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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 412/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 427 din 20 mai 2005, se modific„
dup„ cum urmeaz„:

1. La articolul 4 punctul E, dup„ litera s) se introduce
litera ∫) cu urm„torul cuprins:
î∫) Ónfiin˛eaz„ Registrul na˛ional de eviden˛„ a agen˛ilor
de munc„ temporar„ autoriza˛i.“
2. La articolul 4 punctul I, litera g) se abrog„.
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3. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — Structura organizatoric„ a Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei este prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
Structura organizatoric„ a Autorit„˛ii de Management pentru
Programul Opera˛ional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane este prev„zut„ Ón anexa nr. 1a.“
4. Alineatul (6) al articolului 25 va avea urm„torul
cuprins:
î(6) Ca urmare a atribu˛iilor ce-i revin Ón calitate de
agen˛ie de implementare pentru componenta «Dezvoltarea
resurselor umane» a Subprogramului PHARE 2004—2006
«Coeziune economic„ ∫i social„», prin ordin al ministrului
muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei se constituie
urm„toarele unit„˛i la nivel de compartimente:
a) unitatea de verificare tehnic„ ∫i conformitate (exante) ∫i iregularit„˛i, Ón subordinea direct„ a secretarului de
stat coordonator pentru afaceri europene ∫i rela˛ii externe;

b) unitatea de control financiar preventiv intern, Ón
subordinea direct„ a secretarului de stat coordonator pentru
afaceri europene ∫i rela˛ii externe;
c) unitatea de contabilitate, Ón subordinea direct„ a
secretarului de stat coordonator pentru afaceri europene ∫i
rela˛ii externe;
d) unitatea de pl„˛i PHARE, Ón subordinea direct„ a
secretarului de stat coordonator pentru afaceri europene ∫i
rela˛ii externe;
e) unitatea de audit PHARE, Ón cadrul Direc˛iei audit
intern ∫i control.“
5. Anexa nr. 1 se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa
nr. 1 la prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2005 se
completeaz„ cu o nou„ anex„, anexa nr. 1a, care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 iulie 2005.
Nr. 863.
ANEXA Nr. 11)

*) Conduce Departamentul pentru Munc„ Ón Str„in„tate.
**) Organizat„ la nivel de direc˛ie general„.
1)

Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 1a*)

*) Anexa nr. 1a este reprodus„ Ón facsimil.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului Gabriel N„stase din func˛ia
de vicepre∫edinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie
Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 5 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Domnul Gabriel N„stase se elibereaz„ din func˛ia de
vicepre∫edinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agen˛iei Na˛ionale pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 2 august 2005.
Nr. 402.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 715/8.VIII.2005
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Gabriela Vasile Ón func˛ia
de vicepre∫edinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agen˛iei
Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie
Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 5 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Doamna Gabriela Vasile se nume∫te Ón func˛ia de
vicepre∫edinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agen˛iei Na˛ionale pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 2 august 2005.
Nr. 403.

GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea la cerere a domnului Tomoial„ Gheorghe
din func˛ia public„ de secretar general adjunct al Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Av‚nd Ón vedere Adresa nr. 6.740/GhD din 28 iulie 2005 a Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, prin care s-a comunicat faptul c„
domnul Tomoial„ Gheorghe, Óncadrat Ón func˛ia public„ de secretar general
adjunct la Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, a solicitat
Óntocmirea dosarului de pensie pentru limit„ de v‚rst„,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 18 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Domnul Tomoial„ Gheorghe se elibereaz„ la cerere
din func˛ia public„ de secretar general adjunct al Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 2 august 2005.
Nr. 404.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind revocarea unui membru al Consiliului Na˛ional
de Formare Profesional„ a Adul˛ilor
∫i numirea Ón aceast„ calitate a unei alte persoane
Av‚nd Ón vedere Memorandumul cu tema îNumirea prin decizie a
primului-ministru a reprezentantului Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei ca membru Ón Consiliul Na˛ional de Formare Profesional„ a
Adul˛ilor“, ini˛iat de Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i de
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, transmis cu Adresa MMSSF nr. 6.550 din
18 iulie 2005,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 7 alin. (1) lit. a) ∫i al art. 9 din
Legea nr. 132/1999 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului
Na˛ional de Formare Profesional„ a Adul˛ilor, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii
doamna Doina Bucinschi se revoc„ din calitatea de membru al Consiliului
Na˛ional de Formare Profesional„ a Adul˛ilor.
Art. 2. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii domnul
Eugen Blaga se nume∫te Ón calitatea de membru al Consiliului Na˛ional de
Formare Profesional„ a Adul˛ilor pentru durata restant„ a mandatului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 2 august 2005.
Nr. 405.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Pala∫c„ Viorel Ón func˛ia public„
de secretar general al Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Av‚nd Ón vedere:
— prevederile art. 6 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Adresa nr. 812.369 din 1 august 2005 a Agen˛iei Na˛ionale a
Func˛ionarilor Publici, prin care a fost comunicat procesul-verbal Óncheiat Ón
urma concursului organizat Ón perioada 27—28 iulie 2005 pentru ocuparea
func˛iei publice vacante corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici
de secretar general din cadrul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 17 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu
modific„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Domnul Pala∫c„ Viorel se nume∫te Ón func˛ia public„
de secretar general al Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 2 august 2005.
Nr. 406.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului C„minescu Dorel Ón func˛ia
public„ de secretar general al Secretariatului de Stat
pentru Problemele Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989
Av‚nd Ón vedere:
— prevederile art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 760/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989, cu modific„rile ulterioare;
— Adresa nr. 812.369 din 1 august 2005 a Agen˛iei Na˛ionale a
Func˛ionarilor Publici, prin care a fost comunicat procesul-verbal Óncheiat Ón
urma concursului organizat Ón perioada 27—28 iulie 2005 pentru ocuparea
func˛iei publice vacante corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici
de secretar general din cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 17 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu
modific„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Domnul C„minescu Dorel se nume∫te Ón func˛ia
public„ de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele
Revolu˛ionarilor din Decembrie 1989.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 2 august 2005.
Nr. 407.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Ciotlo∫ Petre Ón func˛ia public„
de secretar general adjunct al Casei Na˛ionale de Pensii
∫i Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale
Av‚nd Ón vedere:
— prevederile art. 9 alin. (2) din Statutul Casei Na˛ionale de Pensii ∫i
Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 13/2004, cu modific„rile ulterioare;
— Adresa nr. 812.369 din 1 august 2005 a Agen˛iei Na˛ionale a
Func˛ionarilor Publici, prin care a fost comunicat procesul-verbal Óncheiat Ón
urma concursului organizat Ón perioada 27—28 iulie 2005 pentru ocuparea
func˛iei publice vacante corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici
de secretar general adjunct din cadrul Casei Na˛ionale de Pensii ∫i Alte
Drepturi de Asigur„ri Sociale,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 17 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu
modific„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Domnul Ciotlo∫ Petre se nume∫te Ón func˛ia public„ de
secretar general adjunct al Casei Na˛ionale de Pensii ∫i Alte Drepturi de
Asigur„ri Sociale.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 2 august 2005.
Nr. 408.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei C‚rcei Iulia Ón func˛ia public„
de secretar general al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Persoanele cu Handicap
Av‚nd Ón vedere:
— prevederile art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 14/2003 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele
cu Handicap, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 239/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Adresa nr. 812.369 din 1 august 2005 a Agen˛iei Na˛ionale a
Func˛ionarilor Publici, prin care a fost comunicat procesul-verbal Óncheiat Ón
urma concursului organizat Ón perioada 27—28 iulie 2005 pentru ocuparea
func˛iei publice vacante corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici
de secretar general din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu
Handicap,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 17 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu
modific„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Doamna C‚rcei Iulia se nume∫te Ón func˛ia public„ de
secretar general al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 2 august 2005.
Nr. 409.

DECIZII

ALE

CONSILIULUI

CONCURENﬁEI

DECIZIE
cu privire la concentrarea economic„ realizat„ de c„tre VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru
prin dob‚ndirea controlului asupra Societ„˛ii Comerciale “RMB INTER AUTO” — S.R.L.
Cluj-Napoca
Œn baza:
1. Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concuren˛ei;
2. Legii concuren˛ei nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„;
3. Regulamentului de organizare, func˛ionare ∫i procedur„ al Consiliului Concuren˛ei, cu modific„rile ulterioare;
4. Regulamentului privind autorizarea concentr„rilor economice, cu modific„rile ulterioare;
5. Instruc˛iunilor cu privire la definirea pie˛ei relevante Ón scopul stabilirii unei p„r˛i substan˛iale de pia˛„;
6. Instruc˛iunilor date Ón aplicarea art. 33 din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„, cu privire
la calculul taxei de autorizare a concentr„rilor economice;
7. Notific„rii concentr„rii economice Ónregistrate cu nr. RS-53 din 4 mai 2005 la Consiliul Concuren˛ei;
8. actelor ∫i lucr„rilor din Dosarul cauzei nr. RS-53 din 4 mai 2005;
lu‚nd Ón considerare urm„toarele:
1. opera˛iunea de concentrare economic„ s-a realizat ca urmare a Óncheierii la data de 21 aprilie 2005 a
Contractului de cesiune de p„r˛i sociale Óntre VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru, Ón calitate de cump„r„tor, ∫i UPHALL TRADING
Ltd., Ón calitate de v‚nz„tor;
2. p‚n„ la momentul semn„rii Contractului de cesiune din data de 21 aprilie 2005 VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru
de˛inea la RMB INTER AUTO S.R.L. Cluj-Napoca p„r˛i sociale reprezent‚nd 6,047% din capitalul social al acesteia, iar Ón
urma semn„rii contractului de cesiune a dob‚ndit controlul asupra acestei societ„˛i, cu 55% din capitalul social;
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3. dob‚ndirea controlului de c„tre VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru asupra Societ„˛ii Comerciale îRMB INTER
AUTO“ — S.R.L. Cluj-Napoca s-a realizat Ón conformitate cu art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996,
modificat„ ∫i completat„, fiind Óndeplinite ∫i cele dou„ condi˛ii cumulative ale pragului valoric prev„zut de art. 15 din
Legea concuren˛ei nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„;
4. VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru are ca obiect de activitate principal investi˛iile financiare ∫i de˛ine o cot„ de
pia˛„ de 1,32% pe pia˛a comercializ„rii c„tre utilizatorul final de autovehicule cu tonaj de p‚n„ la 3,5 tone, piese de
schimb ∫i service;
5. Societatea Comercial„ îRMB INTER AUTO“ — S.R.L. Cluj-Napoca activeaz„ pe pia˛a comercializ„rii c„tre
utilizatorul final a autovehiculelor cu tonaj de p‚n„ la 3,5 tone, pieselor de schimb ∫i service-ului, de˛in‚nd o cot„ de
pia˛„ de 0,40%;
6. pia˛a relevant„ pe care activeaz„ agen˛ii economici controla˛i de achizitor se suprapune cu pia˛a relevant„ pe
care activeaz„ agentul economic achizi˛ionat. Pia˛a geografic„ reprezint„ Óntregul teritoriu al Rom‚niei;
7. Ón urma realiz„rii concentr„rii economice, segmentul de pia˛„ de˛inut de VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru pe
pia˛a relevant„ se modific„ de la 1,32% la 1,72%;
8. opera˛iunea de concentrare economic„ nu are ca efect denaturarea, Ómpiedicarea sau restr‚ngerea
semnificativ„ a concuren˛ei men˛ionate mai sus, pia˛„ ce continu„ s„ aib„ un caracter concuren˛ial conferit de prezen˛a
unui num„r de aproximativ 300 de agen˛i economici cu cote de pia˛„ de p‚n„ la 1%,
pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei d e c i d e:
Art. 1. — Se autorizeaz„ concentrarea economic„
realizat„ prin dob‚ndirea controlului de c„tre VITEXA
HOLDINGS Ltd. Cipru asupra Societ„˛ii Comerciale îRMB
INTER AUTO“ — S.R.L. Cluj-Napoca, Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„, ∫i cu pct. 138 lit. b)
din cap. II al p„r˛ii a II-a din Regulamentul privind
autorizarea concentr„rilor economice, constat‚ndu-se c„,
de∫i opera˛iunea de concentrare economic„ notificat„ cade
sub inciden˛a legii, nu exist„ Óndoieli serioase privind
compatibilitatea cu un mediu concuren˛ial normal.
Art. 2. — VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru este obligat„,
conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea concuren˛ei
nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„, s„ pl„teasc„ taxa de
autorizare a concentr„rii economice notificate.
Art. 3. — Taxa de autorizare prev„zut„ la art. 33
alin. (2) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, modificat„ ∫i
completat„, este de 1.666.884.208 lei ∫i se va pl„ti cu
ordin de plat„ tip trezorerie la bugetul de stat, Ón contul
RO45TREZ70120170103XXXXX deschis la Banca Na˛ional„
a Rom‚niei — Sucursala Municipiului Bucure∫ti, beneficiar
Trezoreria Sectorului 1, cu men˛iunea: Taxe ∫i tarife pentru
eliberarea de licen˛e ∫i autoriza˛ii de func˛ionare. Taxa de
autorizare se va pl„ti Ón termen de 30 (treizeci) de zile de
la data comunic„rii prezentei decizii. Ordinul de plat„ va

avea men˛ionat pe verso, la rubrica COD CONT, contul
nr. 20.17.01.03. O copie a ordinului de plat„ va fi
transmis„ neÓnt‚rziat Consiliului Concuren˛ei.
Art. 4. — Prezenta decizie devine aplicabil„ la data
comunic„rii sale.
Art. 5. — Decizia Consiliului Concuren˛ei poate fi
atacat„, conform dispozi˛iilor art. 52 alin. (4) din Legea
concuren˛ei nr. 21/1996, modificat„ ∫i completat„, Ón termen
de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel
Bucure∫ti, Sec˛ia contencios administrativ.
Art. 6. — Œn conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1)
din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, modificat„ ∫i
completat„, prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, pe cheltuiala Societ„˛ii
Comerciale VITEXA HOLDINGS Ltd. Cipru.
Art. 7. — Secretariatul general ∫i Direc˛ia industrie ∫i
energie din cadrul Consiliului Concuren˛ei vor urm„ri
ducerea la Óndeplinire a prezentei decizii.
Art. 8. — Prezenta decizie se va comunica de c„tre
Secretariatul general al Consiliului Concuren˛ei:
domnului avocat Nicolai Mandrila, reprezentant VITEXA
HOLDINGS Ltd. Cipru
Telefon: 021/232.63.83
Fax: 021/232.63.13

Pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei,
Mihai Berinde
Bucure∫ti, 3 iunie 2005.
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