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Nr.

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Œn temeiul art. 115 alin. (1) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, Guvernul este abilitat ca, de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, dar nu Ónainte de
Óncheierea primei sesiuni ordinare a anului 2005, ∫i p‚n„
la reluarea lucr„rilor Parlamentului Ón cea de-a doua
sesiune ordinar„ a anului 2005, s„ emit„ ordonan˛e Ón
domenii care nu fac obiectul legilor organice, dup„ cum
urmeaz„:
I. Reglement„ri necesare pentru Óndeplinirea angajamentelor
asumate Ón cadrul procesului de integrare Ón Uniunea
European„
II. Economie, buget, finan˛e:
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2005;

2. rectificarea bugetului asigur„rilor sociale de stat pe
anul 2005;
3. reglementarea unor m„suri financiare;
4. instituirea Ón cadrul sistemului financiar rom‚nesc a
Fondului pentru gospod„rirea de∫eurilor radioactive ∫i
dezafectare;
5. reglement„ri privind rambursarea ratelor de capital
pentru cota parte din creditul acordat de Guvernul Statelor
Unite ale Americii Ón baza Legii publice nr. 480/1992 pentru
achizi˛ionarea de bumbac fibr„ din S.U.A.;
6. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 40/2000 privind acreditarea agen˛iilor de credit Ón
vederea administr„rii fondurilor pentru acordarea de
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microcredite, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 376/2002, cu modific„rile ulterioare;
7. m„suri de urm„rire a execut„rii obliga˛iilor asumate
prin contractele de privatizare a societ„˛ilor comerciale.
III. Transporturi, construc˛ii ∫i turism:
1. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 82/2000 privind autorizarea agen˛ilor economici care
desf„∫oar„ activit„˛i de repara˛ii, de reglare, de modific„ri
constructive, de reconstruc˛ie a vehiculelor rutiere, precum
∫i de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 222/2003, cu
modific„rile ulterioare;
2. perfec˛ionarea cadrului legislativ Ón domeniul
transporturilor Ón vederea alinierii la legisla˛ia comunitar„,
inclusiv organizarea timpului de munc„ al personalului care
desf„∫oar„ activit„˛i mobile de transport rutier;
3. amenajarea, conservarea ∫i dezvoltarea teritorial„
durabil„, relansarea activit„˛ii Ón domeniul construc˛iilor;
4. dezvoltarea activit„˛ii Ón domeniul construc˛iilor de
locuin˛e prin programe la nivel na˛ional;
5. dezvoltarea activit„˛ii Ón domeniul turismului la nivel
na˛ional;
6. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 20/1994 privind m„suri pentru reducerea riscului seismic
al construc˛iilor existente, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
nr. 82/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
7. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 81/2000 privind certificarea Óncadr„rii vehiculelor rutiere
Ónmatriculate Ón normele tehnice privind siguran˛a circula˛iei
rutiere, protec˛ia mediului ∫i Ón categoria de folosin˛„
conform destina˛iei, prin inspec˛ia tehnic„ periodic„,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 167/2003;
8. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere ∫i
eliberarea c„r˛ii de identitate a acestora, Ón vederea
admiterii Ón circula˛ie pe drumurile publice din Rom‚nia,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 230/2003;
9. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea
echipamentelor, pieselor de schimb ∫i materialelor de
exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum ∫i condi˛iile
de comercializare ∫i utilizare a acestora, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 671/2002;
10. modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 29/1997
privind Codul aerian, aprobat„ prin Legea nr. 130/2000,
republicat„.
IV. Agricultur„:
1. organizarea pie˛ei laptelui;
2. reglement„ri pentru realizarea parteneriatului publicprivat pentru cercetarea ∫tiin˛ific„ din domeniul agriculturii,
silviculturii ∫i industriei alimentare;
3. reglement„ri privind creditul pentru investi˛ii Ón
agricultur„;
4. m„suri privind stimularea absorb˛iei fondurilor
SAPARD;
5. reglement„ri privind renta viager„ ∫i pensionarea
timpurie;
6. Ónfiin˛area ∫i consolidarea exploata˛iilor agricole
(programul îFermierul“);
7. reglement„ri privind Casa Creditului Rural;
8. reglement„ri privind acordarea de facilit„˛i produc„torilor
agricoli ∫i cresc„torilor de animale Ón perioada de
preaderare la Uniunea European„;
9. modificarea ∫i completarea Legii nr. 277/2004 privind
constituirea, recunoa∫terea ∫i func˛ionarea grupurilor de
produc„tori, pentru comercializarea produselor agricole,
silvice ∫i piscicole;

10. acordarea desp„gubirilor Ón caz de calamit„˛i
naturale;
11. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspec˛ie la
frontier„ organizate Ón punctele de trecere a frontierei
stabilite pentru importul, exportul ∫i tranzitul tipurilor de
m„rfuri supuse controalelor veterinare, precum ∫i condi˛iile
de aprobare a posturilor de inspec˛ie la frontier„
responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii
∫i produselor provenind din ˛„rile ter˛e, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 524/2003, cu modific„rile
ulterioare;
12. reglementarea pie˛ei agricole Ón Rom‚nia;
13. organizarea activit„˛ilor de ameliorare ∫i reproduc˛ie
Ón zootehnie;
14. modificarea ∫i completarea Legii nr. 1/2004 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de Pl„˛i ∫i
Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
15. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 142/2000 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei SAPARD pentru implementarea
tehnic„ ∫i financiar„ a Instrumentului special de preaderare
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 309/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
16. reglement„ri privind neutralizarea de∫eurilor de
origine animal„.
V. S„n„tate:
1. modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului
de asigur„ri sociale de s„n„tate, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
2. modificarea ∫i completarea Legii nr. 263/2004 privind
asigurarea continuit„˛ii asisten˛ei medicale primare prin
centrele de permanen˛„;
3. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activit„˛ii de
asisten˛„ medical„ ∫i psihologic„ a personalului din
transporturi cu atribu˛ii Ón siguran˛a circula˛iei ∫i a naviga˛iei
∫i Ónfiin˛area Casei Asigur„rilor de S„n„tate a Ministerului
Lucr„rilor Publice, Transporturilor ∫i Locuin˛ei, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 773/2001.
VI. Munc„ ∫i solidaritate social„:
1. modificarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de
munc„, republicat„, cu modific„rile ulterioare;
2. modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 14/2003 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Persoanele cu Handicap, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 239/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
3. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 137/2000 privind prevenirea ∫i sanc˛ionarea tuturor
formelor de discriminare, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 48/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
VII. Educa˛ie ∫i cultur„:
1. modificarea ∫i completarea Legii nr. 157/2004 privind
instituirea bursei speciale îGuvernul Rom‚niei“ pentru
formarea managerilor din sectorul public;
2. reglement„ri privind managementul institu˛iilor publice
de cultur„;
3. reglement„ri privind cinematografia;
4. modificarea alin. (2) al art. 86 din Legea educa˛iei
fizice ∫i sportului nr. 69/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
VIII. Ap„rare na˛ional„, ordine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„:
1. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile
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prestate Ón regim de urgen˛„ pentru persoanele fizice ∫i
juridice de c„tre Ministerul de Interne, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 570/2002;
2. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 144/2001 privind Óndeplinirea de c„tre
cet„˛enii rom‚ni, la ie∫irea din ˛ar„, a condi˛iilor de intrare
Ón statele membre ale Uniunii Europene ∫i Ón alte state,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 177/2002, cu complet„rile ulterioare;
3. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 65/1997 privind regimul pa∫apoartelor Ón Rom‚nia,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 216/1998, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
4. modificarea unor acte normative referitoare la
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor pentru
situa˛ii de urgen˛„;
5. organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii de curierat
pentru materialele NATO clasificate;
6. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 189/2002 privind opera˛iunile compensatorii
referitoare la contractele de achizi˛ii pentru nevoi de
ap„rare, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 354/2003, cu
modific„rile ulterioare;
7. reglement„ri privind drepturile de hran„, echipare ∫i
Ónzestrare cu medicamente ∫i materiale sanitare ale
personalului din sistemul de ap„rare na˛ional„, ordine
public„ ∫i securitate na˛ional„ pe timpul mobiliz„rii, st„rii de
asediu, st„rii de urgen˛„ ∫i la r„zboi;
8. modificarea ∫i completarea Legii nr. 138/1999 privind
salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului militar din
institu˛iile publice de ap„rare na˛ional„, ordine public„ ∫i
siguran˛„ na˛ional„, precum ∫i acordarea unor drepturi
salariale personalului civil din aceste institu˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
IX. Administra˛ie public„:
1. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale,

3

aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
2. modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 41/1994 privind autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la
organiza˛iile interna˛ionale interguvernamentale la care
Rom‚nia este parte, aprobat„ prin Legea nr. 126/1994, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
3. prorogarea unor termene prev„zute Ón acte normative
cu putere de lege;
4. modificarea ∫i completarea Legii nr. 490/2004 privind
stimularea financiar„ a personalului care gestioneaz„
fonduri comunitare;
5. m„suri de reorganizare a Autorit„˛ii pentru
Valorificarea Activelor Statului ∫i a Oficiului Participa˛iilor
Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie.
X. Justi˛ie, transparen˛„, drepturile omului:
1. modificarea unor prevederi ale Legii nr. 187/1999
privind accesul la propriul dosar ∫i deconspirarea securit„˛ii
ca poli˛ie politic„;
2. modificarea unor prevederi ale Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea ∫i alte
drepturi ale magistra˛ilor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 347/2003, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i
uniformizarea reglement„rilor referitoare la acordarea unor
sporuri salariale stabilite prin Legea nr. 508/2004 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Ón cadrul Ministerului
Public a Direc˛iei de Investigare a Infrac˛iunilor de
Criminalitate Organizat„ ∫i Terorism, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare ∫i, respectiv, prin Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, cu modific„rile
ulterioare.
Art. 2. — Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 115 alin. (3)
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ordonan˛ele emise de
Guvern Ón temeiul art. 1 vor fi Ónaintate spre aprobare
Parlamentului, potrivit procedurii legislative, p‚n„ la reluarea
lucr„rilor Parlamentului Ón cea de-a doua sesiune ordinar„
a anului 2005. Nerespectarea termenului atrage Óncetarea
efectelor ordonan˛ei.

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

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 30 iunie 2005.
Nr. 209.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e
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 abilitarea Guvernului de a
emite ordonan˛e ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 29 iunie 2005.
Nr. 565.
´
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 63 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185
din 25 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ha˛egan Marian, judec„tor la Curtea de Apel
Alba Iulia, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 543.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 63 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185
din 25 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Calciu Ionel Marius, judec„tor la Tribunalul
Br„ila, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 544.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 63 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185
din 25 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna P„sat Agrepina, judec„tor la Curtea de Apel
Bra∫ov, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 545.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), art. 125
alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale
art. 63 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185
din 25 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul C„p„˛‚n„ ™tefan, judec„tor la Judec„toria
Turnu M„gurele, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 546.
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ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru reglementarea unor m„suri de reducere a cheltuielilor de personal Ón anul 2005
Œn vederea Óndeplinirii criteriului convenit cu Fondul Monetar Interna˛ional privind stabilirea cheltuielilor de personal
la 5,0% din produsul intern brut, se impune adoptarea Ón regim de urgen˛„ a unui act normativ care s„ fac„ posibil„
reducerea nivelului acestor cheltuieli, reducere ce va fi cuprins„ Ón bugetul pe anul 2005, ce urmeaz„ a fi rectificat Ón
cursul lunii iunie 2005.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Œn perioada 1 iulie — 31 decembrie 2005
pentru toate categoriile de personal din autorit„˛ile ∫i
institu˛iile publice, indiferent de modul de finan˛are a
acestora ∫i de data constituirii fondului de premiere, se
suspend„ aplicarea prevederilor din actele normative Ón
vigoare sau, dup„ caz, din contractele colective de munc„
prin care se reglementeaz„ acordarea de premii, cu
excep˛ia premiului anual.
Art. 2. — (1) Œn perioada 1 iulie — 31 decembrie 2005
se suspend„ ocuparea prin concurs a posturilor vacante la
data de 30 iunie 2005 din statul de func˛ii al autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor publice, indiferent de modul de finan˛are a
acestora, precum ∫i a celor care se vor vacanta dup„
aceast„ dat„.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), ordonatorii
principali de credite pot aproba ocuparea posturilor vacante,
Ón condi˛iile legii, numai pentru:
a) asigurarea num„rului de posturi strict necesare pentru
anul 2005 Ón cadrul compartimentelor ∫i structurilor, dup„
caz, implicate Ón implementarea angajamentelor asumate
prin negocierile pentru aderarea la Uniunea European„,
precum ∫i a angajamentelor asumate Ón calitate de ˛ar„
membr„ NATO;
b) aparatul sistemului judiciar ∫i celelalte categorii de
personal din autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice cu atribu˛ii Ón
implementarea angajamentelor asumate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 231/2005 privind aprobarea Strategiei
na˛ionale anticorup˛ie pe perioada 2005—2007 ∫i a Planului
de ac˛iune pentru implementarea Strategiei na˛ionale
anticorup˛ie pe perioada 2005—2007 ∫i prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de
reform„ a sistemului judiciar pe perioada 2005—2007 ∫i a
Planului de ac˛iune pentru implementarea Strategiei de
reform„ a sistemului judiciar pe perioada 2005—2007;
c) posturile unice, ale c„ror atribu˛ii specifice nu se
reg„sesc la celelalte posturi din cadrul structurii
organizatorice a autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice, precum ∫i
posturile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe;
d) posturile din structura Casei Na˛ionale de Pensii ∫i
Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale;

e) posturile pentru care au fost Óntreprinse formalit„˛ile
Ón vederea ocup„rii acestora;
f) Óncadrarea promo˛iei de absolven˛i din anul 2005 ai
institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt proprii, din sistemul de ap„rare,
ordine public„ ∫i securitate na˛ional„;
g) posturile vacante din cadrul autorit„˛ilor sau institu˛iilor
publice nou-Ónfiin˛ate, potrivit legii.
(3) Ordonatorii principali de credite au obliga˛ia s„
aprobe organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor
prev„zute la alin. (2) numai cu condi˛ia Óncadr„rii Ón
fondurile aprobate pentru cheltuielile de personal.
(4) Concursurile pot fi organizate, Ón condi˛iile alin. (2)
∫i (3), pentru autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice finan˛ate
integral din bugetul de stat, bugetul asigur„rilor sociale de
stat, bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i din bugetul
Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate, cu
avizul Ministerului Finan˛elor Publice, iar pentru posturile
prev„zute la lit. a) a alin. (2), ∫i cu avizul de oportunitate
ob˛inut Ón prealabil de la Ministerul Integr„rii Europene.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) institu˛iile
din sistemul de ap„rare, ordine public„ ∫i securitate
na˛ional„, pentru promo˛ia anului 2005, precum ∫i
autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice finan˛ate din bugetele locale,
din venituri proprii, din venituri proprii ∫i subven˛ii acordate
de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dup„ caz.
(6) Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici aprob„
condi˛iile de desf„∫urare ∫i avizeaz„ organizarea
concursurilor pentru ocuparea func˛iilor publice vacante
prev„zute la alin. (2), cu excep˛ia lit. f), ulterior ob˛inerii
avizelor prev„zute la alin. (4).
Art. 3. — (1) Se prorog„ p‚n„ la 31 decembrie 2005
prevederile referitoare la cre∫terile salariale ce urmau a fi
acordate personalului din sectorul bugetar Óncep‚nd cu
luna octombrie 2005, stabilite prin: Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi
ale personalului contractual din unit„˛ile sanitare publice
din sectorul sanitar, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 125/2005, Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi
salariale personalului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
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aprobat„ cu complet„ri prin Legea nr. 28/2005, Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea
drepturilor salariale ∫i a altor drepturi ale func˛ionarilor
publici pentru anul 2005, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 76/2005, Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemniza˛iilor
unor ale∫i locali pentru anul 2005, aprobat„ prin Legea
nr. 144/2005, 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, Ordonan˛a Guvernului nr. 13/2005
privind cre∫terile salariale ce se vor acorda personalului
militar din institu˛iile publice de ap„rare na˛ional„, ordine
public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„, aprobat„ prin Legea
nr. 83/2005, Ordonan˛a Guvernului nr. 14/2005 privind
cre∫terile salariale ce se vor acorda personalului salarizat
potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi
b„ne∫ti ale personalului din administra˛ia central„ a
Ministerului Afacerilor Externe ∫i de la misiunile diplomatice,
oficiile consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din
str„in„tate, aprobat„ prin Legea nr. 84/2005, Ordonan˛a
Guvernului nr. 23/2005 privind cre∫terile salariale aplicabile

7

magistra˛ilor ∫i altor categorii de personal din sistemul
justi˛iei pentru anul 2005, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 100/2005, ∫i Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 18/2005 privind cre∫terile salariale
ce se vor acorda Ón anul 2005 personalului din Ónv„˛„m‚nt,
salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 68/2004 privind unele m„suri Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului
∫i Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 196/2002 privind
cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anii 2003 ∫i 2004
personalului din Ónv„˛„m‚nt, salarizat potrivit Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic, referitor la stabilirea salariului de baz„ al
personalului din Ónv„˛„m‚nt, ∫i pentru abrogarea unor
dispozi˛ii din 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 prin Legea
nr. 138/2005.
(2) Orice alte dispozi˛ii contrare prevederilor alin. (1) se
prorog„ p‚n„ la 31 decembrie 2005.
Art. 4. — (1) Nerespectarea prevederilor prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ constituie contraven˛ie ∫i se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 20.000.000 lei la
50.000.000 lei.
(2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea amenzilor se
fac de c„tre personalul cu atribu˛ii de control din cadrul
Cur˛ii de Conturi ∫i al Ministerului Finan˛elor Publice.

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, 29 iunie 2005.
Nr. 63.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
Nr. 843 din 17 iunie 2005

MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR
Nr. 714 din 28 iunie 2005

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului finan˛elor publice ∫i al ministrului administra˛iei ∫i
internelor nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componen˛ei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc
Œn baza prevederilor 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 complet„rile ∫i modific„rile ulterioare, ∫i
ale art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, cu complet„rile ∫i modific„rile ulterioare,
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av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 251/1999 privind condi˛iile de autorizare,
organizare ∫i exploatare a jocurilor de noroc,
ministrul finan˛elor publice ∫i ministrul administra˛iei ∫i internelor emit urm„torul ordin:
Art. I. — Articolul I din Ordinul ministrului finan˛elor
publice ∫i al ministrului administra˛iei ∫i internelor
nr. 219/537/2005 pentru aprobarea componen˛ei Comisiei
de autorizare a jocurilor de noroc, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 207 din 11 martie 2005,
se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut:
îArt. I. — Œn vederea emiterii, suspend„rii sau anul„rii,
Ón condi˛iile legii, a licen˛elor pentru exploatarea jocurilor de
noroc, se constituie Comisia de autorizare a jocurilor de
noroc, cu urm„toarea componen˛„:
1. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ — pre∫edinte;
Din partea Ministerului Finan˛elor Publice:
1. directorul Direc˛iei de autoriz„ri sau Ónlocuitorul
acestuia — vicepre∫edinte;
2. directorul general al Direc˛iei generale juridice sau
Ónlocuitorul acestuia — membru.

Din partea Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„:
1. vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„ pe probleme de control sau Ónlocuitorul acestuia —
membru;
2.

directorul

reglementare

a

general
colect„rii

al

Direc˛iei

crean˛elor

generale
bugetare

de
sau

Ónlocuitorul acestuia — membru;
3. comisarul general al G„rzii Financiare sau Ónlocuitorul
acestuia — membru.
Din partea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor:
— ∫eful Direc˛iei de investigare a fraudelor din cadrul
Inspectoratului General al Poli˛iei Rom‚ne sau Ónlocuitorul
acestuia — membru.“
Art. II. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,

Ministrul administra˛iei ∫i internelor,

Ionel Popescu

Vasile Blaga
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