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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 52/2004
privind unele m„suri financiare referitoare la bugetul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 52 din 23 iulie
2004 privind unele m„suri financiare referitoare la bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.3
din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 689 din 30 iulie 2004.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 483.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 52/2004 privind unele m„suri financiare
referitoare la bugetul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 52/2004 privind unele m„suri financiare referitoare la bugetul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2004.
Nr. 907.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 87/2004
pentru aprobarea num„rului de exemplare din speciile urs,
pisic„ s„lbatic„ ∫i lup care se pot recolta Ón cadrul sezonului
de v‚n„toare 2004—2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 87 din 26 august
2004 pentru aprobarea num„rului de exemplare din speciile urs, pisic„
s„lbatic„ ∫i lup care se pot recolta Ón cadrul sezonului de v‚n„toare 2004—
2005, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 291/2004 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 796 din 27 august 2004.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 485.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea num„rului
de exemplare din speciile urs, pisic„ s„lbatic„ ∫i lup
care se pot recolta Ón cadrul sezonului
de v‚n„toare 2004—2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 87/2004 pentru aprobarea num„rului de exemplare din
speciile urs, pisic„ s„lbatic„ ∫i lup care se pot recolta Ón cadrul sezonului
de v‚n„toare 2004—2005 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2004.
Nr. 909.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind stimularea financiar„ a personalului care gestioneaz„ fonduri comunitare
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Personalul de specialitate din cadrul
structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea
asisten˛ei financiare comunitare acordate Rom‚niei prin
instrumentele de preaderare PHARE ∫i ISPA, prin fondurile
FEOGA, sec˛iunea Garantare, ∫i prin fondurile structurale ∫i
de coeziune, poate fi constituit din personal contractual
sau, dup„ caz, func˛ionari publici.
(2) Œn termen de 30 de zile de la data public„rii
prezentei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
prin hot„r‚re a Guvernului se vor aproba structurile din
cadrul ministerelor ∫i institu˛iilor care au ca obiect de
activitate gestionarea asisten˛ei financiare comunitare,
num„rul ∫i structura posturilor, precum ∫i criteriile de
Óncadrare a personalului pe func˛ii specifice.

Art. 2. — Salariile de baz„ corespunz„toare func˛iilor Ón
care este Óncadrat personalul prev„zut la art. 1 pot fi
majorate cu minimum 50% fa˛„ de cele prev„zute de lege,
dar nu mai mult de 100%.
Art. 3. — Drepturile salariale prev„zute de prezenta lege
vor fi acordate structurilor respective, potrivit bugetelor
aprobate.
Art. 4. — Personalul prev„zut la art. 1 poate beneficia
∫i de alte drepturi salariale din fondurile comunitare, Ón
limita sumelor aprobate cu aceast„ destina˛ie prin
acordurile de finan˛are.
Art. 5. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 490.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind stimularea financiar„
a personalului care gestioneaz„ fonduri comunitare
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind stimularea financiar„ a
personalului care gestioneaz„ fonduri comunitare ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 9 noiembrie 2004.
Nr. 914.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind obliga˛ia de serviciu public pe rute aeriene interne
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului poate impune transportatorilor aerieni obliga˛ia
de serviciu public pentru cursele aeriene regulate, efectuate
pe rute interne av‚nd ca destina˛ie aeroporturi ce
deservesc zone periferice sau defavorizate de pe teritoriul
Rom‚niei sau pe rute interne cu trafic redus, av‚nd ca
destina˛ie un aeroport de interes local de pe acest teritoriu,
Ón condi˛iile Ón care asemenea rute sunt considerate
importante pentru dezvoltarea economic„ a zonei deservite
de aeroportul Ón cauz„.
(2) Impunerea obliga˛iei de serviciu public se face dup„
consultarea consiliilor jude˛ene interesate ∫i dup„
informarea eventualilor transportatori aerieni ce deservesc
rutele respective.
(3) Impunerea obliga˛iei de serviciu public pe una sau
mai multe rute aeriene interne se face prin ordin al
ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, care va
fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 2. — (1) Obliga˛ia de serviciu public pe o rut„
aerian„ intern„ reprezint„ toate cerin˛ele referitoare la
continuitatea, regularitatea, capacitatea de transport ∫i tariful
oferit unui transportator aerian de a efectua curse regulate
pe ruta respectiv„, cerin˛e pe care transportatorul aerian nu
∫i le-ar asuma dac„ ar lua Ón considerare numai interesul
comercial.
(2) Cursele aeriene efectuate Ón astfel de condi˛ii sunt
considerate curse aeriene regulate.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului va evalua necesitatea impunerii obliga˛iei de
serviciu public lu‚nd Ón considerare urm„toarele elemente:
a) interesul public;
b) posibilitatea utiliz„rii altor moduri de transport ∫i
capacitatea acestora de a satisface nevoile de transport
avute Ón vedere;
c) condi˛iile ∫i tarifele de transport aerian ce pot fi
oferite utilizatorilor;
d) implica˛iile asupra activit„˛ii transportatorilor aerieni
care opereaz„ sau inten˛ioneaz„ s„ opereze pe ruta
aerian„ respectiv„.
Art. 4. — Œn situa˛ia Ón care alte moduri de transport nu
pot asigura un serviciu adecvat ∫i neÓntrerupt, Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului poate include Ón
obliga˛ia de serviciu public cerin˛a ca orice transportator
aerian care inten˛ioneaz„ s„ opereze pe acea rut„ s„
asigure operarea pe o anumit„ perioad„, care va fi stabilit„
Ón conformitate cu celelalte cerin˛e ale obliga˛iei de serviciu
public.
Art. 5. — (1) Pe o rut„ pentru care a fost impus„
obliga˛ia de serviciu public Ón conformitate cu prevederile
art. 1, 2 ∫i 4, numai transportatorii aerieni care au notificat
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului c„ au
acceptat toate cerin˛ele ce decurg din obliga˛iile acestui
serviciu, pe Óntreaga perioad„ de operare respectiv„, pot
oferi spre v‚nzare bilete de transport individuale numai
dac„ respectiva curs„ aerian„ respect„ toate cerin˛ele ce
decurg din obliga˛ia de serviciu public.

(2) Prin bilete de transport individuale se Ón˛elege acele
bilete de transport care nu includ alte servicii conexe, cum
ar fi cazarea, care sunt v‚ndute publicului de c„tre
transportatorul aerian, de c„tre agen˛ii s„i autoriza˛i sau
de c„tre agen˛ii de charter.
Art. 6. — (1) Dac„ nici un transportator aerian nu a
Ónceput, Óntr-o perioad„ de 90 de zile de la data public„rii
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a ordinului
prev„zut la alin. (3) al art. 1, operarea de curse aeriene
regulate pe ruta pe care a fost impus„ obliga˛ia de serviciu
public, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
poate permite accesul pe ruta aerian„ respectiv„ unui
singur transportator aerian, pe o perioad„ de maximum
3 ani, dup„ care situa˛ia va fi reanalizat„.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), dreptul de operare
pe ruta aerian„ pe care a fost instituit„ obliga˛ia de
serviciu public va fi acordat, prin licita˛ie public„, cu
respectarea prevederilor legale specifice Ón vigoare, oric„rui
transportator aerian autorizat s„ realizeze asemenea curse
aeriene.
(3) At‚t caietul de sarcini pentru participarea la licita˛ie,
c‚t ∫i, ulterior, contractul Óncheiat cu transportatorul aerian
selectat vor cuprinde, printre altele, urm„toarele elemente:
a) cerin˛ele impuse de obliga˛ia de serviciu public;
b) regulile privind Óncheierea, amendarea ∫i Óncetarea
contractului, Ón special cele referitoare la apari˛ia unor
modific„ri neprev„zute;
c) perioada de valabilitate a contractului;
d) sanc˛iunile aplicate pentru nerespectarea prevederilor
contractuale.
(4) La selectarea ofertan˛ilor se va ˛ine cont de modul
de Óndeplinire a cerin˛elor impuse, inclusiv de tariful ∫i
condi˛iile pe care transportatorii aerieni le ofer„ utilizatorilor,
precum ∫i de valoarea compensa˛iei prev„zute la art. 7
alin. (1), pe care ace∫tia, eventual, o solicit„.
Art. 7. — (1) Dac„ un transportator aerian a fost
selectat prin aplicarea prevederilor art. 6, acestuia i se
poate acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, o compensa˛ie
pentru asigurarea cerin˛elor impuse prin obliga˛ia de
serviciu public, a c„rei valoare va ˛ine cont de costurile ∫i
veniturile rezultate Ón urma prest„rii acestui serviciu.
(2) Nivelul maxim al compensa˛iei nu poate dep„∫i
deficitul generat de prestarea serviciului public. Œn caz
contrar, compensa˛ia reprezint„ ajutor de stat ∫i sunt
aplicabile dispozi˛iile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de
stat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 8. — Prevederile art. 6 alin. (1) ∫i (2) nu se aplic„
rutelor pentru care alte moduri de transport pot asigura un
serviciu adecvat ∫i neÓntrerupt Ón situa˛ia Ón care
capacitatea oferit„ dep„∫e∫te 30.000 de locuri pe an.
Art. 9. — Anual, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului va cuprinde Ón bugetul alocat cheltuielile
estimate pentru acoperirea costurilor generate de aplicarea
art. 7.
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Art. 10. — Prezenta lege realizeaz„ alinierea
legisla˛iei na˛ionale Ón vederea aplic„rii directe, la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, a Regulamentului
Consiliului nr. 2.408/92/CEE din 23 iulie 1992

privind accesul transportatorilor aerieni comunitari pe
rutele aeriene intracomunitare, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 240 din
24 august 1992.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 491.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind obliga˛ia de serviciu public
pe rute aeriene interne
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind obliga˛ia de serviciu public
pe rute aeriene interne ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2004.
Nr. 915.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea
∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001
privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 737/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 4 litera B, punctul 9 va avea urm„torul
cuprins:
î9. Óndepline∫te, potrivit legii, atribu˛iile pentru
perfec˛ionarea activit„˛ii unit„˛ilor de implementare a

programelor PHARE din domeniul de competen˛„ al
ministerului;“.
2. La articolul 4 litera B, dup„ punctul 14 se introduce
un nou punct, punctul 141, cu urm„torul cuprins:
î141. asigur„ pre∫edin˛ia, secretariatul ∫i organizarea
reuniunilor subcomitetului de coordonare «Dezvoltarea
resurselor umane ∫i servicii sociale», aferent subprogramului
PHARE «Coeziune economic„ ∫i social„»;“.
3. La articolul 4 litera D, punctul 12 se abrog„.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.096/24.XI.2004
4. Alineatul (2) al articolului 24 va avea urm„torul
cuprins:

b) Unitatea de control financiar «Dezvoltarea resurselor
umane» Ón subordinea direct„ a secretarului de stat

î(2) Autoritatea de Management pentru Programul
Opera˛ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Óndepline∫te atribu˛iile stabilite prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institu˛ional pentru
coordonarea, implementarea ∫i gestionarea instrumentelor
structurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“

coordonator pentru afaceri europene ∫i rela˛ii externe;

5. Dup„ alineatul (2) al articolului 24 se introduc patru
noi alineate, alineatele (21), (22), (23) ∫i (24), cu urm„torul
cuprins:

umane» Ón cadrul Direc˛iei audit intern ∫i control;

î(2 1 ) Autoritatea de Management pentru Programul
Opera˛ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
deleag„ atribu˛ii c„tre organismele intermediare desemnate
conform legii pentru Programul opera˛ional sectorial pentru
dezvoltarea resurselor umane.
(2 2 )

Autoritatea de Management pentru Programul
Opera˛ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Óndepline∫te atribu˛iile de coordonare a asisten˛ei de
preaderare Ón domeniul de competen˛„ al ministerului.
(2 3 ) Autoritatea de Management pentru Programul
Opera˛ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Óndepline∫te atribu˛iile de autoritate de implementare pentru
componenta «Dezvoltarea resurselor umane» a
Subprogramului PHARE 2003 «Coeziune economic„ ∫i
social„» ∫i de agen˛ie de implementare pentru componenta
«Dezvoltarea resurselor umane» a Subprogramului PHARE
2004—2006 «Coeziune economic„ ∫i social„».
(24) 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 pentru verificare tehnic„ ∫i conformitate Ón
subordinea direct„ a secretarului de stat coordonator pentru
afaceri europene ∫i rela˛ii externe;

7

c) Unitatea de monitorizare ∫i managementul sistemului
informatic Ón cadrul Autorit„˛ii de Management pentru
Programul Opera˛ional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane;
d) Unitatea de audit PHARE «Dezvoltarea resurselor
e) Unitatea de pl„˛i PHARE «Dezvoltarea resurselor
umane» Ón cadrul Direc˛iei generale economice ∫i
financiare.“
6. Alineatul (3) al articolului 24 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Autoritatea de Management pentru Programul
Opera˛ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
va func˛iona cu un num„r total de 40 de posturi Ón anul
2005, din care 32 de posturi Ón anul 2004.“
7. Alineatul (5) al articolului 24 se abrog„.
8. Articolele 241, 242, 243, 244 ∫i 245 se abrog„.
9. Anexa nr. 1 se Ónlocuie∫te cu anexa la prezenta
hot„r‚re.
10. Pozi˛ia 4 de la litera A punctul I din anexa nr. 3 va
avea urm„torul cuprins:
î4. Direc˛ii de munc„, solidaritate social„ ∫i familie
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, servicii publice
descentralizate.“
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 737/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i cu cele aduse prin prezenta hot„r‚re, se va
republica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se
textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 28 octombrie 2004.
Nr. 1.847.
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