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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Medaliei na˛ionale Serviciul Credincios
clasa a II-a, cu Ónsemn de r„zboi
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1) ∫i ale art. 9 lit. B din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 517/2003
privind conferirea decora˛iilor de r„zboi,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Ón semn de recuno∫tin˛„ ∫i de apreciere pentru devotamentul
excep˛ional dovedit Ón timpul execut„rii unei misiuni de patrulare Ón cadrul
Deta∫amentului Enduring-Freedom din Afganistan, Ón timpul c„reia au fost
r„ni˛i,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Medalia na˛ional„ Serviciul Credincios clasa
a II-a, cu Ónsemn de r„zboi:
— domnului sergent Dogaru Ion Adrian;
— domnului sergent Hanganu Lucian Cristian-Gabriel.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 31 mai 2005.
Nr. 479.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil, aflat Ón domeniul public al statului,
din administrarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, aflat Ón
domeniul public al statului, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din administrarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea
Activelor Statului Ón administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor.

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 10 zile de la data eliber„rii
acestuia de c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului.
Art. 3. — Dup„ preluarea spa˛iilor, Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor va asigura, cu titlu gratuit, pe
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baz„ de contracte de comodat, folosirea de c„tre Consiliul
Superior al Magistraturii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru

Restituirea Propriet„˛ilor a unor spa˛ii, repartizate prin
protocol perfectat la nivelul conducerilor celor trei institu˛ii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 487.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, aflat Ón domeniul public al statului, care se transmite
din administrarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
Adresa
imobilului care
se transmite

Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Municipiul Bucure∫ti,
str. C„pitan aviator
Alex. ™erb„nescu
nr. 50, sectorul 1

Autoritatea pentru
Valorificarea
Activelor Statului

Ministerul
Administra˛iei
∫i Internelor

Caracteristicile
tehnice
ale imobilului

Num„rul de inventar
din domeniul public
al statului

Cl„dire tip P + 7—8 E
Suprafa˛a construit„ = 837,5 m2
Parte din cl„dire cu:
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 7.188,82 m2
— teren aferent Ón suprafa˛„ de 925 m2

143.708

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 Suceava
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. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru sus˛inerea sistemului de
protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
3.200.000 mii lei, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al comunei
Berchi∫e∫ti, jude˛ul Suceava, pentru achizi˛ionarea ∫i
modernizarea spa˛iului destinat Prim„riei Comunei

Berchi∫e∫ti ∫i pentru construirea unui pod peste r‚ul Corl„˛ii
Ón satul Corlata, comuna Berchi∫e∫ti.
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 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 1 iunie 2005.
Nr. 494.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 441/2004
privind acordarea unor ajutoare de urgen˛„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Articolul 3 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 441/2004 privind acordarea unor ajutoare de urgen˛„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 292
din 1 aprilie 2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

îArt. 3. — Sumele cu titlu de ajutoare de urgen˛„
prev„zute la art. 1 se suport„ din fondurile aprobate cu
aceast„ destina˛ie Ón bugetele Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe anii 2004 ∫i 2005.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 1 iunie 2005.
Nr. 497.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru reglementarea m„surilor financiare privind asigurarea num„rului de posturi
de personal contractual necesar recalcul„rii pensiilor Ón anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 14 alin. (8) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 9/2005 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz„ pentru personalul contractual din
sectorul bugetar ∫i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 112/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005,
aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, se majoreaz„ cu suma de 22.260.875 mii lei, ca
urmare a diminu„rii cu 137.579.083 mii lei a cheltuielilor de
personal, aferente celor 1.325 de posturi cu care se reduce
num„rul maxim de posturi finan˛ate Ón anul 2005 din bugetul
de stat, ∫i major„rii cu 159.839.958 mii lei a transferurilor din
bugetul de stat c„tre bugetul asigur„rilor sociale de stat. Œn
mod corespunz„tor, deficitul bugetului de stat pe anul 2005 se
majoreaz„ cu suma de 22.260.875 mii lei.
(2) Cheltuielile bugetului asigur„rilor pentru ∫omaj pe
anul 2005, aprobate prin Legea bugetului asigur„rilor
sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu modific„rile
ulterioare, se diminueaz„ cu suma de 1.193.556 mii lei,
sum„ ce reprezint„ cheltuielile de personal aferente celor
11 posturi cu care se diminueaz„ num„rul maxim de posturi
finan˛ate Ón anul 2005 din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj
∫i se majoreaz„ cu aceea∫i sum„ excedentul acestui buget.
(3) Cheltuielile bugetului Fondului na˛ional unic de
asigur„ri sociale de s„n„tate pe anul 2005, aprobate

prin Legea nr. 511/2004, se diminueaz„ cu suma de
21.067.319 mii lei, sum„ ce reprezint„ cheltuieli de
personal aferente celor 331 de posturi cu care se
diminueaz„ num„rul maxim de posturi finan˛ate Ón anul
2005 din acest buget ∫i se majoreaz„ cu aceea∫i sum„
excedentul acestui buget.
(4) Veniturile bugetului asigur„rilor sociale de stat pe
anul 2005, provenite din subven˛ii primite de la bugetul de
stat, aprobate prin Legea nr. 512/2004, cu modific„rile
ulterioare, se majoreaz„ cu suma de 159.839.958 mii lei ∫i,
Ón mod corespunz„tor, se majoreaz„ cheltuielile de
personal ale acestui buget.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea
prevederilor prezentei hot„r‚ri Ón volumul ∫i Ón structura
bugetelor prev„zute la art. 1 ∫i bugetelor autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia,
pe baza protocoalelor de predare-preluare, potrivit anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 1 iunie 2005.
Nr. 498.

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.640/2004 privind stabilirea unor m„suri
pentru organizarea ∫i func˛ionarea
Muzeului Costumelor Populare din Rom‚nia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.640/2004 privind stabilirea unor
m„suri pentru organizarea ∫i func˛ionarea Muzeului Costumelor Populare din
Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 960 din
20 octombrie 2004, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 11 vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Se autorizeaz„ Ministerul Culturii ∫i Cultelor s„ accepte
oferta de dona˛ie f„cut„ de doamna Marghioli˛a Constantinescu Rogojan,
cet„˛ean rom‚n, domiciliat„ Ón municipiul Bucure∫ti, Str. Frumoas„ nr. 44,
sectorul 1, Ón favoarea statului rom‚n, const‚nd Óntr-un num„r de 518
costume populare rom‚ne∫ti, 85 accesorii ale costumelor populare
rom‚ne∫ti, 2 ∫ube ∫i 10 covoare populare rom‚ne∫ti.
(2) Bunurile donate, prev„zute la alin. (1), se vor transmite din
administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor Ón administrarea Muzeului
Costumelor Populare din Rom‚nia, prin protocol de predare-preluare.“
2. Dup„ alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Un num„r de 210 costume populare din bunurile donate,
prev„zute la alin. (1), va fi transmis din administrarea Muzeului Costumelor
Populare din Rom‚nia Ón administrarea Ministerului Afacerilor Externe, care
le va repartiza conform voin˛ei donatoarei.“
Art. II. — Predarea-preluarea celor 210 costume populare care se
transmit din administrarea Muzeului Costumelor Populare din Rom‚nia Ón
administrarea Ministerului Afacerilor Externe, potrivit art. 11 alin. (4) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.640/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón
termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Monica Octavia Musc„
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leu∫tean,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 1 iunie 2005.
Nr. 499.

´
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L I S T A*)

asocia˛iilor ∫i funda˛iilor care au primit subven˛ii ∫i cuantumul sumelor acordate de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, Ón anul 2004,
Ón conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subven˛ii
asocia˛iilor ∫i funda˛iilor rom‚ne cu personalitate juridic„, care Ónfiin˛eaz„ ∫i administreaz„
unit„˛i de asisten˛„ social„

*) Lista este reprodus„ Ón facsimil.
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