea, delegat în funcția de președinte al acestei instanțe, membru al Consiliului
Superior al Magistraturii, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 3 februarie 2011.
Nr. 196.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului
privind extrădarea dintre România și Republica Arabă Siriană,
semnat la București la 10 noiembrie 2010
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 300 din 28 decembrie 2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul privind
extrădarea dintre România și Republica Arabă Siriană, semnat la București la
10 noiembrie 2010, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 3 februarie 2011.
Nr. 197.

9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/8.II.2011
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului
a Tratatului dintre România și Republica Arabă Siriană
privind transferarea persoanelor condamnate în vederea
executării pedepselor privative de libertate,
semnat la București la 10 noiembrie 2010
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 285 din 23 decembrie 2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul dintre
România și Republica Arabă Siriană privind transferarea persoanelor condamnate
în vederea executării pedepselor privative de libertate, semnat la București la
10 noiembrie 2010, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 3 februarie 2011.
Nr. 198.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului
a Protocolului încheiat prin schimb de note verbale,
semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România
și Republica San Marino de modificare a Convenției
dintre România și Republica San Marino pentru evitarea
dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital,
semnată la San Marino la 23 mai 2007
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 9 din 19 ianuarie 2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul încheiat
prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România și
Republica San Marino de modificare a Convenției dintre România și Republica
San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe
capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007, și se dispune publicarea
prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 3 februarie 2011.
Nr. 199.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentului convenit prin schimbul
de scrisori semnate la 11 august 2009 și 2 martie 2010 la București și la 3 februarie 2010
la Washington, dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
pentru finanțarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la București la 24 iulie 2006,
și pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea acestui acord
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 1 din 5 ianuarie 2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului
Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la
11 august 2009 și 2 martie 2010 la București și la 3 februarie
2010 la Washington, dintre România și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut
dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și

Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind serviciile
municipale, semnat la București la 24 iulie 2006, și pentru
modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea acestui acord
și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 3 februarie 2011.
Nr. 200.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Amendamentului nr. 5
convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 24 martie 2010 și 19 aprilie 2010
și la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investiții
și Consiliul General al Municipiului București, la Contractul de finanțare dintre România,
Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea
Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000
și la București la 19 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 489/2001
privind ratificarea acestui contract, cu modificările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 5 din 12 ianuarie 2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului
Amendamentul nr. 5 convenit prin schimbul de scrisori semnate
la București la 24 martie 2010 și 19 aprilie 2010 și la Luxemburg
la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de
Investiții și Consiliul General al Municipiului București, la
Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de
Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru

finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București,
semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la
19 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 489/2001
privind ratificarea acestui contract, cu modificările ulterioare, și
se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 3 februarie 2011.
Nr. 201.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului
a Acordului pentru înființarea Academiei Internaționale
Anticorupție ca organizație internațională,
semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 287 din 23 decembrie 2010,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul pentru
înființarea Academiei Internaționale Anticorupție ca organizație internațională,
semnat de România la Viena la 2 septembrie 2010, și se dispune publicarea
prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 3 februarie 2011.
Nr. 202.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului
a Convenției europene privind suprimarea cerinței legalizării
pentru documentele întocmite de agenții diplomatici
și funcționarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968,
semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 2 din 5 ianuarie 2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Convenția europeană
privind suprimarea cerinței legalizării pentru documentele întocmite de agenții
diplomatici și funcționarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968, semnată de
România la Strasbourg la 21 mai 2010, și se dispune publicarea prezentului decret
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 3 februarie 2011.
Nr. 203.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană
cu o stea unui comandor din Serviciul Român de Informații
și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
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 Român de Informații și
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 15/2011,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnului comandor Romanoschi Constantin Constantin i se
acordă gradul de general de flotilă aeriană cu o stea și trece în rezervă cu noul
grad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 3 februarie 2011.
Nr. 204.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Domnul Viorel Isticioaia-Budura se recheamă din calitatea de
ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Populară
Chineză și în Mongolia.
Art. 2. — Domnul Viorel Isticioaia-Budura își va încheia misiunea în termen
de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 3 februarie 2011.
Nr. 205.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Art. 1. — Domnul Aurelian Neagu se recheamă din calitatea de ambasador
extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Singapore.
Art. 2. — Domnul Aurelian Neagu își va încheia misiunea în termen de cel
mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 3 februarie 2011.
Nr. 206.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Florin Angelo Florian se acreditează în calitatea de
ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Chile.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

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

EMIL BOC
București, 3 februarie 2011.
Nr. 207.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
pentru aprobarea structurii organizatorice a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare
Văzând Referatul Direcției organizare și politici salariale nr. Cs.A. 884/2011,
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 37/2011 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă structura organizatorică a Oficiului
Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, prevăzută în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului

Sănătății și Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare duc
la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Cseke Attila
București, 2 februarie 2011.
Nr. 66.
ANEXĂ1)

S T R U C T U R A O R G A N I Z AT O R I C Ă

a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare

1) Anexa

este reprodusă în facsimil.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2011 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 9% inclus) — lei

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

12 luni

3 luni

1 lună

330

120

1.

Monitorul Oficial, Partea I

900

1.200

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

100

1.500

140

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

200

2.250

200

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

500

430

40

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

6.000

1.720

160

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

240

1.600

150

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

48

540

8.

Colecția Legislația României

4

450

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

12

750

50
120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2011 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

50

130

330

790

1.740

500

1.250

3.130

7.510

16.520

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Autentic+ExpertMO

130

330

830

1.990

4.380

1.300

3.250

8.130

19.510

42.920

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

600

1.500

3.750

9.000

19.800

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Autentic+ExpertMO

150

380

950

2.280

5.020

1.500

3.750

9.380

22.510

49.520

Colecția Monitorul Oficial în format electronic PDF, oricare dintre părțile acestuia

50 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
Cristina-Gabriela F. Popescu
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