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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 √
privind contractarea Ómprumuturilor externe de la institu˛ii financiare interna˛ionale
pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din ora∫ele mici ∫i mijlocii (SAMTID)
Av‚nd Ón vedere caracterul de urgen˛„ determinat de contractarea p‚n„ la data de 30 noiembrie 2004 a
contribu˛iei financiare nerambursabile din partea Comunit„˛ii Europene, Ón conformitate cu Memorandumul de finan˛are
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia European„ referitor la Programul na˛ional PHARE 2002 (2002/000—586.01 —
2002/000—586.06), semnat la Bucure∫ti la 11 decembrie 2002 ∫i ratificat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 50/2003,
aprobat„ prin Legea nr. 434/2003, ∫i Ón conformitate cu Memorandumul de finan˛are dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia
European„ referitor la Programul na˛ional PHARE 2003 pentru Rom‚nia, semnat la Bucure∫ti la 2 decembrie 2003 ∫i
ratificat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 43/2004, aprobat„ prin Legea nr. 357/2004,
men˛ion„m c„, Ón cazul Ón care nu se vor lua m„surile preconizate de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, multe
dintre localit„˛ile cuprinse Ón Programul de reabilitare a infrastructurii din ora∫ele mici ∫i mijlocii (SAMTID) nu vor beneficia
de fondurile destinate moderniz„rii infrastructurii ∫i, implicit, de cre∫terea calit„˛ii serviciilor de alimentare cu ap„ ∫i de
canalizare, ceea ce va pune Ón pericol derularea Óntregului proiect,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Œmprumuturile externe contractate de stat ∫i
subÓmprumutate unit„˛ilor administrativ-teritoriale pentru
realizarea programului SAMTID nu intr„ sub inciden˛a
prevederilor art. 59 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 45/2003 privind finan˛ele publice locale,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 108/2004.
Art. 2. — Rambursarea Ómprumuturilor externe, plata
dob‚nzilor, comisioanelor ∫i a oric„ror alte costuri aferente
Ómprumuturilor externe se asigur„ conform prevederilor
acordurilor de Ómprumut ∫i/sau de garan˛ie Óncheiate cu
institu˛iile financiare interna˛ionale.

Art. 3. — La cererea justificat„ ∫i Ón termen a
ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, afla˛i
Ón imposibilitatea de a-∫i constitui, par˛ial sau total, sumele
necesare pentru plata serviciului datoriei publice locale
aferent Ómprumutului extern contractat pentru finan˛area
obiectivului de investi˛ii cuprins Ón programul SAMTID,
Guvernul, prin hot„r‚re, poate aproba completarea surselor
proprii ale bugetelor locale, p‚n„ la nivelul obliga˛iei
financiare scadente, cu sume din Fondul de risc ce se
constituie potrivit Legii datoriei publice nr. 313/2004, av‚nd
ca destina˛ie rambursarea Ómprumutului extern, plata
dob‚nzii, comisioanelor ∫i a altor costuri aferente.

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. 113.
GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 126/2000
privind continuarea realiz„rii Unit„˛ii 2 din cadrul obiectivului de investi˛ii
îCentrala Nuclearoelectric„ Cernavod„ — 5x700 MW“
Av‚nd Ón vedere c„ produc˛ia de ap„ grea, potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2001 privind
produc˛ia de ap„ grea Ón perioada 2001—2006 la Regia Autonom„ pentru Activit„˛i Nucleare ∫i acumularea acesteia de
c„tre Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de Stat, aprobat„ prin Legea nr. 313/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, continu„ p‚n„ Ón anul 2006, iar o parte din cheltuielile aferente acestei produc˛ii nu poate fi acoperit„ Ón
totalitate prin compens„ri cu bugetul statului, aprobate Ón temeiul Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2001,
Óntruc‚t dispozi˛iile art. 3 alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realiz„rii Unit„˛ii 2
din cadrul obiectivului de investi˛ii îCentrala Nuclearoelectric„ Cernavod„ — 5x700 MW“, aprobat„ cu modific„ri prin
Legea nr. 335/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, privind livrarea la export a apei grele la pre˛uri promo˛ionale,
Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea la sf‚r∫itul anului 2004,
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pentru asigurarea unui flux financiar necesar desf„∫ur„rii Ón bune condi˛ii a activit„˛ii Regiei Autonome pentru
Activit„˛i Nucleare, cu asigurarea pl„˛ii salariilor ∫i evitarea unor conflicte sociale,
Ón temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Alineatul (4) al articolului 3 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea
realiz„rii Unit„˛ii 2 din cadrul obiectivului de investi˛ii
îCentrala Nuclearoelectric„ Cernavod„ — 5x700 MW“,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 430
din 2 septembrie 2000, aprobat„ cu modific„ri prin Legea

nr. 335/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(4) Œn perioada 2001—2006, Regia Autonom„ pentru
Activit„˛i Nucleare poate livra la export ap„ grea, la pre˛uri
promo˛ionale, cu condi˛ia ca la momentul Ónceperii probelor
tehnologice ∫i func˛ionale la Unitatea 2 s„ fie asigurat„
cantitatea de ap„ grea necesar„.“

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Gavril Baican,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 114.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 69/2002 privind regimul juridic al c„r˛ii electronice de identitate, republicat„,
precum ∫i a formei ∫i con˛inutului c„r˛ii electronice de identitate
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 69/2002 privind
regimul juridic al c„r˛ii electronice de identitate, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice pentru
aplicarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul
juridic al c„r˛ii electronice de identitate, republicat„,
prev„zute Ón anexa nr. 1.

Art. 2. — Se aprob„ forma ∫i con˛inutul c„r˛ii electronice
de identitate, prev„zute Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministru de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Marian Florian S„niu˛„
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Ioan Cordo∫,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.982.
ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al c„r˛ii electronice de identitate, republicat„
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Cartea electronic„ de identitate este
documentul prin care, potrivit legii, se face dovada
identit„˛ii, a domiciliului ∫i a cet„˛eniei rom‚ne.

(2) Cartea electronic„ de identitate con˛ine datele de
identificare ale titularului, Ón format tip„rit ∫i Ón format
electronic.
(3) Pot Ónscrie date pe suportul de memorare
electronic„ a informa˛iilor al documentului prev„zut la
alin. (1) toate institu˛iile publice care au competen˛e
prev„zute de lege Ón acest sens.
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(4) Œnscrierea unor date de c„tre alte institu˛ii sau
autorit„˛i dec‚t cele prev„zute la alin. (3), precum ∫i de
c„tre alte persoane juridice se poate face numai dac„
exist„ acordul expres dat Ón acest sens de c„tre titularul
c„r˛ii electronice de identitate.
(5) Pentru scopurile prev„zute la alin. (3) ∫i (4), se
definesc dou„ tipuri de suport de memorare electronic„ a
informa˛iilor:
a) circuit integrat de tip smartcard;
b) band„ optic„.
(6) Pentru suporturile de tip smartcard sunt abilitate s„
Ónscrie date numai Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor ∫i
Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei, care
poate delega aceast„ competen˛„ Autorit„˛ii de certificare
organizate potrivit legii.
(7) Celelalte institu˛ii, autorit„˛i ∫i persoane juridice
prev„zute la alin. (3) ∫i (4) pot Ónscrie date Ón format
electronic exclusiv pe banda optic„.
Art. 2. — Cartea electronic„ de identitate se elibereaz„
pentru o perioad„ de 10 ani.
Art. 3. — Cartea electronic„ de identitate se folose∫te
pentru legitimarea cet„˛eanului Ón rela˛iile cu alte persoane
fizice sau juridice ∫i pentru identificarea cet„˛eanului,
precum ∫i Ón scopul furniz„rii de informa˛ii c„tre sisteme
informatice autorizate s„ le prelucreze, Ón condi˛iile legii.
Art. 4. — Cartea electronic„ de identitate se elibereaz„
de c„tre serviciul public comunitar de eviden˛„ a
persoanelor de la locul de domiciliu sau de re∫edin˛„ al
cet„˛eanului.
Art. 5. — Cartea electronic„ de identitate se elibereaz„
∫i se utilizeaz„ Ón condi˛iile prev„zute de lege.
Art. 6. — (1) Eviden˛a informa˛iilor con˛inute Ón c„r˛ile
electronice de identitate se ˛ine prin Registrul permanent
de eviden˛„ a popula˛iei, precum ∫i Ón alte baze de date
constituite ∫i gestionate potrivit legii.
(2) Datele Ónscrise pe suportul de memorare electronic„
a informa˛iilor nu pot fi ∫terse, iar orice modificare
ulterioar„ a acestora se realizeaz„, Ón condi˛iile legii, numai
prin ad„ugare la cele anterioare.
(3) Œnregistrarea ∫i actualizarea datelor de identitate ale
cet„˛enilor, precum ∫i eliberarea ∫i eviden˛a c„r˛ilor
electronice de identitate se realizeaz„ de c„tre serviciile
publice comunitare de eviden˛„ a persoanelor, sub
Óndrumarea metodologic„ a Inspectoratului Na˛ional pentru
Eviden˛a Persoanelor din cadrul Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor.
(4) Administrarea datelor con˛inute Ón Registrul
permanent de eviden˛„ a popula˛iei ∫i producerea c„r˛ilor
electronice de identitate se realizeaz„ de c„tre Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor prin Centrul Na˛ional de
Administrare a Bazelor de Date privind Eviden˛a
Persoanelor ∫i structurile sale teritoriale.
CAPITOLUL II
Realizarea suportului tehnic pentru producerea,
eliberarea ∫i utilizarea c„r˛ii electronice de identitate
Art. 7. — Cadrul economic ∫i organizatoric de realizare
a suportului tehnic pentru producerea, eliberarea ∫i
utilizarea c„r˛ii electronice de identitate se asigur„ de c„tre
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor Ón conformitate cu
Programul de aplicare a strategiei de informatizare a
administra˛iei publice.
Art. 8. — Finan˛area contractelor de achizi˛ie a bunurilor
∫i serviciilor aferente introducerii ∫i utiliz„rii c„r˛ii electronice
de identitate se realizeaz„ de la bugetul statului, din
fonduri alocate pentru punerea Ón aplicare a Strategiei de
informatizare a administra˛iei publice, din venituri
extrabugetare ob˛inute din eliberarea c„r˛ii electronice de
identitate, din valorificarea datelor con˛inute Ón Registrul
permanent de eviden˛„ a popula˛iei, din fonduri PHARE,
precum ∫i din alte surse, Ón condi˛iile legii.

Art. 9. — Suportul tehnic pentru producerea ∫i
eliberarea c„r˛ii electronice de identitate se realizeaz„, Ón
condi˛iile legii, prin elaborarea ∫i implementarea
urm„toarelor proiecte:
a) Proiect pentru completarea ∫i modernizarea
infrastructurii teritoriale a Sistemului na˛ional informatic de
eviden˛„ a popula˛iei;
b) Proiect pentru dotarea ∫i modernizarea nivelului
central al Sistemului na˛ional informatic de eviden˛„ a
popula˛iei;
c) Proiect de audit privind mecanismele de securitate
informatic„ utilizate pentru Ónscrierea de date Ón format
electronic Ón cartea electronic„ de identitate, cu excep˛ia
celor gestionate de institu˛iile care au competen˛e Ón
domeniul ap„r„rii, ordinii publice, siguran˛ei ∫i securit„˛ii
na˛ionale.
Art. 10. — Suportul tehnic pentru utilizarea c„r˛ii
electronice de identitate se asigur„ de sistemul informatic
integrat al administra˛iei publice locale, care se realizeaz„,
Ón condi˛iile legii, prin elaborarea ∫i implementarea
urm„toarelor proiecte:
a) Proiect de realizare a registrului comunit„˛ii locale,
prin integrarea informa˛ional„ a registrului local de eviden˛„
a persoanei cu celelalte registre care Ónmagazineaz„ date
referitoare la persoan„, gestionate de consiliile locale;
b) Proiect de realizare a portalului unic de servicii al
administra˛iei publice locale, care s„ Óndeplineasc„ func˛iile
de identificare ∫i autorizare a accesului cet„˛eanului la
site-urile furnizoare de servicii ale autorit„˛ilor publice ∫i de
colectare ∫i transfer c„tre cet„˛ean al documentelor care
certific„ prestarea serviciilor, emise de site-urile furnizoare
de servicii ale institu˛iilor publice;
c) Proiect de aplica˛ie pentru gestiunea documentelor
aferente solicit„rii ∫i prest„rii serviciilor Ón cadrul sistemelor
informatice;
d) Proiect de realizare a conexiunii dintre Sistemul
na˛ional informatic de eviden˛„ a popula˛iei ∫i alte sisteme
informatice ale administra˛iei publice centrale.
Art. 11. — Realizarea ∫i generalizarea la nivelul Óntregii
˛„ri a suportului tehnic pentru introducerea ∫i utilizarea
c„r˛ii electronice de identitate se deruleaz„, Ón condi˛iile
legii, prin:
a) testarea platformei-pilot a proiectului pentru
constituirea sistemului informatic de realizare a c„r˛ii
electronice de identitate;
b) implementarea pe Óntregul teritoriu al Rom‚niei a
proiectelor prev„zute la art. 9 ∫i 10.
Art. 12. — Platforma-pilot pentru testarea Ón condi˛ii de
exploatare a sistemului informatic pentru cartea electronic„
de identitate se realizeaz„, Ón condi˛iile legii, prin:
a) elaborarea specifica˛iilor pentru realizarea prototipului
de producere ∫i utilizare a c„r˛ii electronice de identitate;
b) realizarea prototipului;
c) testarea func˛ion„rii ∫i evaluarea prototipului;
d) asigurarea condi˛iilor tehnice ∫i logistice pentru
instalarea ∫i punerea Ón func˛iune a platformei-pilot;
e) testarea platformei-pilot pentru producerea ∫i
utilizarea c„r˛ii electronice de identitate;
f) evaluarea ∫i omologarea rezultatelor.
CAPITOLUL III
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale
Art. 13. — P‚n„ la asigurarea cu echipamentele ∫i
programele informatice necesare emiterii c„r˛ii electronice
de identitate, serviciile publice comunitare vor elibera Ón
continuare c„r˛i de identitate.
Art. 14. — C„r˛ile electronice de identitate se vor emite
e∫alonat, conform termenelor stabilite prin lege.
Art. 15. — (1) Cartea electronic„ de identitate se
elibereaz„ titularului dup„ achitarea costului acesteia,
potrivit legii.
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(2) Costul c„r˛ii electronice de identitate se achit„ o
singur„ dat„ pe perioada valabilit„˛ii acesteia, la emiterea
documentului.
(3) Œnscrierea de date ∫i informa˛ii de c„tre Ministerul
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei sau, dup„ caz, de
c„tre Autoritatea de certificare, precum ∫i de c„tre celelalte

institu˛ii, autorit„˛i sau persoane juridice abilitate se face pe
baza unor tarife care vor fi stabilite de c„tre acestea.
Art. 16. — Contravaloarea c„r˛ii electronice de identitate
va fi stabilit„ prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, cu avizul Consiliului
Concuren˛ei.

ANEXA Nr. 2

F O R M A ™ I C O N fi I N U T U L
c„r˛ii electronice de identitate
1. Date generale
1.1. Cartea electronic„ de identitate este o cartel„ din
plastic pe care sunt inscrip˛ionate ∫i/sau memorate date
personale ale titularului.
1.2. Dimensiunile c„r˛ii electronice de identitate sunt
conform standardului interna˛ional ISO–IEC 7810/1995,
model ID–1.
2. Con˛inutul c„r˛ii electronice de identitate
2.1. Cartea electronic„ de identitate con˛ine date Ón
format tip„rit, date Ón format electronic, fotografia titularului,
emitentul, elemente de particularizare ∫i de securizare.
2.2. Datele se inscrip˛ioneaz„ pe ambele suprafe˛e ale
documentului. Pe verso-ul c„r˛ii electronice de identitate
este aplicat un suport de memorare Ón format digital a
datelor personale ale titularului.
2.3. Con˛inutul de date Ón format tip„rit
2.3.1. Datele existente pe fa˛a c„r˛ii electronice de
identitate sunt:
a) denumirea ˛„rii;
b) seria — 2 litere — ∫i num„rul — 6 cifre;
c) denumirea documentului;
d) codul numeric personal;
e) sexul;
f) numele;
g) prenumele;
h) locul na∫terii;
i) adresa de domiciliu;
j) semn„tura titularului, Ón partea de jos a documentului;
k) fotografia.
2.3.2. Datele existente pe spatele c„r˛ii electronice de
identitate sunt:
a) data emiterii;
b) data expir„rii valabilit„˛ii;
c) emitentul;
d) informa˛ii conform standardului ICAO MRZ pentru
citire optic„ automat„, tip„rite Ón formatul OCR–B,
pozi˛ionate Ón partea de jos a c„r˛ii electronice de
identitate.
2.4. Con˛inutul de date Ón format digital

2.4.1. Suportul de memorare electronic„ a informa˛iilor
se afl„ pe spatele c„r˛ii electronice de identitate ∫i con˛ine
urm„toarele:
a) toate datele prev„zute la pct. 2.3.;
b) datele necesare pentru exercitarea dreptului la vot al
titularului c„r˛ii electronice de identitate;
c) fotografia titularului;
d) datele referitoare la asigurarea medical„;
e) informa˛iile privind asigurarea social„;
f) datele referitoare la re∫edin˛a titularului;
g) datele de identificare biometric„ a titularului, potrivit
reglement„rilor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte;
h) codurile sau cheile criptografice pentru generarea
semn„turii digitale ∫i de acces Ón alte sisteme informatice.
2.4.2. Inscrip˛ionarea sau ad„ugarea datelor pe suportul
electronic se face numai de c„tre emitent sau institu˛iile
abilitate Ón acest sens, iar citirea acestor date este permis„
conform legisla˛iei Ón vigoare.
2.4.3. Este permis„ Ónscrierea pe suportul electronic de
date a unor date suplimentare, Ón condi˛iile legii, de c„tre
institu˛ii, autorit„˛i sau persoane juridice competente Ón
acest sens, numai dac„ exist„ acordul expres al titularului
cu privire la aceast„ Ónscriere.
2.5. Elementele de particularizare
Elementele de particularizare sunt specifice statului
rom‚n, ∫i anume:
a) drapelul na˛ional, pozi˛ionat pe fa˛a c„r˛ii electronice
de identitate;
b) stema, pozi˛ionat„ pe fa˛a c„r˛ii electronice de
identitate;
c) sigla emitentului, pozi˛ionat„ pe spatele c„r˛ii
electronice de identitate;
d) alte elemente de particularizare.
2.6. Elementele de securizare
Elementele de securizare constau Ón:
a) imaginea îumbr„“ a titularului;
b) elemente OVD — optical video device;
c) inscrip˛ion„ri cu cerneluri speciale;
d) filigran;
e) microtext;
f) alte elemente de securizare.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului 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 alin. (3) 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
Economiei ∫i Comer˛ului din Fondul de rezerv„ bugetar„

la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2004, cu suma de 8.000.000 mii lei la capitolul 66.01

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.113/27.XI.2004

îIndustrie“, titlul 39 îTransferuri consolidabile“, Ón vederea
finaliz„rii unor lucr„ri de investi˛ii Ón cadrul autorit„˛ilor
publice, potrivit anexei care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura

bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data
de 10 decembrie 2004, la propunerea ordonatorului
principal de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Gavril Baican,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.023.
ANEX√

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI
LISTA
cuprinz‚nd obiectivul de investi˛ii al administra˛iei locale din jude˛ul Arge∫ cu finan˛are
de la Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
— mii lei —
Nr.
crt.

1.

Jude˛ul/Prim„ria

Jude˛ul Arge∫ —
Prim„ria Municipiului
Pite∫ti

Obiectivul de investi˛ii

Valoare

Modernizarea re˛elelor de medie ∫i joas„ tensiune din cartierele
G„vana I ∫i G„vana II, municipiul Pite∫ti
Aviz C.T.E. nr. 3.142/2004 ∫i nr. 3.143/2004

8.000.000

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea rectific„rii bugetului de venituri ∫i cheltuieli al Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condi˛iilor de
finan˛are a organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii activit„˛ilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucr„rilor
Publice, Transporturilor ∫i Locuin˛ei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 57/2003,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ rectificarea bugetului propriu de
venituri ∫i cheltuieli al Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului privind activitatea de privatizare
pe anul 2004, prev„zut Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului reprezint„ limite
maxime care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i
numai cu aprobarea Guvernului.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ia bugetului de venituri ∫i
cheltuieli se Ónregistreaz„ dep„∫iri sau nerealiz„ri ale
veniturilor totale aprobate, Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului va efectua cheltuieli totale
propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului re˛ine permanent la dispozi˛ia sa, conform
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2002 pentru

asigurarea condi˛iilor de finan˛are a organiz„rii ∫i
desf„∫ur„rii activit„˛ilor legate de procesul de privatizare
derulate prin Ministerul Lucr„rilor Publice, Transporturilor ∫i
Locuin˛ei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 57/2003,
pentru desf„∫urarea corespunz„toare a activit„˛ii sale, din
veniturile Óncasate Ón cursul anului 2004, o sum„
reprezent‚nd jum„tate din cuantumul cheltuielilor prev„zute
Ón bugetul s„u de venituri ∫i cheltuieli aferent activit„˛ii de
privatizare.
Art. 4. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 2.000.000 lei
la 10.000.000 lei.
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.

*) Anexa se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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Art. 5. — Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„
de organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
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potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.040.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului 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, ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Afacerilor Externe din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, cu suma de
18 miliarde lei, la capitolul 51.01 îAutorit„˛i Publice“, din
care 16 miliarde lei la titlul 20 îCheltuieli materiale ∫i
servicii“ ∫i 2 miliarde lei la titlul 70 îCheltuieli de capital“, Ón
vederea finan˛„rii cheltuielilor legate de Ónfiin˛area

Consulatului General al Rom‚niei la Rostov pe Don,
precum ∫i pentru aducerea consulatelor Rom‚niei la
standardele cerute de Uniunea European„.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat, precum ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

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. 2.041.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ redistribuirea sumelor din credite
externe pe anul 2004 Óntre proiectele Ministerului Economiei
∫i Comer˛ului conform anexei care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice ∫i
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului s„ introduc„ Ón bugetele
proprii modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura sumelor alocate din credite externe pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.042.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Gavril Baican,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
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S I T U A fi I A

redistribuirii sumelor alocate din credite externe pe anul 2004
— mii lei —
Sumele alocate
din credite externe
pe anul 2004

Explica˛ii

Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului
TOTAL, din care:
— Capitolul 66.14 îIndustrie“
Titlul 01 îCheltuieli curente“
38 îTransferuri“
40 îTransferuri neconsolidabile“
Titlul 70 îCheltuieli de capital“
— Articolul 73 îInvesti˛ii ale regiilor autonome,
societ„˛ilor ∫i companiilor na˛ionale ∫i societ„˛ilor
comerciale cu capital majoritar de stat“
— Capitolul 86.14 îŒmprumuturi acordate“
Titlul 86.14 îŒmprumuturi acordate“

Sumele alocate din
credite externe pe
anul 2004, modificate

Modific„ri
(+/–)

834.320.000

0

834.320.000

770.095.000
226.685.000
226.685.000
226.685.000
543.410.000

0
+55.000.000
+55.000.000
+55.000.000
–55.000.000

770.095.000
281.685.000
281.685.000
281.685.000
488.410.000

64.225.000
64.225.000

64.225.000
64.225.000

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Serviciului de Informa˛ii Externe 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 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Serviciului de
Informa˛ii Externe din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004, cu
suma de 15.000.000 mii lei, la capitolul 55.01 îOrdine public„
∫i siguran˛„ na˛ional„“, titlul îCheltuieli de capital“.

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
Informa˛ii Externe pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Directorul Serviciului de Informa˛ii Externe,
Marcel Alexandru
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.043.
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