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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind constituirea Grupului de lucru (TASK FORCE) pentru promovarea ºi susþinerea
intereselor româneºti în Irak
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
ºi funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se constituie Grupul de lucru (TASK
FORCE) pentru promovarea ºi susþinerea intereselor
româneºti în Irak, denumit în continuare Grupul de lucru,
organism fãrã personalitate juridicã pe lângã Ministerul
Economiei ºi Comerþului.
(2) Se desemneazã domnul Mihai David în calitate de
coordonator al Grupului de lucru prevãzut la alin. (1).
Art. 2. Ñ (1) În vederea promovãrii ºi susþinerii intereselor româneºti în Irak, Grupul de lucru are urmãtoarele
atribuþii principale:
a) prezintã primului-ministru informaþii, rapoarte, analize
ºi propuneri cu privire la oportunitãþile de afaceri în Irak;
b) realizeazã studii ºi analize cu privire la mediul
investiþional din Irak ºi la posibilitãþile de promovare ºi
susþinere a intereselor româneºti în acest stat;
c) faciliteazã procesul de cunoaºtere ºi conºtientizare de
cãtre companiile româneºti a necesitãþii de implicare în promovarea ºi susþinerea intereselor româneºti în Irak;
d) coordoneazã procesul de comunicare între partea
românã ºi partenerii externi în domeniul în care îºi
desfãºoarã activitatea;

e) prezintã periodic Guvernului informãri cu privire la
acþiunile concrete ale companiilor româneºti, precum ºi cu
privire la oportunitãþile de investiþii în Irak.
(2) Grupul de lucru îndeplineºte orice alte atribuþii în
vederea realizãrii scopului pentru care a fost constituit, stabilite prin acte normative sau dispuse de primul-ministru.
Art. 3. Ñ Componenþa nominalã a Grupului de lucru se
aprobã prin decizie a primului-ministru la propunerea coordonatorului ºi a ministrului de stat, ministrul economiei ºi
comerþului, în termen de 5 zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri.
Art. 4. Ñ (1) Grupul de lucru se întruneºte sãptãmânal
sau ori de câte ori este necesar.
(2) În exercitarea atribuþiilor sale Grupul de lucru poate
colabora cu celelalte autoritãþi ºi instituþii publice, precum ºi
cu agenþii economici interesaþi.
Art. 5. Ñ Resursele umane, materiale ºi financiare
necesare desfãºurãrii activitãþii Grupului de lucru se asigurã
de Ministerul Economiei ºi Comerþului.
Art. 6. Ñ Grupul de lucru îºi desfãºoarã activitatea
potrivit regulamentului de funcþionare aprobat în cadrul primei ºedinþe, care va avea loc în termen de 10 zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul delegat pentru comerþ,
Eugen Dijmãrescu
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 18 martie 2004.
Nr. 379.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind finanþarea proiectului ”Atelierul artistic al României din cadrul CitŽ Internationale des Arts
din ParisÒ din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. f) ºi i) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 163/2001 privind
reglementarea unor mãsuri financiare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 364/2002, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã finanþarea proiectului ”Atelierul
artistic al României din cadrul CitŽ Internationale des Arts
din ParisÒ.

Art. 2. Ñ Finanþarea proiectului prevãzut la art. 1, aprobat prin Hotãrârea Consiliului interministerial pentru imagine
externã nr. 8 din 18 martie 2004, se asigurã prin
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suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu
suma de 4 miliarde lei ºi diminuarea corespunzãtoare a
bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 ”Alte acþiuniÒ, subcapitolul 13 ”Programe de
informare ºi prezentare a imaginii RomânieiÒ, titlul
”TransferuriÒ.
Art. 3. Ñ Cu sumele rãmase neutilizate se diminueazã
bugetul Ministerului Afacerilor Externe ºi se suplimenteazã
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bugetul Secretariatului General al Guvernului la
capitolul 72.01 ”Alte acþiuniÒ, subcapitolul 13 ”Programe de
informare ºi prezentare a imaginii RomânieiÒ, titlul
”TransferuriÒ, pânã la data de 29 octombrie 2004.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile ce rezultã din aplicarea prevederilor
prezentei hotãrâri în bugetele Secretariatului General al
Guvernului ºi Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
p. Ministrul culturii ºi cultelor,
Laurenþiu Tãnase,
secretar de stat
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 18 martie 2004.
Nr. 380.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Lituania
privind desfiinþarea obligativitãþii vizelor, semnat la Bucureºti la 19 februarie 2004
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul dintre Guvernul
României ºi Guvernul Republicii Lituania privind desfiinþarea

obligativitãþii vizelor, semnat la Bucureºti la 19 februarie
2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Bucureºti, 18 martie 2004.
Nr. 382.
ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Lituania privind desfiinþarea obligativitãþii vizelor
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Lituania, denumite în continuare pãrþi contractante,
dorind sã faciliteze ºi sã dezvolte bunele relaþii dintre cele douã state,
au convenit cele ce urmeazã:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Cetãþenii statelor pãrþilor contractante, titulari de
paºapoarte sau de alte documente de cãlãtorie valabile,
pot intra pe teritoriul statului celeilalte pãrþi contractante,
fãrã vizã, prin punctele de frontierã deschise traficului
internaþional, pot rãmâne pe acest teritoriu pânã la
nouãzeci (90) de zile într-o perioadã de ºase (6) luni de la
data primei intrãri ºi pot tranzita ºi pãrãsi acest teritoriu
fãrã a trebui sã obþinã o altã permisiune.

Exceptarea de la obligativitatea vizelor nu conferã
cetãþenilor statelor pãrþilor contractante dreptul de a munci.
Persoanele care intrã pe teritoriul statului celeilalte pãrþi
contractante cu intenþia de a munci, de a exercita o profesie
sau de a studia vor obþine vizele adecvate înainte de intrare.
ARTICOLUL 3

Prezentul acord nu excepteazã cetãþenii statelor pãrþilor
contractante de îndatorirea de a respecta legile ºi reglementãrile în vigoare pe teritoriul statului celeilalte pãrþi contractante.
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ARTICOLUL 4

Pãrþile contractante se vor informa reciproc, de îndatã
ce acest lucru va fi posibil, pe cale diplomaticã, în legãturã
cu orice schimbãri intervenite în legislaþiile din statele lor
privitoare la intrarea, ºederea ºi ieºirea strãinilor.
ARTICOLUL 5

Oricare dintre pãrþile contractante îºi rezervã dreptul de
a refuza intrarea sau ºederea pe teritoriul statului sãu a
cetãþenilor statului celeilalte pãrþi contractante declaraþi
indezirabili sau care nu respectã condiþiile de intrare ºi
ºedere.
ARTICOLUL 6

1. Cetãþenii statului oricãrei pãrþi contractante, ale cãror
paºapoarte sau alte documente de cãlãtorie au fost pierdute, deteriorate, distruse ori au dispãrut pe teritoriul statului celeilalte pãrþi contractante, vor depune o declaraþie în
legãturã cu acestea la autoritãþile competente ale acestei
pãrþi contractante, care vor emite un document doveditor,
fãrã plata vreunei taxe.
2. În baza documentului emis conform dispoziþiilor
alin. 1 al prezentului articol, misiunea diplomaticã sau oficiul
consular al statului oricãrei pãrþi contractante va elibera
cetãþenilor statului sãu noi documente de cãlãtorie. Ieºirea
de pe teritoriul statului celeilalte pãrþi contractante va fi permisã în baza noului document de cãlãtorie ºi a documentului prevãzut la alin. 1 al prezentului articol, fãrã ca vreun
alt permis sã mai fie necesar.
ARTICOLUL 7

Oricare parte contractantã poate suspenda temporar
aplicarea prezentului acord, în parte sau în totalitate, pentru motive de siguranþã naþionalã, ordine publicã sau
sãnãtate publicã. Suspendarea prezentului acord va fi notificatã de îndatã celeilalte pãrþi contractante, pe cale diplomaticã.
ARTICOLUL 8

1. Pãrþile contractante vor schimba specimene ale
paºapoartelor lor sau ale altor documente de cãlãtorie

valabile, pe cale diplomaticã, nu mai târziu de treizeci (30)
de zile înainte de data intrãrii în vigoare a prezentului
acord.
2. Dacã oricare dintre pãrþile contractante modificã
paºapoartele sale sau alte documente de cãlãtorie ori introduce noi documente de cãlãtorie dupã data intrãrii în
vigoare a prezentului acord, aceasta va transmite celeilalte
pãrþi contractante specimene ale respectivelor documente
de cãlãtorie, pe cale diplomaticã, cu cel puþin treizeci (30)
de zile înainte de introducerea acestora.
ARTICOLUL 9

Orice modificare adusã prezentului acord, convenitã de
cãtre pãrþile contractante, va fi efectuatã prin schimb de
note ºi va intra în vigoare în conformitate cu prevederile
art. 11 alin. 1 din prezentul acord.
ARTICOLUL 10

Prezentul acord nu aduce atingere dispoziþiilor Acordului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Lituania
privind desfiinþarea vizelor pentru titularii de paºapoarte
diplomatice ºi de serviciu, încheiat la Bucureºti la data de
19 ianuarie 1995.
ARTICOLUL 11

1. Pãrþile contractante îºi vor notifica pe cale diplomaticã
îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în
vigoare a prezentului acord. Prezentul acord va intra în
vigoare în cea de-a treizecea (30) zi de la primirea ultimei
notificãri.
2. Prezentul acord se încheie pe o perioadã nedeterminatã. Oricare parte contractantã poate denunþa prezentul
acord prin notificare scrisã, transmisã pe cale diplomaticã,
acordul încheindu-ºi valabilitatea la ºaizeci (60) de zile de
la data notificãrii.
Drept mãrturie subsemnaþii, fiind deplin autorizaþi, procedãm la semnarea prezentului acord.
Semnat la Bucureºti la 19 februarie 2004, în douã
exemplare originale, fiecare exemplar în limbile românã,
lituanianã ºi englezã, toate textele fiind egal autentice. În
caz de divergenþe, textul în limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul României,
Cristian Diaconescu

Pentru Guvernul Republicii Lituania,
Darius Jurgelevicius
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea cuantumului compensaþiei lunare pentru chirie ºi condiþiile de acordare
a acesteia cadrelor militare în activitate din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 201 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind
Statutul cadrelor militare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Cadrele militare în activitate din Ministerul
Apãrãrii Naþionale au dreptul, în condiþiile legii, la o compensaþie lunarã pentru chirie în cuantum de:
a) 50% din solda lunarã, dacã locuiesc în municipii,
staþiuni turistice ori balneare sau în localitãþile cu situaþii
deosebite stabilite prin ordin al ministrului apãrãrii naþionale;

b) 40% din solda lunarã, dacã locuiesc în alte localitãþi
decât cele prevãzute la lit. a).
Art. 2. Ñ (1) Îndeplinirea condiþiilor stabilite de lege se
verificã potrivit normelor interne ale Ministerului Apãrãrii
Naþionale.
(2) Compensaþia lunarã pentru chirie se acordã de la
data depunerii cererii de cãtre cadrele militare îndreptãþite.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 18 martie 2004.
Nr. 383.

Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Zagreb
la 22 decembrie 2003 ºi la Bucureºti la 9 ianuarie 2004 între Guvernul României
ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare la Acordul de împrumut
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare referitor
la Proiectul privind patrimoniul cultural, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 4/1999 pentru
ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la
Washington la 23 decembrie 1998, aprobatã prin Legea nr. 87/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã amendamentul convenit prin
scrisorile semnate la Zagreb la 22 decembrie 2003 ºi la
Bucureºti la 9 ianuarie 2004 între Guvernul României, prin
Ministerul Finanþelor Publice, ºi Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre
România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare referitor la Proiectul privind patrimoniul cultural,

semnat la Washington la 23 decembrie 1998, ratificat prin
Ordonanþa Guvernului nr. 4/1999, aprobatã prin Legea
nr. 87/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, dupã
cum urmeazã:
Ñ Se înlocuieºte data limitã pentru efectuarea tragerilor
sumelor din împrumut, menþionatã la secþiunea 2.03 a art. II
din acordul de împrumut, cu data de 31 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
p. Ministrul culturii ºi cultelor,
Laurenþiu Tãnase,
secretar de stat

Bucureºti, 18 martie 2004.
Nr. 387.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii
pe anul 2004 din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele
publice, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Consiliului
Naþional pentru Studierea Arhivelor Securitãþii pe anul 2004,
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, cu
suma de 1.400.000 mii lei la capitolul 51.01 ”Autoritãþi
publiceÒ, titlul ”Cheltuieli de capitalÒ.

Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat
ºi în bugetul Consiliului Naþional pentru Studierea Arhivelor
Securitãþii pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 18 martie 2004.
Nr. 389.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea finanþãrii proiectului ”Corespondenþii Televiziunii Române în strãinãtateÒ
din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. a) ºi b) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 163/2001
privind reglementarea unor mãsuri financiare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 364/2002,
în temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã finanþarea, pe perioada aprilieÑ
iunie 2004, a proiectului ”Corespondenþii Televiziunii
Române în strãinãtateÒ.
Art. 2. Ñ Finanþarea proiectului în condiþiile prevãzute la
art. 1, aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine

externã prin Hotãrârea nr. 10 din 18 martie 2004, se
asigurã prin suplimentarea bugetului Societãþii Române de
Televiziune cu suma de 4,375 miliarde lei ºi diminuarea
corespunzãtoare a bugetului Secretariatului General al
Guvernului, de la capitolul 72.01 ”Alte acþiuniÒ, subcapitolul 13
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”Programe de informare ºi prezentare a imaginii RomânieiÒ,
titlul ”TransferuriÒ.
Art. 3. Ñ Cu sumele rãmase neutilizate se diminueazã
bugetul Societãþii Române de Televiziune ºi se suplimenteazã bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 ”Alte acþiuniÒ, subcapitolul 13 ”Programe de

informare ºi prezentare a imaginii RomânieiÒ, titlul
”TransferuriÒ, pânã la data de 30 iulie 2004.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile ce rezultã din aplicarea prevederilor
prezentei hotãrâri în bugetele Secretariatului General al
Guvernului ºi Societãþii Române de Televiziune pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 18 martie 2004.
Nr. 391.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucureºti, str. Dr. Iacob Felix nr. 16, sectorul 1
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile ulterioare,
în baza art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
þinând seama de dispoziþiile Ordinului ministrului culturii ºi cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ºi evidenþã a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fiºei analitice de evidenþã
a monumentelor istorice ºi a Fiºei minimale de evidenþã a monumentelor istorice,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 5.145 din 28 octombrie 2003, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 20/E din 18 decembrie 2003,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul situat în municipiul Bucureºti,
str. Dr. Iacob Felix nr. 16, sectorul 1, ºi având pânã la
data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric
în lista monumentelor istorice/1992 a municipiului Bucureºti
se declaseazã.

Art. 2. Ñ Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul
Cultural Naþional Bucureºti va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 4 februarie 2004.
Nr. 2.042.
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucureºti, str. Agricultori nr. 108, sectorul 2
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile ulterioare,
în baza art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
þinând seama de dispoziþiile Ordinului ministrului culturii ºi cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ºi evidenþã a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fiºei analitice de evidenþã
a monumentelor istorice ºi a Fiºei minimale de evidenþã a monumentelor istorice,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 1.289 din 9 iulie 2003, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 12/E din 18 decembrie 2003,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul situat în municipiul Bucureºti,
str. Agricultori nr. 108, sectorul 2, ºi având pânã la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în lista monumentelor istorice/1992 a municipiului Bucureºti se declaseazã.

Art. 2. Ñ Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul
Cultural Naþional Bucureºti va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 4 februarie 2004.
Nr. 2.043.
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MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea parþialã a imobilului ”Palatul fostei EforiiÒ, situat în municipiul Bucureºti,
bd. Regina Elisabeta nr. 29Ñ31 (fost bd. Mihail Kogãlniceanu nr. 9Ñ11), sectorul 5
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile ulterioare,
în baza art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742//2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
þinând seama de dispoziþiile Ordinului ministrului culturii ºi cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ºi evidenþã a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fiºei analitice de evidenþã
a monumentelor istorice ºi a Fiºei minimale de evidenþã a monumentelor istorice,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 1.022 din 29 mai 2003, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 19/E din 18 decembrie 2003,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul ”Palatul fostei EforiiÒ, situat în munici- bd. Regina Elisabeta, care va fi menþinutã în categoria
piul Bucureºti, bd. Regina Elisabeta nr. 29Ñ31 (fost ”monumentÒ, grupa B.
Art. 2. Ñ Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul
bd. Mihail Kogãlniceanu nr. 9Ñ11), sectorul 5, ºi având
pânã la data prezentului ordin regimul juridic de monument Cultural Naþional Bucureºti va îndeplini procedurile de
istoric în lista monumentelor istorice/1992 a municipiului comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data
Bucureºti, se declaseazã parþial, cu excepþia faþadei spre emiterii prezentului ordin.
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 4 februarie 2004.
Nr. 2.044.
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului ”Tribunalul JudeþeanÒ, situat în municipiul Bacãu,
str. Oituz nr. 20, judeþul Bacãu
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile ulterioare,
în baza art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 779 din 22 aprilie 2003, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 240/E din 18 decembrie 2003,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 2. Ñ Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi
Art. 1. Ñ Imobilul ”Tribunalul JudeþeanÒ, situat în municipiul Bacãu, str. Oituz nr. 20, judeþul Bacãu, ºi având Patrimoniul Cultural Naþional Bacãu va îndeplini procedurile
pânã la data prezentului ordin regimul juridic de monument
istoric la poziþia 04 B 021 în lista monumentelor istorice a de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data
judeþului Bacãu, se declaseazã.
emiterii prezentului ordin.
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 4 februarie 2004.
Nr. 2.045.
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului ”Casa Mihail SadoveanuÒ, situat în municipiul Bucureºti,
str. Barbu Delavrancea nr. 47, sectorul 1
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile ulterioare,
în baza art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
þinând seama de dispoziþiile Ordinului ministrului culturii ºi cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ºi evidenþã a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fiºei analitice de evidenþã
a monumentelor istorice ºi a Fiºei minimale de evidenþã a monumentelor istorice,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 887 din 14 mai 2003, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 15/E din 18 decembrie 2003,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul ”Casa Mihail SadoveanuÒ, situat
în municipiul Bucureºti, str. Barbu Delavrancea nr. 47,
sectorul 1, ºi având pânã la data prezentului ordin

regimul juridic de monument istoric în lista monumentelor istorice/1992 a municipiului Bucureºti, se declaseazã.
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Art. 2. Ñ Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul
Cultural Naþional Bucureºti va îndeplini procedurile de

comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 4 februarie 2004.
Nr. 2.046.
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului situat în municipiul Bucureºti, str. Matei Basarab nr. 45
(fostã str. Labirint nr. 61), sectorul 3
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ºi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile ulterioare,
în baza art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
þinând seama de dispoziþiile Ordinului ministrului culturii ºi cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ºi evidenþã a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fiºei analitice de evidenþã
a monumentelor istorice ºi a Fiºei minimale de evidenþã a monumentelor istorice,
având în vedere Dosarul de declasare nr. 5.146 din 28 octombrie 2003, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 17/E din 18 decembrie 2003,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Imobilul situat în municipiul Bucureºti,
str. Matei Basarab nr. 45 (fostã str. Labirint nr. 61), sectorul 3, ºi având pânã la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric în lista monumentelor istorice/1992
a municipiului Bucureºti se declaseazã.

Art. 2. Ñ Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul
Cultural Naþional Bucureºti va îndeplini procedurile de
comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 4 februarie 2004.
Nr. 2.049.
MINISTERUL CULTURII ªI CULTELOR

ORDIN
privind clasarea Pescãriilor Statului, amplasate în municipiul Galaþi, Str. Portului nr. 56,
judeþul Galaþi
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificãrile ulterioare,
în baza art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Culturii ºi Cultelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
þinând seama de dispoziþiile Ordinului ministrului culturii ºi cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ºi evidenþã a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fiºei analitice de evidenþã
a monumentelor istorice ºi a Fiºei minimale de evidenþã a monumentelor istorice,
având în vedere Dosarul de clasare nr. 1.250 din 3 iulie 2003, precum ºi Avizul Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice nr. 34/E din 18 decembrie 2003,
ministrul culturii ºi cultelor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pescãriile Statului, amplasate în municipiul Galaþi,
Str. Portului nr. 56, judeþul Galaþi, se claseazã în grupa B.
Art. 2. Ñ Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi

Patrimoniul Cultural Naþional Galaþi va îndeplini procedurile
de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Bucureºti, 13 februarie 2004.
Nr. 2.062.
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