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HOTĂRÂRE Nr. 565 din 28 mai 2008
privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica
Populară Chineză
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 406 din 29 mai 2008
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992
privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă din rezervele de stat, cu titlu
gratuit, pentru Republica Populară Chineză, constând în 60 complete corturi, în limita sumei de 400.000 lei,
exclusiv cheltuielile de transport.
ART. 2
(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin conturile "Finanţarea din
bugetul de stat privind anii precedenţi şi alte surse", respectiv "Venituri proprii din anii precedenţi", după
caz, cantitatea de 60 complete corturi aprobată a fi scoasă din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe
baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu comandantul aeronavei.
(2) Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern, precum şi alte cheltuieli ocazionate de
îndeplinirea acestei acţiuni se suportă de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat din venituri
proprii, conform prevederilor legale.
(3) Reîntregirea stocurilor rezerve de stat cu cantitatea de 60 complete corturi se va asigura de
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2009, în limita bugetului aprobat.
ART. 3
(1) Transportul se va efectua în regim de urgenţă pe calea aerului, cu o aeronavă din dotarea Ministerului
Apărării.
(2) Cheltuielile de transport aerian se suportă din bugetul Ministerului Apărării aprobat pentru anul 2008.
ART. 4
(1) Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea
obţinerii autorizărilor diplomatice de survol şi preluării ajutorului la destinaţie.
(2) Predarea ajutorului umanitar către autoritatea desemnată de Guvernul Republicii Populare Chineze se
va face prin grija Ambasadei României la Beijing.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
Ministrul apărării,
Teodor Viorel Meleşcanu
p. Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Liviu Radu,
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secretar de stat
p. Preşedintele Administraţiei Naţionale
a Rezervelor de Stat,
Adrian Gurău
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 28 mai 2008.
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