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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, Ón vederea reabilit„rii
îMonumentului Eroilor“ situat Ón Parcul Carol din municipiul Bucure∫ti
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. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului cu suma de

197.383,92 lei (RON) din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
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anul 2005, Ón vederea reabilit„rii îMonumentului Eroilor“
situat Ón Parcul Carol din municipiul Bucure∫ti, sectorul 4.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se aloc„ la capitolul
51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul 70 îCheltuieli de capital“,
articolul 73 îInvesti˛ii ale regiilor autonome, societ„˛ilor ∫i
companiilor na˛ionale ∫i societ„˛ilor comerciale cu capital
majoritar de stat“, potrivit dispozi˛iilor legale.
Art. 2. — Secretariatul General al Guvernului va
proceda la deschiderea de credite Ón favoarea Regiei
Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“,
care va organiza procedura de achizi˛ie public„ Ón vederea

atribuirii lucr„rilor de reabilitare, Ón conformitate cu
prevederile art. 12 lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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 Secretariatului General
al Guvernului pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.559.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
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, precum ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru cu suma de 170 mii lei (RON) din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005,
pentru Cancelaria Primului-Ministru, aparat propriu, la
capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul 20 îCheltuieli
materiale ∫i servicii“, pentru efectuarea unor pl„˛i Ón
conformitate cu dispozi˛iile legale.

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 Cancelariei
Primului-Ministru pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.560.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Autorit„˛ii Na˛ionale de Supraveghere a Prelucr„rii Datelor
cu Caracter Personal din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
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. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale de Supraveghere a Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Autorit„˛ii
Na˛ionale de Supraveghere a Prelucr„rii Datelor cu Caracter
Personal din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, cu
suma de 150 mii lei (RON), la capitolul 51.01 îAutorit„˛i
publice“, din care 50 mii lei (RON) la titlul îCheltuieli de
personal“, 50 mii lei (RON) la titlul îCheltuieli materiale ∫i
servicii“ ∫i 50 mii lei (RON) la titlul îCheltuieli de capital“.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la propunerea ordonatorului principal de credite, s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului

de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Autorit„˛ii
Na˛ionale de Supraveghere a Prelucr„rii Datelor cu
Caracter Personal pe anul 2005.
Art. 3. — Se autorizeaz„ ordonatorul principal de credite
s„ detalieze sumele aprobate prin prezenta hot„r‚re Ón
structura bugetului s„u ∫i Ón anexele la acesta.
Art. 4. — Autoritatea Na˛ional„ de Supraveghere a
Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal r„spunde de modul
de utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a
sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.561.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
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, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 26 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 353/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Serviciului
de Telecomunica˛ii Speciale din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, cu suma de 1.036,27 mii lei (RON), la capitolul 55.01
îOrdine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„“, din care: 414,27 mii
lei (RON) la titlul II îCheltuieli materiale ∫i servicii“, 410 mii
lei (RON) la titlul VII îCheltuieli de capital“ ∫i 212 mii lei
(RON) la titlul IX îRamburs„ri de credite, pl„˛i de dob‚nzi ∫i
comisioane la credite“, alineatul 85.01 îRamburs„ri de
credite externe“.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice, la propunerea
ordonatorului principal de credite, va introduce modific„rile
corespunz„toare Ón structura bugetului de stat ∫i Ón volumul
∫i structura bugetului Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale
pe anul 2005.
Art. 3. — Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale r„spunde
de modul de utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale,
a sumelor alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.562.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005
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, precum ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe anul 2005, la capitolul
57.01 îŒnv„˛„m‚nt“ cu suma de 13.000 mii lei (RON), din
care la titlul îTransferuri“, articolul 40.57 îTransferuri pentru
finan˛area de baz„ a Ónv„˛„m‚ntului superior“ cu suma de
5.280,4 mii lei (RON) ∫i la titlul 70 îCheltuieli de capital“
cu suma de 7.719,6 mii lei (RON), din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005.

(2) Suma de 7.719,6 mii lei (RON), prev„zut„ la
alin. (1), va fi utilizat„ pentru finan˛area unor obiective de
investi˛ii, consolid„ri, dot„ri ∫i reabilit„ri de imobile din
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar, prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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 volumul ∫i structura bugetului Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.563.
ANEX√*)

Obiectivele de investi˛ii, consolid„rile, dot„rile ∫i reabilit„rile de imobile din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar,
finan˛ate Ón anul 2005 din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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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 2005, pentru jude˛ul Bra∫ov
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, precum ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
3.800 mii lei (RON), pentru jude˛ul Bra∫ov, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia bugetului
propriu al municipiului Bra∫ov, Ón vederea finaliz„rii lucr„rilor

de execu˛ie la obiectivul de investi˛ii îMagistrala CET —
Interconexiune termoficare Sud“.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
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 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.564.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Instruc˛iunilor de aplicare a prevederilor art. 1942 îDispozi˛ii privind recuperarea
ajutorului de stat ilegal sau interzis“ din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Œn temeiul art. 196 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea
∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile de aplicare a
prevederilor art. 1942 îDispozi˛ii privind recuperarea ajutorului
de stat ilegal sau interzis“ din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Instruc˛iunile prev„zute la art. 1 se aplic„ de
to˛i furnizorii de ajutor de stat, de celelalte autorit„˛i cu
atribu˛ii Ón domeniul ajutorului de stat, precum ∫i de
beneficiarii de ajutor de stat.

Art. 3. — Structurile cu atribu˛ii Ón domeniul ajutorului de
stat ale furnizorilor de ajutor de stat, celelalte autorit„˛i cu
atribu˛ii Ón domeniul ajutorului de stat, precum ∫i organele
fiscale Ón a c„ror raz„ teritorial„ se afl„ domiciliul fiscal al
beneficiarului de ajutor de stat vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 6 decembrie 2005.
Nr. 1.870.
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ANEX√

INSTRUCﬁIUNI
de aplicare a prevederilor art. 1942 îDispozi˛ii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis“
din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Codul de procedur„ fiscal„:
ARTICOLUL 1942
Dispozi˛ii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal
sau interzis

(1) Deciziile Consiliului Concuren˛ei, precum ∫i deciziile
furnizorilor de ajutor de stat prin care se dispune
recuperarea unui ajutor de stat ilegal sau interzis
constituie titlu executoriu. Dispozi˛iile art. 137 alin. (7)—(9)
se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(2) Recuperarea ajutoarelor de stat dispus„ potrivit
alin. (1) se realizeaz„ de c„tre unit„˛ile teritoriale ale
Ministerului Finan˛elor Publice — Agen˛ia Na˛ional„ de
Administrare Fiscal„, respectiv de compartimentele de
specialitate ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale,
potrivit Codului de procedur„ fiscal„, cu excep˛ia
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului, care va
aplica propria procedur„ de recuperare.
(3) Pentru sumele reprezent‚nd ajutoare de stat de
recuperat se datoreaz„ dob‚nd„ de la data la care ajutorul
de stat a fost pus la dispozi˛ie beneficiarului ∫i p‚n„ la
recuperarea sa.
(4) Nivelul dob‚nzii aferente sumelor de recuperat cu
titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis va fi stabilit anual
prin hot„r‚re a Guvernului.
(5) Sumele recuperate reprezent‚nd ajutoare de stat
ilegale sau interzise se fac venit la bugetul de stat sau
bugetele locale, dup„ caz.
Instruc˛iuni de aplicare:
1. — Deciziile Consiliului Concuren˛ei, precum ∫i
deciziile furnizorilor de ajutor de stat prin care se dispune
recuperarea unui ajutor de stat ilegal sau interzis vor
respecta dispozi˛iile art. 137 alin. (7)—(9) din Codul de
procedur„ fiscal„ referitoare la titlul executoriu ∫i condi˛iile
pentru Ónceperea execut„rii silite.
2. — Dispozitivul deciziilor prin care se dispune
recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis emise de
Consiliul Concuren˛ei, precum ∫i de furnizorii de ajutor de
stat trebuie s„ con˛in„ cel pu˛in urm„toarele elemente:
a) denumirea operatorului economic;
b) codul unic de Ónregistrare;

c) domiciliul fiscal;
d) data la care ajutorul de stat ilegal sau interzis a fost
pus la dispozi˛ie beneficiarului;
e) data p‚n„ la care s-a calculat dob‚nda de
recuperare;
f) cuantumul ajutorului de stat, precum ∫i al dob‚nzii ce
trebuie recuperate;
g) rata dob‚nzii utilizat„ pentru determinarea
cuantumului dob‚nzii de recuperat;
h) temeiul legal Ón baza c„ruia s-a dispus recuperarea
ajutorului de stat ilegal sau interzis, precum ∫i a dob‚nzilor
aferente;
i) organul la care se depune contesta˛ia ∫i termenul de
depunere a acesteia;
j) semn„tura ∫i ∫tampila organului care a emis decizia
prin care se dispune recuperarea.
3. — (1) Sumele recuperate reprezent‚nd ajutoare de
stat ilegale sau interzise, care se fac venit la bugetul de
stat, se vor vira Ón contul 22.01.24 îVenituri din ajutoare de
stat recuperate“, iar cele care se fac venit la bugetele
locale se vor vira Ón contul 22.02.24 îVenituri din ajutoare
de stat recuperate“.
(2) Deciziile emise de furnizorii ajutorului de stat prin
care se dispune recuperarea ajutorului de stat ilegal sau
interzis vor fi semnate de c„tre conduc„torul institu˛iei
publice centrale sau locale, dup„ caz.
4. — (1) Deciziile prin care se dispune recuperarea
ajutorului de stat ilegal sau interzis emise de Consiliul
Concuren˛ei sau de furnizorii ajutorului de stat, cu excep˛ia
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului ∫i
autorit„˛ilor publice locale, vor fi transmise, Ón original,
ministrului finan˛elor publice, care le repartizeaz„ direc˛iei
cu atribu˛ii Ón domeniul ajutorului de stat.
(2) Consiliul Concuren˛ei sau furnizorii ajutorului de stat
vor transmite deciziile potrivit alin. (1), Ónso˛ite de dovada
comunic„rii acestora c„tre beneficiarii ajutorului de stat.
5. — Direc˛ia cu atribu˛ii Ón domeniul ajutorului de stat
din cadrul Ministerului Finan˛elor Publice va comunica
deciziile prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat
ilegal sau interzis organului fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„
Ó∫i are domiciliul fiscal beneficiarul ajutorului de stat, care
va proceda la executarea acestora.
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