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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decoraþii de rãzboi
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia României, republicatã, precum ºi ale art. 3
alin. (1), ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A ºi B ºi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de
decoraþii al României, cu modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
pentru fapte de comandament ºi de arme meritorii în executarea misiunilor încredinþate contingentelor româneºti
din Afganistan ºi Irak,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul Virtutea Militarã în grad de
Mare Ofiþer domnului colonel (I.) Scarlat Nicolae Dumitru.
Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul Virtutea Militarã în grad de
Comandor:
Ñ domnului locotenent-colonel (I.) Blaiu Viorel Dorin;
Ñ domnului maior (Ge.) Buleandrã Ioan Dan;
Ñ domnului maior (Tp. Mil.) Buta Vasile Ioan;
Ñ domnului maior (I.) Hãrãnguº Teofil-Romul Marius;
Ñ domnului maior (I.) Iacobuþ Gheorghe Marius-Dorin;
Ñ domnului maior (Ge.) Nuþulescu Toma Paul-Gabriel.
Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul Virtutea Militarã în grad de
Ofiþer:
Ñ domnului cãpitan (Art. Ra.) Broºteanu Constantin
Constantin;
Ñ domnului cãpitan ing. (Tc. Au.) Cotoi Vasile Vasile;
Ñ domnului cãpitan (Ge.) Gîrtonea Gheorghe IonelClaudiu;
Ñ domnului cãpitan (I.) Ion Nicolae Virgil;
Ñ domnului cãpitan (I.) Sârghe-Ciobanu Gheorghe
Petruþ-Dãnuþ;
Ñ domnului cãpitan (Tp. Mil.) Þugui Gheorghe Antonel.
Art. 4. Ñ Se conferã Ordinul Virtutea Militarã în grad de
Cavaler:
Ñ domnului locotenent (I.) Cozar ªtefan-Corneliu
Ciprian;
Ñ domnului locotenent (I.) Chintea Gheorghe Neculai;
Ñ domnului locotenent (I.) Ivan Gheorghe EduardWicenþiu;
Ñ domnului locotenent (Art. Ra.) Ivãnescu Dumitru
Cristian;
Ñ domnului locotenent (I.) Mândru Ovidiu-Mircea
Mircea-Fabian;
Ñ domnului locotenent (Art. Ra.) ªtefãnescu Constantin
Florin;
Ñ domnului locotenent (I.) Udriº Mihai Bogdan;
Ñ domnului sublocotenent (I.) Paºcan Ionel MariusIonel.
Art. 5. Ñ Se conferã Ordinul Virtutea Aeronauticã în
grad de Mare Ofiþer domnului comandor (Av.) Cãlin Miron
Florin.

Art. 6. Ñ Se conferã Ordinul Virtutea Aeronauticã în
grad de Comandor:
Ñ domnului cãpitan-comandor (Av.) Lupeº Dumitru
Gheorghe;
Ñ domnului cãpitan-comandor ing. (Av.) Popa Ion EmilConstantin;
Ñ domnului locotenent-comandor (Av.) Apostol Mircea
Vasilicã;
Ñ domnului locotenent-comandor (Av.) Coman Neculai
Vasile-Cãtãlin;
Ñ domnului locotenent-comandor ing. (Av.) Constantinescu
Alexandru Gabriel;
Ñ domnului locotenent-comandor (Av.) Grigore Chiriac
Ninel;
Ñ domnului locotenent-comandor (Av.) Ion Gheorghe
Virgil;
Ñ domnului locotenent-comandor (Av.) Jilãveanu Zaharia
Marian.
Art. 7. Ñ Se conferã Medalia Bãrbãþie ºi Credinþã, clasa I:
Ñ domnului maistru militar cls. I (Art. Ra.) Porumb
Vasile Vasile-Tudor;
Ñ domnului maistru militar cls. I (Ge.) Verdeº Badea
Alexandru.
Art. 8. Ñ Se conferã Medalia Bãrbãþie ºi Credinþã, clasa II:
Ñ domnului plutonier-major (Au.) Pîslariu Vasile Vasile;
Ñ domnului plutonier (Tc.) Cical Ilie Iulian-Lucian;
Ñ domnului plutonier (Au.) Mãnescu Gheorghe VasileDragoº;
Ñ domnului plutonier (Tc.) Micu Anton Eugeniu-Bogdan.
Art. 9. Ñ Se conferã Medalia Bãrbãþie ºi Credinþã, clasa III:
Ñ domnului sergent-major (Au.) Forþu Vasile DanielVasile;
Ñ domnului sergent-major (I.) Hãrãnguº David HoraþiuCãlin;
Ñ domnului sergent-major (I.) ªuteu Aurel MarianEugen;
Ñ domnului sergent-major (I.) Varian Iulian Iulian-Vasile.
Art. 10. Ñ Se conferã Medalia Virtutea Aeronauticã,
clasa I domnului maistru militar principal (Av.) Filip Grigore
Dãnuþ.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 26 mai 2004.
Nr. 392.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Comandor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A ºi ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României, cu modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
în semn de apreciere deosebitã, pentru îndelungata ºi prestigioasa
activitate de promovare a culturii, ºtiinþei ºi civilizaþiei româneºti atât în
rândul cadrelor militare din Garnizoana Bucureºti, cât ºi al publicului larg,
devenind, în decursul celor peste 125 de ani ai existenþei sale, o instituþie
emblematicã din capitala României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul Meritul Cultural în grad de
Comandor, categoria F Ñ Promovarea Culturii, Cercului Militar Naþional din
Bucureºti.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 26 mai 2004.
Nr. 393.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A ºi ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României, cu modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
pentru managementul performant ºi eficient în conducerea Cercului
Militar Naþional, pentru contribuþia personalã la promovarea valorilor culturale
ale armatei ºi ale þãrii, pentru protejarea ºi îmbogãþirea patrimoniului artistic
al instituþiei,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler,
categoria F Ñ Promovarea Culturii, domnului colonel Iancu Anton, directorul
Cercului Militar Naþional din Bucureºti.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 26 mai 2004.
Nr. 394.
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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru prorogarea termenului prevãzut la art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formã de împrumut,
a unor cantitãþi de combustibil pentru Societatea Comercialã de Producere a Energiei Electrice
ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A., filialele sale, Regia Autonomã pentru Activitãþi Nucleare Ñ
Sucursala ”ROMAGÐTERMOÒ ºi centralele termice ºi electrice de termoficare
aflate în administrarea consiliilor judeþene ºi locale
Întrucât capacitatea utilã realã de stocare din centralele termice ºi electrice este ocupatã de stocurile din rezerva
de stat, în proporþie de 70% cãrbune, respectiv 50% pãcurã, care nu poate fi utilizatã pentru constituirea de noi stocuri
proprii necesare în perioada de iarnã,
þinând seama de faptul cã achiziþionarea de pãcurã ºi cãrbune pentru refacerea stocurilor rezervã de stat nu este
oportunã în momentul de faþã, precum ºi de faptul cã achiziþionarea de cãrbune în aceastã perioadã conduce la blocarea
unor sume importante de bani, la degradarea cãrbunelui stocat ºi la apariþia fenomenului de autoaprindere, care
reprezintã o situaþie extraordinarã,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituþie, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Articol unic. Ñ Termenul prevãzut la art. 1 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 104/2003 privind
aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formã de
împrumut, a unor cantitãþi de combustibil pentru Societatea
Comercialã de Producere a Energiei Electrice ºi Termice
”TermoelectricaÒ Ñ S.A., filialele sale, Regia Autonomã

pentru Activitãþi Nucleare Ñ Sucursala ”ROMAGÐTERMOÒ
ºi centralele termice ºi electrice de termoficare aflate în
administrarea consiliilor judeþene ºi locale, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din
26 octombrie 2003, aprobatã prin Legea nr. 579/2003, se
prorogã cu 180 de zile.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 mai 2004.
Nr. 39.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã acordarea de ajutoare de urgenþã
în sumã de 120 milioane lei fiecãreia dintre familiile
persoanelor decedate ºi de 60 milioane lei persoanelor
rãnite în accidentul din data de 24 mai 2004 de pe raza
comunei Mihãileºti, judeþul Buzãu.

Art. 2. Ñ Ajutoarele de urgenþã se acordã pe baza
aprobãrii ministrului muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei, pe
mãsurã ce sunt primite anchetele sociale efectuate de direcþiile
pentru dialog, familie ºi solidaritate socialã în a cãror razã
teritorialã locuiesc familiile ºi persoanele prevãzute la art. 1.
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Art. 3. Ñ Sumele care se acordã cu titlu de ajutoare de
urgenþã potrivit prevederilor prezentei hotãrâri se suportã din

fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 mai 2004.
Nr. 805.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de
urgenþã în sumã totalã de 440 milioane lei, din fondurile
prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului

Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei pe anul 2004,
persoanelor din judeþul Hunedoara prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 mai 2004.
Nr. 806.
ANEXÃ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Beneficiarul

Boboc Constantin
Maxinese Elena
Mureºan Constantin
Sãlãjan Ioan
Ciortan Nicolae

Adresa

Uricani, Aleea Muncii nr. 12, bl. 12, ap. 40, judeþul Hunedoara
Uricani, Str. Brazilor bl. D, ap. 3, judeþul Hunedoara
Vulcan, Str. Romanã bl. 46, ap. 17, judeþul Hunedoara
Uricani, Str. Unirii bl. 60, ap. 20, judeþul Hunedoara
Lupeni, Str. Trandafirilor bl. 11, ap. 33, judeþul Hunedoara

TOTAL:

Suma acordatã
(milioane lei)

120
120
120
40
40
440

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2004, pentru judeþul Buzãu
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele
publice, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004,
cu suma de 1.500.000 mii lei pentru judeþul Buzãu, din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2004, ºi alocarea

acesteia bugetului propriu al comunei Mihãileºti, judeþul
Buzãu, pentru finanþarea unor lucrãri în vederea înlãturãrii
efectelor produse de explozia din data de 24 mai 2004 la
locuinþele ºi culturile agricole ale unor familii din aceastã
localitate.
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Art. 2. Ñ (1) Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se
face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit
dispoziþiilor legale.
(2) Suma se repartizeazã, potrivit legii, prin dispoziþia
primarului pe baza solicitãrii familiilor afectate ºi a

documentaþiilor prezentate de Comisia localã de apãrare
împotriva dezastrelor.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 mai 2004.
Nr. 807.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat
ºi a unor venituri ale populaþiei începând cu luna iunie 2004
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 81 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, al art. 21 alin. (3) din Legea
bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003, precum ºi al art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Începând cu luna iunie 2004, pensionarii din
sistemul public de pensii, ale cãror cuantumuri de pensie,
cuvenite sau aflate în platã, sunt mai mici ori egale cu
suma de 13.525.200 lei, reprezentând echivalentul în lei, la
data de 31 mai 2004, al unui punctaj mediu anual de
5 puncte, beneficiazã de indexarea pensiilor în condiþiile
prezentei hotãrâri.
Art. 2. Ñ (1) Valoarea unui punct de pensie se
actualizeazã prin indexare cu 2%.
(2) Valoarea actualizatã a punctului de pensie este de
2.759.141 lei.
Art. 3. Ñ (1) În cazul persoanelor al cãror punctaj
mediu anual a fost stabilit conform prevederilor art. 180
alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi corectat conform prevederilor
art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.433/2003 privind
aplicarea în luna ianuarie 2004 a celei de-a cincea etape
de recorelare a pensiilor din sistemul public, pensia
indexatã rezultã prin aplicarea valorii actualizate a punctului
de pensie asupra punctajului mediu anual.
(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele
prevãzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, care beneficiazã de
un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în platã, indexat
cu 2%.
(3) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în platã,
pentru persoanele ale cãror drepturi s-au deschis anterior
datei de 31 martie 2001 ºi al cãror punctaj mediu anual
este mai mare de 5 puncte, nu poate fi mai mic decât
cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de
5 puncte, respectiv 13.795.705 lei.
Art. 4. Ñ În situaþia în care din aplicarea prevederilor
prezentei hotãrâri rezultã un cuantum al pensiei mai mic
decât cel cuvenit sau aflat în platã, se menþine cuantumul
avantajos.

Art. 5. Ñ (1) Pentru drepturile de pensie deschise în
baza Legii nr. 19/2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor
art. 76 alin. (1) ºi (3), luându-se în considerare valoarea
punctului de pensie în sumã de 2.759.141 lei, stabilitã
conform prevederilor art. 81 din aceeaºi lege.
(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele
ale cãror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în platã
în luna mai 2004, sunt mai mari decât suma de
13.525.200 lei, reprezentând echivalentul în lei la data de
31 mai 2004 al unui punctaj mediu anual de 5 puncte.
(3) Cuantumul pensiei cuvenite sau aflate în platã,
calculat conform prevederilor alin. (1) ºi (2), pentru
pensionarii al cãror punctaj mediu anual este mai mare de
5 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat
aferent punctajului mediu anual de 5 puncte, în sumã de
13.795.705 lei.
Art. 6. Ñ Sumele rezultate din indexarea pensiilor în
sistemul public, conform prevederilor prezentei hotãrâri, se
evidenþiazã distinct pe talonul de pensie.
Art. 7. Ñ (1) Pensiile militare, cuvenite sau aflate în
platã în luna mai 2004, stabilite în baza legislaþiei
anterioare datei de 1 aprilie 2001, se indexeazã începând
cu luna iunie 2004 cu 2%.
(2) Pensiile militare, cuvenite sau aflate în platã în luna
mai 2004, stabilite în baza Legii nr. 164/2001 privind
pensiile militare de stat, republicatã, cu modificãrile
ulterioare, pentru cadrele militare trecute în rezervã sau în
retragere pânã la data de 29 februarie 2004, se indexeazã
începând cu luna iunie 2004 cu 1,5%.
Art. 8. Ñ (1) Începând cu luna iunie 2004 se indexeazã
cu 2% urmãtoarele venituri ale populaþiei:
a) pensiile I.O.V.R.;
b) indemnizaþia pentru incapacitate temporarã de muncã,
din a 91-a zi de concediu medical;
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c) indemnizaþia de maternitate, precum ºi indemnizaþia
pentru îngrijirea copilului bolnav, din a 91-a zi de concediu
de maternitate, respectiv de concediu medical;
d) indemnizaþia pentru creºterea copilului pânã la
împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap
pânã la împlinirea vârstei de 3 ani, stabilitã anterior datei
de 1 ianuarie 2004, din a 91-a zi de concediu pentru
creºterea copilului;
e) indemnizaþiile lunare acordate în baza Decretului-lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu
începere de la 6 martie 1945, precum ºi celor deportate în
strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi a Ordonanþei
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la
6 martie 1945 din motive etnice, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 189/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
f) indemnizaþiile ºi sporurile ce se acordã în temeiul
Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaþii ºi
sporuri invalizilor, veteranilor ºi vãduvelor de rãzboi, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al Legii nr. 44/1994
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privind veteranii de rãzboi, precum ºi unele drepturi ale
invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi, republicatã, cu
completãrile ulterioare.
(2) Mãsura de protecþie socialã prevãzutã la alin. (1) se
aplicã persoanelor beneficiare ale indemnizaþiilor menþionate
la lit. b) ºi c), ale cãror cuantumuri nu depãºesc plafonul
de 3 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului de asigurãri sociale de stat pe anul 2004,
respectiv 23.046.000 lei, ºi care au îndeplinit, anterior lunii
iunie 2004 sau în cursul acestei luni, condiþia prevãzutã de
lege pentru acordarea indexãrii.
(3) Mãsura de protecþie socialã prevãzutã la alin. (1) se
aplicã persoanelor beneficiare ale indemnizaþiilor menþionate
la lit. d), ale cãror cuantumuri nu depãºesc valoarea
salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurãrilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv
7.682.000 lei, ºi care au îndeplinit, anterior lunii iunie 2004
sau în cursul acestei luni, condiþia prevãzutã de lege
pentru acordarea indexãrii.
Art. 9. Ñ Sumele rezultate în urma aplicãrii mãsurilor
de protecþie socialã prevãzute de prezenta hotãrâre se
suportã din aceleaºi fonduri ca ºi drepturile de bazã.
Art. 10. Ñ Prezenta hotãrâre se aplicã începând cu
luna iunie 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 mai 2004.
Nr. 808.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare financiare
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 5 alin. (1) lit. e) ºi alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 366/2001, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare
financiare în sumã totalã de 3.431 milioane lei, din
creditele bugetare aprobate cu aceastã destinaþie în bugetul
Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei pe anul
2004, familiilor ºi persoanelor singure din judeþele Bacãu,
Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Botoºani, Brãila, Braºov, Cãlãraºi,

Caraº-Severin, Covasna, Dâmboviþa, Galaþi, Giurgiu, Gorj,
Harghita, Hunedoara, Iaºi, Mureº, Neamþ, Olt, Prahova,
Sibiu, Suceava, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Teleorman, Tulcea
ºi municipiul Bucureºti, prevãzute în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 mai 2004.
Nr. 809.
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ANEXÃ*)

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Toate publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiind
inclusã în preþul de abonament.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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