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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind unele mãsuri de protecþie socialã acordate, ca urmare a restructurãrii Societãþii Comerciale
”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A.,
personalului aeronautic civil
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Ca urmare a restructurãrii Societãþii
Comerciale ”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene
Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A., personalul aeronautic civil
beneficiazã de pensie de serviciu, dacã îndeplineºte,
cumulativ, urmãtoarele condiþii de pensionare:
a) personalul aeronautic civil navigant, care are vârsta
de 50 de ani ºi a realizat o vechime de cel puþin 25 de
ani de activitate desfãºuratã în profesiile prevãzute la art. 2
alin. (2), în cazul bãrbaþilor, ºi de 20 de ani, în cazul
femeilor;
b) personalul aeronautic civil tehnic nenavigant, care are
vârsta de 55 de ani, în cazul bãrbaþilor, ºi de 50 de ani, în
cazul femeilor, ºi a realizat o vechime de cel puþin 25 de
ani de activitate desfãºuratã în profesiile prevãzute la art. 2
alin. (3).
Art. 2. Ñ (1) În sensul prezentei legi, categoriile de
personal aeronautic civil care beneficiazã de pensie de
serviciu sunt urmãtoarele:
a) personalul aeronautic civil navigant;
b) personalul aeronautic civil tehnic nenavigant.
(2) Personalul aeronautic civil navigant cuprinde:
a) personalul care constituie echipajul de conducere de
la bordul aeronavelor civile: piloþi, navigatori, mecanici
ºi/sau ingineri de bord, operatori radionaviganþi;
b) personalul însoþitor de la bordul aeronavelor civile,
calificat pentru tipul ºi categoria respectivã de aeronavã
civilã, care, neparticipând la conducerea acestora, exercitã
la bord funcþii privind siguranþa zborului, precum ºi servicii
cu privire la pasageri;
c) personalul tehnic de la bordul aeronavelor civile,
calificat pentru tipul sau categoria respectivã de aeronavã
civilã, care, neparticipând la conducerea acestora, exercitã
la bord servicii cu privire la aparatura specialã a
aeronavelor în zbor, activitãþi de control tehnic, la sol ºi în
zbor, în vederea constatãrii stãrii de navigabilitate, precum
ºi activitãþi de verificare în zbor a funcþionãrii
echipamentelor de protecþie a navigaþiei aeriene.
(3) Personalul aeronautic civil tehnic nenavigant cuprinde
personalul tehnic calificat, având ca atribuþii: organizarea,
urmãrirea, controlul, executarea ºi atestarea lucrãrilor de
întreþinere, reparaþii ºi exploatare a aeronavelor civile,
precum ºi a motoarelor, echipamentelor/instalaþiilor de bord
ºi a elicelor acestora.

Art. 3. Ñ (1) Personalul aeronautic civil navigant, care
îndeplineºte condiþiile prevãzute la art. 1 lit. a), are dreptul
la o pensie de serviciu în cuantum de 85% din media
salariilor brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în
care are loc pensionarea.
(2) Personalul aeronautic civil tehnic nenavigant, care
îndeplineºte condiþiile prevãzute la art. 1 lit. b), are dreptul
la o pensie de serviciu în cuantum de 75% din media
salariilor brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în
care are loc pensionarea.
(3) Pentru fiecare an care depãºeºte vechimea de 25
de ani de activitate desfãºuratã ca personal aeronautic civil
navigant sau ca personal aeronautic civil tehnic nenavigant
se adaugã la cuantumul pensiei câte 1% din media
salariilor brute realizate, prevãzutã la alin. (1) ºi (2), fãrã a
se putea depãºi procentul de 100%.
Art. 4. Ñ (1) Pensia pentru limitã de vârstã din sistemul
public, acordatã personalului aeronautic civil, se stabileºte
considerându-se îndeplinite condiþiile necesare deschiderii
dreptului de pensie.
(2) La determinarea punctajului mediu anual se are în
vedere stagiul complet de cotizare corespunzãtor anului,
respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie,
prevãzut în anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri
sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 5. Ñ În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu
este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public, se
acordã cuantumul cel mai avantajos.
Art. 6. Ñ Partea din pensia de serviciu care depãºeºte
nivelul pensiei din sistemul public de pensii ºi alte drepturi
de asigurãri sociale se suportã din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei.
Art. 7. Ñ (1) La decesul titularului pensiei de serviciu,
soþul sau soþia ºi copiii acestuia beneficiazã de pensie de
urmaº, în condiþiile prevãzute de legislaþia privind sistemul
public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale.
(2) Pensia de urmaº se calculeazã din pensia de
serviciu a titularului aflatã în platã sau la care ar fi avut
dreptul în condiþiile prezentei legi, dacã aceasta este mai
avantajoasã decât pensia stabilitã sau cuvenitã în sistemul
public.
Art. 8. Ñ Prevederile prezentei legi se aplicã numai
personalului aeronautic civil navigant ºi tehnic nenavigant
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care, la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, este

Art. 9. Ñ Prevederile prezentei legi se aplicã începând

angajat cu contract individual de muncã la Societatea

cu data de întâi a lunii urmãtoare publicãrii în Monitorul

Comercialã ”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene

Oficial al României, Partea I, ºi îºi înceteazã aplicabilitatea

Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A.

dupã 90 de zile de la intrarea ei în vigoare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 5 aprilie 2004.
Nr. 89.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind unele mãsuri
de protecþie socialã acordate, ca urmare a restructurãrii
Societãþii Comerciale ”Compania Naþionalã de Transporturi
Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A., personalului
aeronautic civil
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind unele mãsuri de protecþie
socialã acordate, ca urmare a restructurãrii Societãþii Comerciale ”Compania
Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A., personalului
aeronautic civil ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 2 aprilie 2004.
Nr. 200.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind scoaterea definitivã din circuitul agricol a suprafeþei de 10 ha, teren amenajat cu lucrãri
de îmbunãtãþiri funciare, situat în comuna Costineºti, judeþul Constanþa
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 92 alin. (3) din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã scoaterea definitivã din circuitul
agricol a suprafeþei de 10 ha, teren amenajat cu lucrãri de
îmbunãtãþiri funciare, situat în comuna Costineºti, judeþul
Constanþa, aflat în domeniul privat al comunei Costineºti,
identificat potrivit anexei care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Se aprobã scoaterea din funcþiune a
amenajãrilor de îmbunãtãþiri funciare existente pe terenul
prevãzut la art. 1, astfel diminuându-se capacitatea de
irigaþii a plotului CD II-6, cu suprafaþa prevãzutã la art. 1,
conducta C.D.S. 31 devenind, în perimetrul respectiv,
conductã de transport.

Art. 3. Ñ Scoaterea definitivã din circuitul agricol a
terenului prevãzut la art. 1 se face cu plata taxelor
prevãzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar
nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, pe baza documentaþiei întocmite ºi aprobate
conform prevederilor art. 94 din aceeaºi lege.
Art. 4. Ñ Terenul prevãzut la art. 1 va fi utilizat ca
rampã ecologicã de depozitare pentru deºeuri menajere ºi
stradale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 23 martie 2004.
Nr. 434.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului situat în comuna Costineºti, judeþul Constanþa, care se scoate definitiv
din circuitul agricol
Locul unde este situat terenul

Comuna Costineºti,
judeþul Constanþa

Titularul dreptului de proprietate

Comuna Costineºti

Datele de identificare a terenului

Suprafaþa = 10 ha
Parcela A 453/15-1A
Numãr cadastru provizoriu: 432
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului ºi din administrarea
Ministerului Sãnãtãþii în domeniul public al comunei Puchenii Mari ºi în administrarea
Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, judeþul Prahova
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 8 alin. (1) ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unui imobil, compus din
clãdire ºi terenul aferent, situat în satul Miroslãveºti,
comuna Puchenii Mari, judeþul Prahova, având datele de
identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre, din domeniul privat al statului ºi din
administrarea Ministerului Sãnãtãþii în domeniul public al

comunei Puchenii Mari ºi în administrarea Consiliului Local
al Comunei Puchenii Mari, judeþul Prahova.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 23 martie 2004.
Nr. 435.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat al statului ºi din administrarea Ministerului Sãnãtãþii în domeniul public
al comunei Puchenii Mari ºi în administrarea Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari, judeþul Prahova
Locul unde este
situat imobilul

Satul Miroslãveºti,
comuna
Puchenii Mari

Persoana juridicã de la care
se transmite imobilul

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Statul român,
în administrarea
Ministerului Sãnãtãþii

Comuna Puchenii Mari,
în administrarea
Consiliului Local al
Comunei Puchenii Mari

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Imobil format din:
1. Pavilion central:
Ñ suprafaþa construitã = 763 m2
Ñ suprafaþa utilã = 579,88 m2
2. Pavilion pediatrie:
Ñ suprafaþa construitã = 398 m2
Ñ suprafaþa utilã = 302,48 m2
3. Pavilion internãri:
Ñ suprafaþa construitã = 155 m2
Ñ suprafaþa utilã = 118 m2
4. Pavilion SIDA:
Ñ suprafaþa construitã = 117 m2
Ñ suprafaþa utilã = 88,92 m2
5. Bloc alimentar:
Ñ suprafaþa construitã = 210,80 m2
Ñ suprafaþa utilã = 160,21 m2
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Locul unde este
situat imobilul

Persoana juridicã de la care
se transmite imobilul

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

6. Morga:
Ñ suprafaþa construitã = 28,00 m2
Ñ suprafaþa utilã = 21,28 m2
7. Baraca:
Ñ suprafaþa construitã = 144 m2
Ñ suprafaþã utilã = 136,8 m2
8. Atelier mecanic:
Ñ suprafaþa construitã = 13,70 m2
Ñ suprafaþa utilã = 13,02 m2
9. Cabinã portar:
Ñ suprafaþa construitã = 25,70 m2
Ñ suprafaþa utilã = 20,56 m2
10. Adãpost pentru berbeci:
Ñ suprafaþa construitã = 6,25 m 2
Ñ suprafaþa utilã = 5,00 m2
11. Serã de flori:
Ñ suprafaþa construitã = 47,55 m2
Ñ suprafaþa utilã = 45,18 m2
Teren aferent = 1,9543 ha

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind darea în administrarea Ministerului Finanþelor Publice Ñ Direcþia Generalã
a Finanþelor Publice a Judeþului Gorj a unui bun imobil proprietate publicã a statului
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi al art. 157 alin. (5) din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã darea în administrarea

proprietate publicã a statului, situat în localitatea Motru,

Ministerului Finanþelor Publice Ñ Direcþia Generalã a

Str. Tineretului nr. 19, judeþul Gorj, identificat potrivit anexei

Finanþelor Publice a Judeþului Gorj a unui bun imobil,

care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 23 martie 2004.
Nr. 436.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil*) care se dã în administrarea Ministerului Finanþelor Publice Ñ Direcþia
Generalã a Finanþelor Publice a Judeþului Gorj
Adresa bunului imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

Localitatea Motru, Str. Tineretului
nr. 19, judeþul Gorj

Imobil situat la etajul II, format din:
Ñ construcþie în suprafaþã construitã de 413,60 m2,
compusã din 4 apartamente, 12 garsoniere, hol ºi
grup sanitar;
Ñ teren, reprezentând cota-parte indivizã în
suprafaþã de 115,41 m2

*) Bunul imobil a fost trecut în proprietatea publicã a statului prin Procesul-verbal nr. 28.571 din 24 decembrie
2003, emis de Direcþia Generalã a Finanþelor Publice a Judeþului Gorj, în temeiul dispoziþiilor art. 116 alin. (2) din
Ordonanþa Guvernului nr. 61/2002.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 435/1996 privind autorizarea
Agenþiei Naþionale pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundaþiei ”Post-PrivatizareÒ
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Articolul 3 din Statutul Fundaþiei ”PostPrivatizareÒ prevãzut în anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 435/1996 privind autorizarea Agenþiei Naþionale
pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundaþiei
”Post-PrivatizareÒ, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 125 din 17 iunie 1996, cu
modificãrile ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

”Art. 3. Ñ Fundaþia ÇPost-PrivatizareÈ are sediul în
municipiul Bucureºti, str. Poteraºi nr. 11, sectorul 4, în
spaþiul pus la dispoziþie de Agenþia Naþionalã pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie.Ò
Art. II. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, drepturile ºi obligaþiile statului, prevãzute
în Statutul Fundaþiei ”Post-PrivatizareÒ, anexã la Hotãrârea
Guvernului nr. 435/1996, se preiau de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie,
Gabriel Nãstase

Bucureºti, 1 aprilie 2004.
Nr. 452.

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Toate publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiind
inclusã în preþul de abonament.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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