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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare al Autorit„˛ii Na˛ionale
de Reglementare Ón Domeniul Energiei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 7 din Legea energiei electrice nr. 318/2003,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Energiei, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 581/2002 pentru

aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 439
din 24 iunie 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 28 octombrie 2004.
Nr. 1.816.

Contrasemneaz„:
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu
Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
ANEX√

REGULAMENTUL
de organizare ∫i func˛ionare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
Art. 1. — Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul
Energiei, denumit„ Ón continuare ANRE, se organizeaz„ ∫i
func˛ioneaz„ ca institu˛ie public„ autonom„ de interes na˛ional, cu
personalitate juridic„, Ón temeiul prevederilor Legii energiei
electrice nr. 318/2003 ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón
cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 228/2004.
Art. 2. — ANRE are competen˛ele ∫i atribu˛iile prev„zute de
art. 11 din Legea energiei electrice nr. 318/2003 ∫i de orice alte
acte normative Ón vigoare.
Art. 3. — (1) Conducerea ANRE este asigurat„ de un
pre∫edinte ∫i de un vicepre∫edinte, numi˛i ∫i revoca˛i prin decizie
a primului-ministru la propunerea ministrului de resort, pe o
perioad„ de 5 ani.
(2) Pre∫edintele ∫i vicepre∫edintele asigur„ Óndeplinirea
atribu˛iilor ∫i competen˛elor care revin ANRE, potrivit prevederilor
legale ∫i ale prezentului regulament.
(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale pre∫edintele emite ordine ∫i
decizii.
(4) Pre∫edintele este ordonator principal de credite.
Art. 4. — Pre∫edintele ANRE are urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) reprezint„ ANRE Ón raporturile cu ministerele, cu celelalte
autorit„˛i publice, cu persoanele juridice ∫i fizice, rom‚ne sau
str„ine;
b) aprob„ strategia de dezvoltare institu˛ional„ a ANRE,
programele de activitate ∫i programele de cooperare;
c) coordoneaz„ procesul de emitere a reglement„rilor pentru
sectorul ∫i pia˛a de energie electric„;
d) coordoneaz„ procesul de aliniere a sistemului de
reglement„ri din domeniul energiei electrice, care sunt de
competen˛a ANRE, la legisla˛ia Uniunii Europene, Ón vederea

integr„rii pie˛ei na˛ionale de energie electric„ Ón pia˛a regional„ ∫i
european„ de energie electric„;
e) aprob„ Óncheierea, modificarea, suspendarea ∫i Óncetarea
contractelor individuale de munc„ ale salaria˛ilor ANRE;
f) acord„ deleg„rile de competen˛„ ∫i Ómputernicirile de
reprezentare vicepre∫edintelui ∫i personalului ANRE;
g) aprob„ atribu˛iile ∫i competen˛ele personalului ANRE ∫i ale
entit„˛ilor organizatorice din cadrul ANRE;
h) aprob„ Regulamentul intern al ANRE;
i) aprob„ statul de func˛ii al ANRE;
j) aprob„ deplas„rile Ón str„in„tate ale personalului ANRE;
k) avizeaz„ ∫i supune spre aprobare Guvernului proiectul
bugetului de venituri ∫i cheltuieli al ANRE;
l) coordoneaz„ activitatea departamentelor ∫i a celorlalte
compartimente aflate Ón subordinea sa.
Art. 5. — (1) Vicepre∫edintele ANRE coordoneaz„ activitatea
Ón domeniile comunic„rii, cooper„rii interna˛ionale, controlului,
dezvolt„rii interne ∫i resurselor umane, tehnologiei informa˛iei,
financiar, administrativ ∫i managementului calit„˛ii.
(2) Vicepre∫edintele ANRE este Ónlocuitor de drept al
pre∫edintelui Ón absen˛a acestuia.
(3) Vicepre∫edintele ANRE are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) asigur„ derularea programelor de cooperare ∫i asisten˛„
interna˛ional„;
b) asigur„ elaborarea proiectului bugetului de venituri ∫i
cheltuieli al ANRE, pe care Ól prezint„ spre avizare pre∫edintelui,
precum ∫i execu˛ia bugetului aprobat;
c) asigur„ crearea ∫i gestionarea unei baze de date, Ón
condi˛iile art. 11 alin. (2) lit. q) din Legea energiei electrice
nr. 318/2003;
d) asigur„ solu˛ionarea sesiz„rilor, reclama˛iilor ∫i a pl‚ngerilor
consumatorilor;
e) coordoneaz„ activitatea direc˛iilor ∫i a celorlalte
compartimente aflate Ón subordinea sa;
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f) Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii la solicitarea pre∫edintelui.
Art. 6. — (1) Structura organizatoric„ a ANRE este prev„zut„
Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul regulament.
(2) Prin decizie a pre∫edintelui ANRE pot fi constituite servicii,
birouri ∫i alte compartimente, conform prevederilor legale Ón vigoare.
(3) Num„rul maxim de posturi este de 100, exclusiv
pre∫edintele, vicepre∫edintele ∫i cei 3 reglementatori.
Art. 7. — (1) Departamentele din cadrul ANRE asigur„
elaborarea de reglement„ri Ón urm„toarele domenii de activitate:
a) Departamentul infrastructur„ ∫i autorizare — Ón domeniul
racord„rii la re˛ea, Ón domeniul autoriz„rii agen˛ilor economici din
sectorul energiei electrice, Ón domeniul dezvolt„rii ∫i func˛ion„rii
infrastructurii sistemului electroenergetic na˛ional ∫i a pie˛ei
energiei electrice, precum ∫i al tarifelor reglementate aferente;
b) Departamentul func˛ionare ∫i dezvoltare pia˛„ de energie —
Ón domeniul func˛ion„rii transparente ∫i nediscriminatorii a pie˛ei
de energie electric„, Ón domeniul dezvolt„rii ∫i consolid„rii
acesteia, precum ∫i al pre˛urilor reglementate aferente.
(2) Departamentele din cadrul ANRE sunt conduse de directori
generali ∫i asigur„ o monitorizare permanent„ a aplic„rii
reglement„rilor emise, conform atribu˛iilor ce le revin.
Art. 8. — Direc˛iile din cadrul ANRE asigur„ Óndeplinirea
atribu˛iilor ce le revin Ón urm„toarele domenii de activitate:
a) Direc˛ia comunicare, cooperare ∫i protec˛ia consumatorilor —
Ón domeniul comunic„rii ∫i cooper„rii cu organismele na˛ionale ∫i
interna˛ionale, Ón domeniul inform„rii ∫i rela˛iilor publice, precum ∫i
Ón domeniul protec˛iei consumatorilor de energie electric„ ∫i al
controlului respect„rii reglement„rilor ANRE;
b) Direc˛ia management ∫i resurse — Ón domeniul dezvolt„rii
institu˛ionale a ANRE ∫i Ón cel al gestiunii resurselor umane,
informatice, financiare ∫i materiale.
Art. 9. — (1) Angajarea personalului ANRE se face pe
posturile vacante, prin concurs sau examen, potrivit legii ∫i pe
baza condi˛iilor de participare aprobate de pre∫edintele ANRE,
potrivit legii ∫i contractului colectiv de munc„.
(2) Condi˛iile de munc„, salarizarea, precum ∫i alte drepturi ∫i
obliga˛ii ce decurg din raporturile de munc„ sunt reglementate Ón
contractul colectiv de munc„ Óncheiat la nivelul ANRE.
(3) Eliberarea din func˛ie a personalului se face potrivit legii ∫i
contractului colectiv de munc„.
Art. 10. — (1) Comitetul de reglementare este alc„tuit din
pre∫edinte, vicepre∫edinte ∫i 3 reglementatori.
(2) Comitetul de reglementare adopt„ cu votul majorit„˛ii
membrilor ordinele ∫i deciziile ANRE cu privire la reglementare.

(3) Activitatea Comitetului de reglementare este coordonat„ de
pre∫edintele ANRE.
(4) Modul de lucru al Comitetului de reglementare se
stabile∫te prin regulamentul propriu de organizare ∫i func˛ionare,
aprobat prin decizie a pre∫edintelui ANRE.
Art. 11. — (1) Œn activitatea sa Comitetul de reglementare
este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numi˛i
prin ordin al ministrului de resort, la propunerea organiza˛iilor ∫i
asocia˛iilor prev„zute la art. 9 alin. (9) din Legea energiei
electrice nr. 318/2003.
(2) Fiecare membru al Consiliului consultativ reprezint„
asocia˛ia sau autoritatea care l-a desemnat.
(3) Activitatea Consiliului consultativ se desf„∫oar„ Ón
conformitate cu propriul regulament de organizare ∫i func˛ionare,
aprobat prin decizie a pre∫edintelui ANRE.
Art. 12. — (1) ANRE asigur„ coordonarea organizatoric„ ∫i
func˛ional„ a Comitetului de arbitraj, constituit Ón condi˛iile art. 25
alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003.
(2) Activitatea Comitetului de arbitraj se desf„∫oar„ Ón
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare ∫i Ón baza propriului
regulament de organizare ∫i func˛ionare, aprobat prin decizie a
pre∫edintelui ANRE.
Art. 13. — ANRE colaboreaz„ cu autorit„˛i similare din alte
˛„ri ∫i poate participa la activitatea unor organiza˛ii din domeniul
s„u de activitate ori poate s„ devin„ membr„ a acestora.
Art. 14. — Œn scopul Óndeplinirii atribu˛iilor ∫i competen˛elor ce
Ói revin, ANRE poate angaja servicii de consultan˛„, studii ∫i
asisten˛„ de specialitate din ˛ar„ sau din str„in„tate ori poate
Óncheia acorduri de colaborare cu alte autorit„˛i, Ón cazul Ón care
exercitarea atribu˛iilor ∫i competen˛elor sale implic„ participarea
acestor autorit„˛i, Ón condi˛iile legii.
Art. 15. — ANRE poate desf„∫ura activit„˛i de instruire ∫i
preg„tire profesional„ sau poate asigura consultan˛„ de
specialitate oric„ror persoane interesate, fizice sau juridice, din
˛ar„ sau din str„in„tate.
Art. 16. — (1) Finan˛area activit„˛ii ANRE se asigur„ integral
din venituri proprii, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea
energiei electrice nr. 318/2003.
(2) ANRE are obliga˛ia urm„ririi achit„rii la scaden˛„ a tarifelor
pentru acordarea de licen˛e ∫i autoriza˛ii ∫i a contribu˛iei c„tre
ANRE, iar Ón cazul neÓndeplinirii acestor obliga˛ii, de a percepe
pentru fiecare zi de Ónt‚rziere o sum„ egal„ cu nivelul dob‚nzii
percepute pentru neplata la termen a obliga˛iilor bugetare.
ANEX√
la regulament

Num„rul maxim de posturi = 100, exclusiv
pre∫edintele, vicepre∫edintele ∫i reglementatorii
STRUCTURA ORGANIZATORIC√

a Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
PRE™EDINTE

Consiliul consultativ

Vicepre∫edinte
3 reglementatori

Compartimentul audit
public intern

Biroul
managementul calit„˛ii

Direc˛ia
comunicare, cooperare ∫i
protec˛ia consumatorilor

Serviciul juridic ∫i
integrare european„

Direc˛ia
management ∫i
resurse

*) Organizate la nivel de direc˛ii generale.

Departamentul*)
infrastructur„ ∫i
autorizare

Departamentul*)
func˛ionare ∫i dezvoltare
pia˛„ de energie
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004,
pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2004 a Zilei Na˛ionale a Rom‚niei
∫i a 86 de ani de la Marea Unire
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2004 la capitolul 51.01
îAutorit„˛i publice“, titlul 20 îCheltuieli materiale ∫i servicii“,
pentru Prefectura Jude˛ului Alba, cu suma de 2 miliarde lei,
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, Ón vederea
acoperirii cheltuielilor ocazionate de aniversarea la Alba
Iulia a Zilei Na˛ionale a Rom‚niei ∫i a Ómplinirii a 86 de
ani de la Marea Unire.
Art. 2. — Ac˛iunile ce urmeaz„ s„ fie realizate pentru
aceast„ aniversare se stabilesc ∫i se aprob„ de c„tre
Prefectura Jude˛ului Alba care va controla modul de
utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón

conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i ale
celorlalte dispozi˛ii legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2004.
Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate se reÓntrege∫te
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pentru anul 2004, p‚n„ la data
de 10 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.856.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru construirea Centrului de studii patristice ∫i ecumenice
de la M„n„stirea Nicula, jude˛ul Cluj, Arhiepiscopia Ortodox„ a Vadului, Feleacului ∫i Clujului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
îTransferuri“, cu suma de 5 miliarde lei din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru construirea Centrului de studii patristice ∫i ecumenice
de la M„n„stirea Nicula, jude˛ul Cluj, Arhiepiscopia
Ortodox„ a Vadului, Feleacului ∫i Clujului.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate, Ón conformitate cu prevederile legale, potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.857.

Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru sprijinirea unor culte religioase din Rom‚nia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
îTransferuri“, cu suma de 13.300.000.000 lei din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru sprijinirea unor culte religioase din Rom‚nia, potrivit
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re,
pentru achitarea facturilor necesare func˛ion„rii ∫i pentru
efectuarea lucr„rilor de Óntre˛inere a sediului central, precum
∫i pentru construirea sau repararea unor l„ca∫uri de cult.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate, Ón conformitate cu prevederile legale, potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.858.
ANEX√
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Cultul sau eparhia

Episcopia Romano-Catolic„ Timi∫oara
Episcopia Romano-Catolic„ Oradea
Episcopia Romano-Catolic„ Satu Mare
Arhiepiscopia Rom‚n„ Unit„ cu Roma (Greco-Catolic„)
Alba Iulia ∫i F„g„ra∫
Episcopia Rom‚n„ Unit„ cu Roma (Greco-Catolic„)
Cluj—Gherla
Episcopia Rom‚n„ Unit„ cu Roma (Greco-Catolic„)
Oradea
Episcopia Rom‚n„ Unit„ cu Roma (Greco-Catolic„)
Maramure∫
Episcopia Rom‚n„ Unit„ cu Roma (Greco-Catolic„)
Lugoj
Eparhia Reformat„ din Ardeal
Eparhia Reformat„ de pe l‚ng„ Piatra Craiului
Biserica Evanghelic„ C.A.
Biserica Evanghelic„ Lutheran„ din Rom‚nia
Biserica Unitarian„
Eparhia Armean„
Cultul Cre∫tin de Rit Vechi
Cultul Penticostal — Biserica lui Dumnezeu Apostolic„
Biserica Cre∫tin„ Adventist„ de ziua a ™aptea
Cultul Cre∫tin dup„ Evanghelie
Biserica Evanghelic„ Rom‚n„
Cultul Musulman
Cultul Mozaic
Vicariatul Ortodox S‚rb
Vicariatul Ortodox Ucrainean
TOTAL:

Sediul

Timi∫oara
Oradea
Satu Mare

Suma propus„
— lei —

600.000.000
600.000.000
600.000.000

Blaj

1.000.000.000

Cluj

600.000.000

Oradea

600.000.000

Baia Mare

600.000.000

Lugoj
Cluj-Napoca
Oradea
Sibiu
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Bucure∫ti
Br„ila
Bucure∫ti
Bucure∫ti
Bucure∫ti
Bucure∫ti
Constan˛a
Bucure∫ti
Timi∫oara
Sighetu Marma˛iei

500.000.000
600.000.000
500.000.000
1.000.000.000
400.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
500.000.000
300.000.000
400.000.000
13.300.000.000

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.023/5.XI.2004
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ie la Catedrala
Ortodox„ Gura Humorului, jude˛ul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei ∫i R„d„u˛ilor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
îTransferuri“, cu suma de 5 miliarde lei din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru continuarea lucr„rilor de la Catedrala Ortodox„
Gura Humorului, jude˛ul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei ∫i
R„d„u˛ilor.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate, Ón conformitate cu prevederile legale, potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.859.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul Bac„u
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004
cu suma de 500 milioane lei pentru jude˛ul Bac„u, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea
acesteia bugetului propriu comunei Oituz, jude˛ul Bac„u,
pentru finalizarea lucr„rilor de amenajare a A∫ez„m‚ntului

social-filantropic îSf‚ntul Voievod ™tefan cel Mare“ din
localitatea Harja.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.860.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ie
la M„n„stirea B‚rsana, jude˛ul Maramure∫, Episcopia Ortodox„ a Maramure∫ului ∫i S„tmarului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor cu suma de 1.300.000.000 lei din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ie la M„n„stirea
B‚rsana, jude˛ul Maramure∫, Episcopia Ortodox„ a
Maramure∫ului ∫i S„tmarului.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón vomului ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate, Ón conformitate cu prevederile legale, potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.861.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru finalizarea unor lucr„ri de restaurare ∫i Óntre˛inere
la Palatul Patriarhiei ∫i la Biserica Mare din Complexul M„n„stirii Antim, din municipiul Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
îTransferuri“, cu suma de 3 miliarde lei din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru finalizarea unor lucr„ri de restaurare ∫i Óntre˛inere la
Palatul Patriarhiei ∫i la Biserica Mare din Complexul
M„n„stirii Antim, din municipiul Bucure∫ti.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate, Ón conformitate cu prevederile legale, potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.862.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ie ∫i repara˛ii
la M„n„stirea Salva, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, Arhiepiscopia Ortodox„ a Vadului,
Feleacului ∫i Clujului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i
ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul
îTransferuri“, cu suma de 1,5 miliarde lei din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ie ∫i repara˛ii la
M„n„stirea Salva, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, Arhiepiscopia
Ortodox„ a Vadului, Feleacului ∫i Clujului.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate, Ón conformitate cu prevederile legale, potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.863.
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