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MONITORUl

MINISTERUL

FINANTELOR

OFICIALAl

ROMANIEI,

PARTEA I, Nr. 325/14.V..2012

PUBLICE

ORDIN
privind blocarea fondurilor

detinute de cetateanul sirian Rami Makhlouf

Avand in vedere prevederile:
- Deciziei 201117821PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 privind masuri restrictive impotriva Siriei ~i de abrogare a
Deciziei 2011J273JPESC;
- Deciziei de punere in aplicare 201211721PESC a Consiliului din 23 martie 2012 privind punerea in aplicare a
Deciziei 20111782/PESC privind masuri restrictive impotriva Siriei;
- Regulamentului (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind masuri restrictive avand in vedere situatia
din Siria ~i de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 44212011,
in temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvemului nr. 34/2009 privind organizarea si funcfionarea Ministerului Finanlelor
Publice, cu modiflcarile ~i cornpletante ulterioare, ~i al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvemufui nr. 20.212008 privind
punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu rnodificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile
ulterioare,
viceprim-ministru,

ministru

finantelcr

publice,

emite urmatorul ordin:

Art. 1. Se dispune blocarea fondmifor
de~l1ute de
cetateanul siuian Rami Makhloufi'. nascut I!ai 110[ulie 1969 ia
Damasc,
Siria,
pa~aport
or.
000090044.
in
cootu~

Art. 2. - Prezentuf mdil1 poate fl contestat potrivit procedurii
- lit d' L·
It .'
[.
d·' 'sl:ratru
554120M
P1fevaz e ,e egea comerteosu UI a mut!
'M Of.
.,

R033BRIJE410SV51666204100
EUR deschis In anul 2005, la
BRD-Groupe
Societe Generale
SA - BRD Grup
Academiei,
CUI 361579, cu sootul in mU!1Jicip1ulBucme~ti.

cu modificiirile

bd. Ion M~halache nr. 1-7, sectosul

t.

Art. 3. Romaniei,

si oompretarile h.dterroare.
[
.
. bf - - M '.
DOft . I I
Prezen~u ordrn se pu lea In onnoeu
cia a

Partiea I.

Vicepllim-mfrnistru,
ministrul finan~elor publica,
Florin GeorgescU!
Bucure~ti, 10 mai 2012.

Nr.654.
MINISTEIRIJL MEDIULUI

$1 pAOURILOR

ORDIN
pentru aprobarea derogarn in scop !?tiintific in cazul unor specii strict pliotejate
pe raza Parcului National Cozma
Avand in vedere prevederile art. 38 afin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 5712007 privind regirnul ariilor
naturale protejate, conservarea haMate!or naturale, a fearei ~i faunei salbatice, aprobata cu modifican ~i comp~etalii prin Legea
nr. 49/201.1, precum ~fAviZl1r.Aca:demiei Romane fir. 2.841 din 2 aprilie 2012,
in tameiul art. 1 alin. (1) fit. c) din ProcedUffi. de stabi[rre a derog:ariror de la masurile de protectie a speciilor de Hora ~i fauna
salbatice, aprobafa prinOrdinui mini'strului mediului ~i al ministrului agllicultuni. padurilor ~ dezvoitarii rurale nr. 203/14{2009, ~i al
art. 15 alin. (4) din Hota'rarea GlIlvernului nr. 1.635/2009 privind. organrzarea t?i functron8rea Min.isterulun Me.d'iului ~i Padurilor, cu
modificarite ~i:completanle ulterioare,
ministrrul

mediuM

l7i padturrifor emM:eprezentu! ardin.

Art. 1. - Prin derogare de la prevede'nle art. 33 alin. (1} din
Ordonanta de urgenta a Guvamului Of. 5712001 privind regimui
ariitor naturale pmtejafie. conserearea habitatelol" nahumle, a
ftorei si faunei salbafice. aprobata cu modimcarDt?icompfetari prin
Legea nr. 49f2011. se apmba capterarea
unui numar de
3 exemplare de UIS ~i doua exemplare din specia ras de pe raza
Parcului National Cozia.
Art. 2. ~ (1) Derogarea in scop ~tiin~fic in cazul unor specii
strict protejate pe raza Parcului National Cozia, denumita in
continuare derogare, se stabileste de la data intrarii in vigoare
a prezentului ordin pana la 31 decembrie 2013 pentru specia
urs si pana la 30 iunie 2013 pentru specia ras.
(2) Recoltarea exemplarelor din speciile urs ;>iras prevazute
la art. 1 se va face prin capturare cu capcane tip tada, ulterior
animalele fiind eliberate.
(3) Capturarea
exemp!arelor
din speciile urs ;>i ras in
conditiire alin. (2) se realizeaza numai de catre Administra~a

ParcLIIllJiiNa1ionai Cozia, denumnt lin oontirware beneficiarul, cu
personal tennic de specialitate ~i CUIreseectarea prellederilor
Legii van31iorii ~i a protectiei fondLIIILllicifllegetic flr. 40112006, cu
modifidirile ~i completariie u!terioare.
(4) Pentru activimtea prevazuta la alll1. (3) se va sol~cita si
sa va obtine alJitoriza~a de mediUl pentru recoltare/capturare.
Art. 3. - Beneficiarul are ob/igatia de a informa gesfionarul
fondului cinegetic cu privire la acnunea pe care urmeaza sa 0
desfasoare ~i de a solicita prezenta acestuia.
Art. 4. - (1) Beneficiarul are obliqatia sa transmita aqentiei
judetene pentru protectia mediului de pe raza administrativteritoriala unde s-a desfasurat actiunea de capturare un raport
privind acpunea derulata in baza derogarii obtinute, in termen de
30 de zile de la data recoltarii; modelul este prevazut in anexa
care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Agentiile judetene pentru protecfia mediului transmit
Agen~ei Nationale pentru Protectia Mediului, in maximum 45 de

