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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unor judecãtori la Curtea Supremã de Justiþie
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
ºi art. 134 alin. (1) din Constituþia României, republicatã, precum ºi ale
art. 12 alin. 1 din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993, republicatã,
având în vedere propunerea Consiliului Superior al Magistraturii potrivit
Hotãrârii nr. 44 din 16 decembrie 2003,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Doamna Adriana Chioseaua ºi domnul Cornel Iacob se
numesc în funcþia de judecãtor la Curtea Supremã de Justiþie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 13 ianuarie 2004.
Nr. 13.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.574/2003
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice
ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al art. III alin. (6)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea ºi completarea Legii concurenþei nr. 21/1996,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor
Publice ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2
din 5 ianuarie 2004, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 3 se completeazã cu punctele 71Ñ75 cu urmãtorul cuprins:
”71. aplicã, în calitate de principal furnizor de ajutor de
stat, legislaþia în domeniul ajutorului de stat;
72. aplicã dispoziþiile legale în domeniul preþurilor, pentru
care legea abiliteazã Ministerul Finanþelor Publice;
73. urmãreºte evoluþia preþurilor în economie;
74. aplicã dispoziþiile legale în domeniul concurenþei
neloiale ºi al publicitãþii, pentru care legea abiliteazã
Ministerul Finanþelor Publice;

75. participã la schimbul de informaþii ºi experienþã în
relaþiile cu organizaþiile ºi instituþiile internaþionale, în domeniul sãu de activitate.Ò
2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Numãrul maxim de posturi pentru aparatul propriu
al Ministerului Finanþelor Publice este de 1.418, exclusiv
demnitarii ºi posturile aferente cabinetului ministrului.Ò
3. Alineatul (2) al articolului 23 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Numãrul maxim de posturi al aparatului propriu al
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, exclusiv secretarul de stat Ñ preºedinte al Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã, este de 365.Ò
4. Anexa nr. 1 ”Structura organizatoricã a Ministerului
Finanþelor PubliceÒ ºi anexa nr. 4 ”Unitãþile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanþelor PubliceÒ
se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 8 ianuarie 2004.
Nr. 6.
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ANEXA Nr. 2
UNITÃÞILE

aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanþelor Publice
Numãrul maxim
de posturi

I. Instituþii publice ºi unitãþi subordonate, finanþate de la bugetul de stat
1. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã*)
2. Direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene în subordinea cãrora
funcþioneazã administraþiile finanþelor publice municipale, administraþiile
finanþelor publice orãºeneºti ºi administraþiile finanþelor publice comunale;
2. Direcþia generalã a finanþelor publice a municipiului Bucureºti în subordinea
cãreia funcþioneazã administraþiile finanþelor publice ale sectoarelor
municipiului Bucureºti;
2. Direcþia generalã de administrare a marilor contribuabili**)

365

26.223

II. Activitãþi care funcþioneazã pe lângã Ministerul Finanþelor Publice
1. Tipãrirea ºi difuzarea publicaþiei ”Revista Finanþe Publice ºi ContabilitateÒ***)
III. Companii naþionale asupra cãrora Ministerul Finanþelor Publice exercitã calitatea de
reprezentant al statului ca acþionar
1. Compania Naþionalã ”Imprimeria NaþionalãÒ Ñ S.A.
2. Compania Naþionalã ”Loteria RomânãÒ Ñ S.A.
N O T Ã:

În numãrul de posturi finanþat de la bugetul de stat, repartizat direcþiilor generale ale
finanþelor publice judeþene, a municipiului Bucureºti ºi Direcþiei generale de administrare a marilor
contribuabili sunt cuprinse 558 de posturi aferente activitãþii de control ºi de soluþionare a contestaþiilor, preluate la Ministerul Finanþelor Publice în condiþiile prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 86/2003, finanþate, în intervalul 1 octombrie Ñ 31 decembrie 2003, de la bugetul asigurãrilor
sociale de stat (213), bugetul Fondului naþional unic de asigurãri sociale de sãnãtate (195), bugetul asigurãrilor pentru ºomaj (148).
În acelaºi numãr de posturi sunt cuprinse 47 de posturi preluate cu data de 1 ianuarie 2004
de la Agenþia Naþionalã de Ocupare a Forþei de Muncã.
În acest numãr este cuprinsã ºi reducerea, cu data de 1 ianuarie 2004, a unui numãr de
150 de posturi repartizate altor instituþii pentru întãrirea structurilor de integrare europeanã.
***) Au fost incluse ºi posturile aferente activitãþii de control financiar, stabilite pânã în prezent conform art. 4 din
Legea nr. 30/1991 privind organizarea ºi funcþionarea controlului financiar ºi a Gãrzii financiare, cu modificãrile ulterioare.
***) Include ºi structurile de administrare din cadrul acestora.
***) Conform Hotãrârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinþarea pe lângã Ministerul Finanþelor Publice a unei
activitãþi finanþate integral din venituri proprii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2004
al Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, precum ºi al art. 1 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinþarea, organizarea, reorganizarea sau funcþionarea unor
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraþiei
publice centrale ºi a unor instituþii publice, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2004 al Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Energiei, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei reprezintã limite
maxime ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi
numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
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(3) Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de
cãtre organele de control financiar ale statului, împuterni-

cite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul economiei ºi comerþului,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 8 ianuarie 2004.
Nr. 8.

ANEXÃ *)

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2004
al Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, precum ºi al art. 1 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinþarea, organizarea, reorganizarea sau funcþionarea unor
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraþiei
publice centrale ºi a unor instituþii publice, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2004 al Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale, prevãzut în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale reprezintã
limite maxime ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
(3) Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de
cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite
conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 8 ianuarie 2004.
Nr. 9.
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ANEXÃ *)

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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