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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 70/2004 privind instituirea unor m„suri postprivatizare
la Societatea Comercial„ îAutomobile Dacia“ — S.A.
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a
din 16 septembrie 2004 privind instituirea
Societatea Comercial„ îAutomobile Dacia“
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 886
urm„toarea modificare:

de urgen˛„ a Guvernului nr. 70
unor m„suri postprivatizare la
— S.A., publicat„ Ón Monitorul
din 29 septembrie 2004, cu

— Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Con˛inutul mandatului prev„zut la art. 1 va fi stabilit prin
hot„r‚re a Guvernului.“
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

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 23 noiembrie 2004.
Nr. 516.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 70/2004
privind instituirea unor m„suri postprivatizare
la Societatea Comercial„ îAutomobile Dacia“ — S.A.
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 pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor m„suri
postprivatizare la Societatea Comercial„ îAutomobile Dacia“ — S.A. ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 22 noiembrie 2004.
Nr. 963.
«
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39
din Legea nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 72
din 13 august 2004 pentru modificarea art. 39 din Legea
nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului, adoptat„ Ón temeiul
art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004,
cu urm„toarele modific„ri:
1. La articolul I, alineatele (1), (2), (3) ∫i (8) ale articolului 39
vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 39. — (1) Oficiul registrului comer˛ului va refuza
Ónscrierea unei firme care, neintroduc‚nd elemente
deosebite Ón raport cu firme deja Ónregistrate, poate
produce confuzie cu acestea.
(2) Se interzice Ónscrierea unei firme care con˛ine
cuvintele:
«∫tiin˛ific»,
«academie»,
«academic»,
«universitate», «universitar», «∫coal„», «∫colar» sau
derivatele acestora.
(3) Œnscrierea unei firme care con˛ine cuvintele:
«na˛ional», «rom‚n», «institut» sau derivatele acestora ori
cuvinte sau sintagme caracteristice autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor
publice centrale se realizeaz„ numai cu acordul
Secretariatului General al Guvernului.
..........................................................................................

(8) Verificarea disponibilit„˛ii firmei ∫i a emblemei se
face de c„tre oficiul registrului comer˛ului Ónainte de
Óntocmirea actelor constitutive sau, dup„ caz, de modificare
a firmei sau a emblemei.“
2. La articolul II, alineatele (3) ∫i (4) vor avea urm„torul
cuprins:
î(3) Œn cazul Ón care firma con˛ine cuvintele: «∫tiin˛ific»,
«academie», «academic», «universitate», «universitar»,
«∫coal„», «∫colar» sau derivatele acestora, persoana
juridic„ este obligat„ s„ Ó∫i modifice Ón mod corespunz„tor
denumirea firmei, Ón termen de maximum 3 luni de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e.
(4) Œn cazul Ón care autoritatea competent„ refuz„
eliberarea acordului prev„zut la alin. (1), persoana juridic„
este obligat„ s„ Ó∫i modifice Ón mod corespunz„tor
denumirea firmei, Ón termen de maximum 3 luni de la data
la care refuzul de emitere a acordului r„m‚ne irevocabil,
prin epuizarea c„ilor de atac prev„zute de lege.“

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

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 23 noiembrie 2004.
Nr. 519.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39
din Legea nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului
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 aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990
privind registrul comer˛ului ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 22 noiembrie 2004.
Nr. 966.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004
cu suma de 1.500.000 mii lei pentru jude˛ul Suceava, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea
acesteia dup„ cum urmeaz„:
— bugetului propriu al municipiului C‚mpulung
Moldovenesc, suma de 1.250.000 mii lei, pentru asigurarea

combustibilului pentru Ónc„lzirea ora∫ului pe perioada de
iarn„;
— bugetului propriu al comunei Burla, suma de 250.000
mii lei.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.010.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru finan˛area unor lucr„ri de amenajare
la M„n„stirea Putna, jude˛ul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei ∫i R„d„u˛ilor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„,
religie ∫i ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“,
titlul îTransferuri“, cu suma de 3 miliarde lei, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru finan˛area unor lucr„ri de amenajare la M„n„stirea

Putna, jude˛ul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei ∫i
R„d„u˛ilor.
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 Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2004.
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Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
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alocate, Ón conformitate cu prevederile legale, potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.011.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ie
la Catedrala Ortodox„ îNa∫terea Domnului“ din municipiul Suceava, jude˛ul Suceava,
Arhiepiscopia Sucevei ∫i R„d„u˛ilor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor cu suma de 1 miliard lei, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004,
pentru continuarea lucr„rilor de construc˛ie la Catedrala
Ortodox„ îNa∫terea Domnului“ din municipiul Suceava,
jude˛ul Suceava, Arhiepiscopia Sucevei ∫i R„d„u˛ilor.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice va introduce
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat

∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.012.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru jude˛ul Vrancea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004

cu suma de 7.000 milioane lei pentru jude˛ul Vrancea, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
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prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, ∫i alocarea
acesteia bugetului propriu al jude˛ului Vrancea pentru plata
unor cheltuieli curente ∫i de capital.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face de
c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor legale.

Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.013.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru finalizarea lucr„rilor
de construc˛ie la Biserica Ortodox„ îSf‚ntul Apostol Toma“ din municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor cu suma de 2,5 miliarde lei din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2004, pentru finalizarea lucr„rilor
de construc˛ie la Biserica Ortodox„ îSf‚ntul Apostol Toma“
din municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare, Ón
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.014.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acoperirea cheltuielilor aferente deplas„rii ∫i preg„tirii Ón Rom‚nia
a cinci exper˛i electorali irakieni, Ón perioada 25 noiembrie — 2 decembrie 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ suportarea din bugetul
Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004 a cheltuielilor
pentru cinci exper˛i electorali irakieni, Ón perioada
25 noiembrie — 2 decembrie 2004, invita˛i pentru a
participa la un program de preg„tire cu ocazia alegerilor

parlamentare ∫i preziden˛iale care se vor desf„∫ura Ón
Rom‚nia

la

28

noiembrie

2004,

Ón

sum„

de

408.800.000 lei, potrivit devizului prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.018.

ANEX√
DEVIZ DE CHELTUIELI

1.
2.
3.
4.

Transport interna˛ional: 33.280.000 lei x 5 persoane = 166.400.000 lei
Cazare: 4.200.000 lei x 5 persoane x 8 zile = 168.000.000 lei
Masa: 900.000 lei x 5 persoane x 8 zile = 36.000.000 lei
Transport intern: 4.800.000 lei x 8 zile = 38.400.000 lei

NOT√:

Cazarea va fi f„cut„ la Hotel Triumf.

TOTAL GENERAL:

408.800.000 lei
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, pentru Prefectura Jude˛ului Gala˛i
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, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2004 la capitolul
îAutorit„˛i publice“, titlul îCheltuieli de capital“, pentru
Prefectura Jude˛ului Gala˛i, cu suma de 2 miliarde lei din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, Ón vederea
continu„rii lucr„rilor la obiectivul de investi˛ii îConsolidare
Palat Administrativ Gala˛i“, jude˛ul Gala˛i.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.021.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
Nr. 1.741 din 19 noiembrie 2004

MINISTERUL MUNCII,
SOLIDARIT√fiII SOCIALE ™I FAMILIEI
Nr. 605 din 19 noiembrie 2004

ORDIN
privind Óncetarea aplicabilit„˛ii Ordinului ministrului muncii ∫i protec˛iei sociale
∫i al ministrului finan˛elor publice nr. 3.656/868/2000
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 37 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de
mas„, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 5/1999,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i
ale art. 17 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice ∫i ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005 Ó∫i
Ónceteaz„ aplicabilitatea Ordinul ministrului muncii ∫i
protec˛iei sociale ∫i al ministrului finan˛elor publice
nr. 3.656/868/2000 pentru aprobarea Preciz„rilor la Normele
de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor

de mas„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 274 din 16 iunie 2000.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat

A C T E A L E C O M I S I E I N A fi I O N A L E A V A L O R I L O R M O B I L I A R E
COMISIA NAfiIONAL√ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Instruc˛iunii nr. 10/2004 privind opera˛iunile nereziden˛ilor
pe pia˛a de capital din Rom‚nia
Œn conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) ∫i (15) ∫i ale art. 8 din Statutul Comisiei Na˛ionale a
Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2002, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
nr. 514/2002, ∫i modificat prin Legea nr. 297/2004 privind pia˛a de capital,
Ón baza hot„r‚rii adoptate Ón ∫edin˛a Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare din data de 16 noiembrie 2004,
pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunea nr. 10/2004 privind
opera˛iunile nereziden˛ilor pe pia˛a de capital din Rom‚nia.
Art. 2. — Instruc˛iunea men˛ionat„ la art. 1 se aplic„
Óncep‚nd cu data de 1 februarie 2005 ∫i va fi publicat„ Ón
Buletinul Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare ∫i pe
site-ul acesteia.

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 4. — Direc˛ia general„ autorizare-reglementare,
Direc˛ia tehnologia informa˛iei, directorul general executiv ∫i
Secretariatul general vor urm„ri ducerea la Óndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache
Bucure∫ti, 22 noiembrie 2004.
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