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HOT√R¬RI ALE PARLAMENTULUI ROM¬NIEI
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli
al Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Comisiei Na˛ionale a
Valorilor Mobiliare pentru anul 2005, finan˛at integral din venituri
extrabugetare, se stabile∫te la suma de 196.600.000 mii lei — venituri
curente ∫i sold din anul precedent, 195.500.000 mii lei — cheltuieli ∫i la
suma de 1.100.000 mii lei — excedent bugetar.
Art. 2. — Detalierea cheltuielilor pe structura clasifica˛iei bugetului de
stat, precum ∫i cuantumul comisioanelor pentru tranzac˛iile derulate pe
pie˛ele reglementate de instrumente financiare derivate sunt prezentate Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri ∫i cheltuieli
se face de Comisia Na˛ional„ a Valorilor Mobiliare, Ón conformitate cu
obiectivele ∫i sarcinile acesteia.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 noiembrie 2004.
Nr. 22.
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ANEX√1)

*) Comisionul pentru tranzac˛iile cu instrumente financiare derivate, conform art. 13 alin. (2) lit. e) ∫i alin. (4) din anexa la
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, aprobat„ ∫i
modificat„ prin Legea nr. 514/2002, modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, este de c‚te
1.000 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractant„.
1) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Mare Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii,
cu ocazia Ómplinirii a 140 de ani de la crearea primei institu˛ii de
Ónv„˛„m‚nt Ón domeniul arhitecturii, pentru calitatea deosebit„ a
Ónv„˛„m‚ntului superior specific unei activit„˛i ce Ómbin„ rigorile datelor
tehnice cu inspira˛ia ∫i m„iestria artistic„, ∫coala de arhitectur„ rom‚neasc„
fiind recunoscut„ pe plan interna˛ional pentru realiz„rile sale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul îMeritul Cultural“ Ón grad de Mare
Ofi˛er, categoria I — îArhitectur„“ Universit„˛ii de Arhitectur„ ∫i Urbanism
îIon Mincu“ din Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
Nr. 922.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 7 lit. A ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii,
cu ocazia Ómplinirii a 140 de ani de la crearea primei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt Ón care se pred„ arhitectura Ón
Bucure∫ti, pentru competen˛a ∫i profesionalismul dovedite Ón formarea noilor genera˛ii de arhitec˛i,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de
Ofi˛er, categoria I — îArhitectur„“:
— domnului profesor universitar doctor arhitect Mihail
Caffe;
— doamnei conferen˛iar universitar doctor arhitect
Rodica Cri∫an;
— domnului conferen˛iar universitar doctor arhitect Iulius
Ionescu;
— domnului conferen˛iar universitar doctor arhitect
Sergiu Nistor;
— doamnei profesor universitar doctor arhitect Daniela
R„dulescu-Andronic.

Art. 2. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de
Cavaler, categoria I — îArhitectur„“:
— domnului lector universitar arhitect Zachi Arpad;
— domnului conferen˛iar universitar doctor arhitect Zeno
Bogd„nescu;
— domnului profesor universitar doctor arhitect Mihail
Cocheci;
— domnului conferen˛iar universitar doctor arhitect
Nicolae Grama;
— domnului profesor universitar doctor Stelian G„in„;
— domnului lector universitar arhitect Liviu Ian„∫i;
— domnului profesor universitar doctor arhitect Cosma
Jurov;
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— domnului conferen˛iar universitar doctor arhitect Dan
™erban;
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— domnului profesor universitar doctor arhitect Dorin
™tefan.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
Nr. 923.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei
Ón grad de Mare Cruce
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A pct. I ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul
na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului afacerilor externe,
pentru rolul deosebit pe cre Ól are Ón promovarea actului de justi˛ie Ón
cadrul statelor Uniunii Europene, ca semn de apreciere a sprijinului acordat
Rom‚niei Ón eforturile de preg„tire a ader„rii la Uniunea European„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional îSteaua Rom‚niei“ Ón grad
de Mare Cruce domnului Vassillios Skouris, pre∫edintele Cur˛ii de Justi˛ie a
Comunit„˛ilor Europene.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
Nr. 924.

ADRIAN N√STASE

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei
Ón grad de Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
pentru meritele sale ∫tiin˛ifice deosebite, pentru contribu˛ia la
promovarea unei imagini corecte a istoriei ∫i culturii Rom‚niei Ón mediile
academice americane,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional îSteaua Rom‚niei“ Ón grad
de Ofi˛er domnului profesor Randolph L. Braham, director al Institutului
Rosenthal pentru Studiul Holocaustului de la Universitatea din New York
(Statele Unite ale Americii).
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

Bucure∫ti, 11 noiembrie 2004.
Nr. 925.

ADRIAN N√STASE
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A, ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Ón semn de apreciere deosebit„ pentru sprijinul acordat Federa˛iei
Rom‚ne de Patinaj pentru Óncurajarea ∫i promovarea performan˛elor sportive
∫i a spiritului sportiv, pentru sus˛inerea constant„ acordat„ Comitetului
Olimpic Rom‚n,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa I domnului
Ottavio Cinquanta, pre∫edintele Uniunii Interna˛ionale de Patinaj (I.S.U.).
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 15 noiembrie 2004.
Nr. 936.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea unor decora˛ii na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului economiei ∫i comer˛ului,
cu ocazia Ómplinirii a 140 de ani de la Ónceputul activit„˛ii de
metrologie legal„ Ón Rom‚nia, pentru contribu˛ia personal„ deosebit„ la
cercetarea sistemelor de m„surare ∫i realizarea de etaloane, pentru
activitatea desf„∫urat„ Ón cadrul organismelor interna˛ionale de specialitate,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Art. 1. — Se confer„ Ordinul na˛ional Serviciul Credincios Ón grad de
Cavaler domnului profesor universitar doctor inginer F„nel Iacobescu,
director general al Biroului Rom‚n de Metrologie Legal„.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Cavaler:
— domnului Nicolae Ilioiu;
— domnului Ioan Iscrulescu, consilier la Biroul Rom‚n de Metrologie
Legal„, redactor al revistei îMetrologia aplicat„“;
— domnului Gheorghe Isp„∫oiu, consilier la Biroul Rom‚n de
Metrologie Legal„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 15 noiembrie 2004.
Nr. 937.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural Ón grad de Mare Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 7 lit. A ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
Ón semn de Ónalt„ apreciere a Óntregii activit„˛i ∫i profesionalismului dovedite Ón promovarea valorilor culturale
proprii ∫i a rela˛iilor culturale ∫i de prietenie Óntre ˛„rile lor ∫i Rom‚nia, Ón calitate de directori de centre culturale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón
grad de Mare Ofi˛er, categoria F — îPromovarea Culturii“:
1. doamnei Vilma Anyzova, director al Centrului Ceh;
2. domnului Mihaly Andras Beke, director al Centrului
Maghiar;
3. doamnei Irina Boulin-Ghica, director al Institutului
Francez;
4. domnului Roland Chojnacki, director al Institutului
Polonez;

5. domnului Vito Grasso, director al Institutului Italian de
Cultur„;
6. doamnei Sabine Hentzsch, director al Institutului
Goethe;
7. domnului Stephan Roman, director al British Council;
8. domnului Mark Wentworth, director al Centrului
Cultural American;
9. doamnei Ioana Zlotescu-Zimatu, director al Institutului
Cervantes.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 15 noiembrie 2004.
Nr. 938.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea unor decora˛ii na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
Ón semn de apreciere deosebit„ pentru sprijinul acordat ˛„rii noastre Ón procesul de aderare la structurile
euroatlantice, pentru contribu˛ia personal„ la dezvoltarea ∫i consolidarea leg„turilor de cooperare luxemburghezo-rom‚ne,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul na˛ional Serviciul
Credincios Ón grad de Mare Cruce:
— domnului Jacques Santer, pre∫edinte al Consiliului de
Administra˛ie al R.T.L.;

— domnului Gaston Thorn, lider al Partidului Democrat.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón
grad de Mare Ofi˛er domnului Alphonse Spielmann,
judec„tor la Consiliul Europei.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 15 noiembrie 2004.
Nr. 940.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului
a Tratatului de la Nairobi privind protec˛ia simbolului olimpic
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 407 din 21
octombrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul de la
Nairobi privind protec˛ia simbolului olimpic ∫i se dispune publicarea
prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 15 noiembrie 2004.
Nr. 947.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unor ambasadori
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerile Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Persoanele prev„zute Ón anexa la prezentul decret se
recheam„ din calitatea de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al
Rom‚niei Ón statele men˛ionate Ón dreptul fiec„reia.
Art. 2. — Persoanele prev„zute la art. 1 Ó∫i vor Óncheia misiunea Ón
termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 15 noiembrie 2004.
Nr. 948.
ANEX√

—
—
—
—
—
—

domnul
domnul
domnul
domnul
domnul
domnul

Alexandru Cornea
Stefan Glavan
Ion Dobreci
Dan Mihai B‚rliba
Niculae Stan
Gelu Voican Voiculescu

—
—
—
—
—
—

Ucraina
Serbia ∫i Muntenegru
Republica Arab„ Sirian„
Regatul Arabiei Saudite
Republica Islamic„ Iran
Regatul Maroc.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se recheam„ din calitatea de ambasador extraordinar
∫i plenipoten˛iar, ∫ef al Misiunii Permanente a Rom‚niei pe l‚ng„
Organiza˛iile Interna˛ionale ∫i Negocierile Multilaterale de la Viena, domnul
Liviu Aurelian Bota.
Art. 2. — Domnul Liviu Aurelian Bota Ó∫i va Óncheia misiunea Ón
termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 15 noiembrie 2004.
Nr. 949.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru Ónaintarea Ón gradul profesional urm„tor
a unor inspectori generali din Ministerul Justi˛iei
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i al art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 24 alin. (3) lit. a) ∫i ale art. 72
alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul func˛ionarilor publici din
Administra˛ia Na˛ional„ a Penitenciarelor,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnii inspectori generali Bini∫or Badea Valentin ∫i
B„di˛oiu Dumitru Constantin se avanseaz„ Ón gradul profesional de inspector
general principal.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2004.
Nr. 950.
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O R D O N A N fi E ™ I H O T √ R ¬ R I A L E G U V E R N U L U I R O M ¬ N I E I
GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
pentru reglementarea unor probleme financiare
M„surile prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ vizeaz„ necesitatea modific„rii structurii cheltuielilor bugetelor
componente ale bugetului general consolidat pe anul 2004 ca urmare a apari˛iei unor priorit„˛i determinate de politicile ∫i
strategiile sectoriale Ón domeniile: func˛iei publice, agriculturii, prin suplimentarea stimulentului acordat produc„torilor agricoli,
asisten˛ei sociale, prin recalcularea pensiilor din sectorul special, ∫i constituie o situa˛ie de urgen˛„ ∫i extraordinar„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — (1) Se aprob„ diminuarea cheltuielilor totale
ale bugetului asigur„rilor pentru ∫omaj pe anul 2004,
aprobat prin Legea bugetului asigur„rilor sociale de stat pe
anul 2004 nr. 519/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 864 din 4 decembrie 2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, cu suma de
582,6 miliarde lei, major‚ndu-se cu aceea∫i sum„
excedentul acestui buget.
(2) Sinteza cheltuielilor bugetului asigur„rilor pentru
∫omaj pe anul 2004, cu modific„ri, detaliate pe p„r˛i,
capitole ∫i titluri, este prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
(3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru
bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, aprobate prin Legea
nr. 519/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
diminueaz„ cu 277,7 miliarde lei, din care la capitolul îAlte
ac˛iuni“ cu 50,6 miliarde lei, la capitolul îCheltuieli de
administrare ale fondului“ cu 135,4 miliarde lei ∫i la
capitolul îŒmprumuturi“ cu 91,7 miliarde lei, ∫i, Ón mod
corespunz„tor, se diminueaz„ deficitul bugetului sumelor
alocate din credite externe.
Art. 2. — (1) Cheltuielile de administrare ale fondului ∫i,
respectiv, cheltuielile totale aprobate pentru bugetul
asigur„rilor sociale de stat pe anul 2004 prin Legea
nr. 519/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
diminueaz„ cu suma de 40,0 miliarde lei ca urmare a
diminu„rii cheltuielilor de capital cu suma de 110 miliarde
lei ∫i major„rii cu 70 miliarde lei a cheltuielilor de personal.
(2) Cu suma de 40 miliarde lei se diminueaz„
subven˛iile primite de bugetul asigur„rilor sociale de stat pe
anul 2004.
(3) Sumele alocate din credite externe pe anul 2004
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru bugetul
asigur„rilor sociale de stat, aprobate prin Legea nr. 519/2003,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se diminueaz„ cu
70,3 miliarde lei la capitolul îCheltuieli de administrare ale
fondului“ ∫i, Ón mod corespunz„tor, se diminueaz„ deficitul
bugetului sumelor alocate din credite externe.
Art. 3. — (1) Transferurile din bugetul de stat c„tre
bugetul asigur„rilor sociale de stat, prev„zute Ón bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i Ón
bugetul de stat pe anul 2004, aprobate prin Legea
bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicat„ Ón

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 853 din
2 decembrie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se diminueaz„ cu suma de 40 miliarde lei.
(2) Se aprob„ suplimentarea cheltuielilor, respectiv a
Fondului de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului ∫i a
deficitului bugetului de stat pe anul 2004 cu suma de
970,6 miliarde lei.
Art. 4. — (1) Œncep‚nd cu anul 2004, fondurile aferente
sus˛inerii sistemului de protec˛ie a copilului se asigur„ din
sume defalcate din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru
finan˛area cheltuielilor institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat, sus˛inerea sistemului de protec˛ie a
copilului, cre∫elor ∫i centrelor jude˛ene ∫i locale de
consultan˛„ agricol„.
(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru
sus˛inerea sistemului de protec˛ie a copilului pe anul 2004
se diminueaz„ cu 3.629,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 2.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea ad„ugat„,
potrivit alin. (1), pentru sus˛inerea sistemului de protec˛ie a
copilului pe anul 2004 sunt de 3.629,4 miliarde lei ∫i sunt
prev„zute Ón anexa nr. 3.
(4) Unit„˛ile Trezoreriei Statului sunt abilitate s„
introduc„ Ón execu˛ia bugetului de stat ∫i a bugetelor locale
modific„rile determinate de aplicarea prevederilor alin. (2) ∫i
(3), pe baza conturilor de execu˛ie Óntocmite de pre∫edin˛ii
consiliilor jude˛ene ∫i de primarii sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, Ón termen de 5 zile lucr„toare de la publicarea
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 5. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorilor principali de
credite, modific„rile prev„zute la art. 1—4 Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului asigur„rilor pentru ∫omaj, bugetului
asigur„rilor sociale de stat, bugetului de stat ∫i bugetelor
sumelor alocate din credite externe asigur„rilor pentru
∫omaj ∫i asigur„rilor sociale de stat pe anul 2004.
Art. 6. — Œncep‚nd cu trimestrul IV al anului bugetar,
Ministerul Finan˛elor Publice poate regulariza cu bugetul de
stat disponibilit„˛ile aflate Ón fondul de risc constituit potrivit
legii datoriei publice, Ón limita sumelor alocate din bugetul
de stat.
Art. 7. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrant„ din
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 95.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat

*) Anexele nr. 1—3 sunt reproduse Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
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. 408/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor este
desemnat ca Autoritate de management pentru programul
opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu ∫i
organism intermediar pentru proiectele de infrastructur„ de
mediu finan˛ate din Fondul de coeziune.“
2. La articolul 2, dup„ litera e) se introduce o nou„ liter„,
litera f), cu urm„torul cuprins:
îf) de coordonare a utiliz„rii asisten˛ei financiare
nerambursabile acordate Rom‚niei de Uniunea European„
Ón domeniul mediului.“
3. La articolul 3 alineatul (1), dup„ punctul 34 se
introduc punctele 35 ∫i 36, cu urm„torul cuprins:
î35. programeaz„, coordoneaz„ ∫i monitorizeaz„
utilizarea asisten˛ei financiare nerambursabile acordate
Rom‚niei de Uniunea European„;
36. colaboreaz„ cu consiliile jude˛ene ∫i locale la
elaborarea programelor ∫i proiectelor referitoare la
dezvoltarea infrastructurii de mediu, Ón vederea realiz„rii
politicii sectoriale din acest domeniu.“

4. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) Œn cadrul Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Direc˛ia
general„ pentru implementarea fondurilor europene, care va
func˛iona cu 50 de posturi la sf‚r∫itul anului 2004 ∫i cu
100 de posturi la sf‚r∫itul anului 2005.
(2) Agen˛iile regionale pentru protec˛ia mediului se
desemneaz„ ca organisme intermediare pentru programul
opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu; Ón
cadrul acestora se vor organiza la nivel de direc˛ie
structurile necesare.
(3) Organismul intermediar pentru proiectele de
infrastructur„ de mediu finan˛ate din Fondul de coeziune ∫i
organismele intermediare pentru programul opera˛ional
sectorial pentru infrastructura de mediu vor Óndeplini
atribu˛iile delegate de c„tre Autoritatea de management
pentru programul opera˛ional sectorial pentru infrastructura
de mediu, stabilite prin acordul ambelor p„r˛i.“
5. Anexa nr. 1 îStructura organizatoric„ a Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor“ se Ónlocuie∫te cu anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu
modific„rile ulterioare, precum ∫i cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, se va republica
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor
o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Florin Stadiu,
secretar de stat
p. Ministrul integr„rii europene,
Andrei Popescu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 4 noiembrie 2004.
Nr. 1.895.
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ANEX√1)
(Anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004)

1)

Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Serviciului
de Telecomunica˛ii Speciale pe anul 2004, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, cu suma de 17.500.000 mii lei,
la capitolul 55.01 îOrdine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„“,
din care 13.000.000 mii lei la titlul I îCheltuieli de personal“

∫i 4.500.000 mii lei la titlul II îCheltuieli materiale ∫i
servicii“.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Serviciului de
Telecomunica˛ii Speciale pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2004.
Nr. 1.934.

Contrasemneaz„:
Directorul Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale,
Tudor T„nase
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru schimbarea denumirii Regiei Autonome îAeroportul Suceava“,
precum ∫i pentru deschiderea punctului de control pentru trecerea frontierei de stat
∫i Ónfiin˛area biroului vamal de control ∫i v„muire la frontier„ pe Aeroportul Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 9 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Rom‚niei, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 243/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Regia Autonom„ îAeroportul Suceava“ Ó∫i
schimb„ denumirea Ón Regia Autonom„ îAeroportul ™tefan
cel Mare — Suceava“.
Art. 2. — Se aprob„ deschiderea punctului de control pentru
trecerea frontierei de stat ∫i Ónfiin˛area biroului vamal de control
∫i v„muire la frontier„ pentru traficul interna˛ional de c„l„tori ∫i
de m„rfuri pe Aeroportul ™tefan cel Mare — Suceava.
Art. 3. — (1) Organele teritoriale ale Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, ale Autorit„˛ii Na˛ionale de Control
∫i ale Ministerului S„n„t„˛ii asigur„ personalul necesar pentru
efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat —
vamal, sanitar-uman, sanitar-veterinar ∫i fitosanitar.
(2) Spa˛iile ∫i utilit„˛ile necesare pentru desf„∫urarea
activit„˛ilor de control pentru trecerea frontierei de stat ∫i
pentru activitatea vamal„ se asigur„ de Regia Autonom„
îAeroportul ™tefan cel Mare — Suceava“, conform anexelor
nr. 1 ∫i 2.

Art. 4. — Programul de func˛ionare a punctului de
control pentru trecerea frontierei de stat ∫i a biroului vamal
de control ∫i v„muire la frontier„ este acela∫i cu cel al
aeroportului.
Art. 5. — Œn punctul de control pentru trecerea frontierei
de stat ∫i Ón biroul vamal de control ∫i v„muire la frontier„,
deschise Ón temeiul prezentei hot„r‚ri, se asigur„
opera˛iunile specifice pentru to˛i pasagerii ∫i m„rfurile
fiec„rui zbor interna˛ional.
Art. 6. — Cheltuielile privind personalul ∫i dotarea
corespunz„toare a punctului de control pentru trecerea
frontierei de stat ∫i Ónfiin˛area biroului vamal de control ∫i
v„muire la frontier„, precum ∫i asigurarea mijloacelor de
transport necesare Ón vederea bunei desf„∫ur„ri a activit„˛ii
se asigur„ din bugetul institu˛iilor prev„zute la art. 3 alin. (1).
Art. 7. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Ilie ™tefan,
secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru coordonarea autorit„˛ilor
de control,
Marin Popescu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.980.
ANEXA Nr. 1
S P A fi I I L E ™ I U T I L I T √ fi I L E

necesare pentru desf„∫urarea activit„˛ilor de control pentru trecerea frontierei de stat la Aeroportul ™tefan cel Mare — Suceava
1. O Ónc„pere pentru ∫eful punctului de control pentru
trecerea frontierei de stat
2. O Ónc„pere pentru personal
3. O Ónc„pere ∫i un ghi∫eu pentru sensul de intrare Ón ˛ar„
4. Un ghi∫eu cu dou„ posturi pentru sensul de ie∫ire din ˛ar„

5.
6.
7.
8.

Un birou tehnic pentru investiga˛ie ∫i cercetare
O linie telefonic„ intel C
O linie telefonic„ extern„/intern„
Mese ∫i scaune pentru Ónc„peri.
ANEXA Nr. 2

S P A fi I I L E ™ I U T I L I T √ fi I L E

necesare pentru desf„∫urarea activit„˛ilor biroului vamal de control ∫i v„muire la frontier„ la Aeroportul ™tefan cel Mare — Suceava
1. O Ónc„pere pentru ∫eful biroului vamal de control ∫i
v„muire la frontier„
2. O Ónc„pere pentru personal

3. Dou„ Ónc„peri pentru control vamal corporal
4. O linie telefonic„ extern„/intern„
5. Mese ∫i scaune pentru Ónc„peri.
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