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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea execut„rii lucr„rilor de construc˛ii,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
excep˛ie ridicat„ de Anica Dumitru Ón Dosarul nr. 134/2004
al Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de
care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ca
neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ dispozi˛iile legale criticate au mai
fost supuse controlului de constitu˛ionalitate. Este
men˛ionat„, Ón acest sens, Decizia nr. 243/2002 prin care
acestea au fost respinse, iar Ón cauz„ nu au intervenit
elemente noi care s„ modifice aceast„ jurispruden˛„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 1 martie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 134/2004, Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 27 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 50/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, excep˛ie ridicat„ de Anica Dumitru.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ textul criticat este neconstitu˛ional îÓn
partea referitoare la posibilitatea autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale de a sesiza instan˛ele judec„tore∫ti pentru a
dispune desfiin˛area construc˛iilor nelegal realizate, Ón raport
cu dispozi˛iile art. 44 alin. (2), teza a doua ∫i ale art. 136
alin. (5) din Constitu˛ie, referitoare la obliga˛ia statului de a
lua m„suri privind garantarea ∫i ocrotirea propriet„˛ii
private, cu inciden˛a art. 53 alin. (1), care interzice
restr‚ngerea unor drepturi care nu se impune dec‚t prin
lege“.
Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti, formul‚ndu-∫i opinia
asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate conform dispozi˛iilor
art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicat„,
apreciaz„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierea de sesizare a fost
comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele
de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
De asemenea, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 181 din
Legea nr. 35/1997, cu modific„rile ulterioare, s-a solicitat
punctul de vedere al institu˛iei Avocatul Poporului.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„.
Œn argumentarea acestui punct de vedere, se arat„ c„,
potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 50/1991, îExecutarea
lucr„rilor de construc˛ii este permis„ numai pe baza unei
autoriza˛ii de construire sau de desfiin˛are“, iar, conform
dispozi˛iilor art. 23 alin. (1) lit. e) din aceea∫i lege,
executarea total„ sau par˛ial„, f„r„ autoriza˛ie, a lucr„rilor,
constituie contraven˛ie, fiind sanc˛ionat„ cu amend„
contraven˛ional„. Œn acela∫i timp, legea prevede ∫i sistarea
execut„rii lucr„rilor, precum ∫i, dup„ caz, luarea m„surilor
de Óncadrare a acestora Ón prevederile autoriza˛iei sau de
desfiin˛are a lucr„rilor executate f„r„ autoriza˛ie ori cu
nerespectarea prevederilor acesteia, Óntr-un termen stabilit
Ón procesul-verbal de constatare a contraven˛iei. Œn punctul
de vedere prezentat, se mai arat„ c„ îluarea m„surilor de
desfiin˛are a lucr„rilor executate f„r„ autoriza˛ie este
determinat„ de riscul pe care Ól pot prezenta astfel de
construc˛ii nu numai pentru proprietar, ci ∫i pentru alte
persoane, astfel c„ interven˛ia autorit„˛ilor administra˛iei

publice pentru desfiin˛area acestora este pe deplin
justificat„“.
Guvernul mai sus˛ine c„ îdispozi˛iile constitu˛ionale
men˛ionate de autorul excep˛iei urmeaz„ a fi interpretate Ón
str‚ns„ leg„tur„ cu cele din teza a doua a alin. (1) ∫i
alin. (7) ale art. 44 din Constitu˛ie, republicat„, potrivit
c„rora con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate sunt
stabilite prin lege, respectiv c„ «Dreptul de proprietate
oblig„ la respectarea sarcinilor privind protec˛ia mediului ∫i
asigurarea bunei vecin„t„˛i, precum ∫i la respectarea
celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin
proprietarului». Or, prin Legea nr. 50/1991, s-a stabilit Ón
sarcina proprietarului unui imobil obliga˛ia de a solicita
autoriza˛ia prev„zut„ de lege, Ón ipoteza Ón care dore∫te s„
execute o construc˛ie“. Œn leg„tur„ cu invocarea, de c„tre
autorul excep˛iei, a Ónc„lc„rii dispozi˛iilor art. 53 din
Constitu˛ie, republicat„, Guvernul apreciaz„ c„ îinstituirea
unei astfel de obliga˛ii pentru proprietarul construc˛iei nu
constituie o restr‚ngere a dreptului de proprietate […], ci
doar Ól oblig„ pe acesta s„ se conformeze regulii stabilite“.
Avocatul Poporului sus˛ine c„ nu poate fi re˛inut„
îcritica de neconstitu˛ionalitate a art. 27 alin. (1) din Legea
nr. 50/1991, fa˛„ de art. 44 alin. (2) ∫i art. 136 alin. (5)
din Constitu˛ie, republicat„, […], Óntruc‚t m„sura privind
sanc˛iunea desfiin˛„rii unei construc˛ii edificate pe un teren
proprietate privat„, dar f„r„ autoriza˛ie de construc˛ie, nu
are leg„tur„ cu garantarea ∫i ocrotirea dreptului de
proprietate ∫i nu echivaleaz„ cu o violare a propriet„˛ii
private“. Referindu-se la jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale,
Avocatul Poporului arat„ c„, Ón jurispruden˛a sa, Curtea a
statuat c„ îÓn m„sura Ón care dob‚ndirea dreptului de
proprietate are loc f„r„ respectarea condi˛iilor legale,
titularul dreptului de proprietate va suporta sanc˛iunile
stabilite de lege, f„r„ a se putea ap„ra invoc‚nd principiul
constitu˛ional al ocotirii propriet„˛ii (Decizia nr. 259/2001,
Decizia nr. 243/2002 ∫i Decizia nr. 257/2003)“.
Totodat„, Avocatul Poporului sus˛ine c„ îtextul legal a
c„rui neconstitu˛ionalitate se invoc„ este Ón deplin„
concordan˛„ cu dispozi˛iile art. 44 alin. (1) teza a doua ∫i
alin. (7) din Constitu˛ie, republicat„, […]“, potrivit c„rora
îcon˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate sunt stabilite
de lege ∫i, de asemenea, dreptul de proprietate oblig„ la
respectarea sarcinilor privind protec˛ia mediului, precum ∫i
la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau
obiceiului, revin proprietarului“.
Referitor la critica de neconstitu˛ionalitate a art. 27
alin. (1) din Legea nr. 50/1991, fa˛„ de dispozi˛iile art. 52
alin. (1) din Constitu˛ie, republicat„, Avocatul Poporului
sus˛ine c„ îaceasta nu poate fi re˛inut„, Óntruc‚t obliga˛ia
ob˛inerii autoriza˛iei de construc˛ie ∫i sanc˛iunea
nerespect„rii acesteia sunt stabilite prin lege, ca limit„ri
justificate de asigurarea unui climat de ordine Ón
valorificarea, de c„tre titulari, a drepturilor ∫i intereselor lor
legitime, precum ∫i de prevenirea unor consecin˛e
negative“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, republicat„, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
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Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i celor ale art. 1 alin. (2),
art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„, s„
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea execut„rii lucr„rilor de construc˛ii,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 3
din 13 ianuarie 1997, astfel cum au fost modificate prin
art. I pct. 22 din Legea nr. 401/2003, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie
2003.
Dispozi˛iile criticate au urm„torul cuprins:
Art. 27. — î(1) Œn cazul Ón care persoanele sanc˛ionate
contraven˛ional au oprit executarea lucr„rilor, dar nu s-au
conformat Ón termen celor dispuse prin procesul-verbal de
constatare a contraven˛iei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1),
organul care a aplicat sanc˛iunea va sesiza instan˛ele
judec„tore∫ti pentru a dispune, dup„ caz: […]
b) desfiin˛area construc˛iilor realizate nelegal.“
Critica de neconstitu˛ionalitate vizeaz„ îpartea referitoare
la posibilitatea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale de a
sesiza instan˛ele judec„tore∫ti pentru a dispune desfiin˛area
construc˛iilor nelegal realizate“.
Œn sus˛inerea excep˛iei, autorul acesteia invoc„
Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 44 alin. (2), teza a doua, art. 136
alin. (5) ∫i ale art. 53 alin. (1) din Constitu˛ie, republicat„.
Textele constitu˛ionale invocate au urm„torul cuprins:
— Art. 44 alin. (2): îProprietatea privat„ este garantat„ ∫i
ocrotit„ Ón mod egal de lege, indiferent de titular.“;
— Art. 136 alin. (5): îProprietatea privat„ este inviolabil„,
Ón condi˛iile legii organice.“;
— Art. 53 alin. (1): îExerci˛iul unor drepturi sau al unor
libert„˛i poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se
impune, dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a
ordinii, a s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a
libert„˛ilor cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale;
prevenirea consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui
dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.“
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„.
Dispozi˛iile legale criticate Ón cauza de fa˛„ au mai
format obiect al controlului exercitat de Curtea
Constitu˛ional„, care, prin mai multe decizii, a respins ca
nefondate excep˛ii de neconstitu˛ionalitate cu acela∫i obiect
(a se vedea Decizia nr. 243/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 809 din 7 noiembrie
2002; Decizia nr. 257/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 463 din 29 iunie 2003, ∫i Decizia
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nr. 144/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 419 din 11 mai 2004).
Œn motivarea solu˛iilor pronun˛ate, Curtea Constitu˛ional„
a re˛inut c„, îpotrivit Legii nr. 50/1991, republicat„,
construc˛iile civile, industriale, agricole sau de orice alt„
natur„ se pot realiza numai cu respectarea autoriza˛iei de
construire, ce reprezint„ actul de autoritate al administra˛iei
locale pe baza c„ruia se asigur„ aplicarea m„surilor
prev„zute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea,
executarea ∫i func˛ionarea construc˛iilor. Textele de lege
criticate sanc˛ioneaz„ contraven˛ional executarea de lucr„ri
de construire, reconstruire, consolidare, modificare,
extindere, schimbare de destina˛ie sau de reparare a
construc˛iilor de orice fel, precum ∫i a instala˛iilor aferente
acestora, f„r„ autoriza˛ie de construire“ (Decizia
nr. 144/2004).
Curtea a re˛inut, de asemenea, c„, potrivit dispozi˛iilor
art. 41 alin. (1), devenit art. 44 alin. (1) din Constitu˛ie,
republicat„, con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate
sunt stabilite de lege, iar conform art. 41 alin. (6), devenit
art. 44 alin. (7) din Constitu˛ie, republicat„, dreptul de
proprietate oblig„ la respectarea sarcinilor privind protec˛ia
mediului ∫i asigurarea bunei vecin„t„˛i, precum ∫i la
respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau
obiceiului, revin proprietarului.
S-a apreciat, Ón consecin˛„, de c„tre Curtea
Constitu˛ional„, c„ sanc˛iunea desfiin˛„rii construc˛iilor
realizate f„r„ respectarea condi˛iilor prev„zute de lege nu
contravine normelor constitu˛ionale. De altfel, prin Deciziile
nr. 243/2002 ∫i nr. 144/2004, Curtea a subliniat c„
desfiin˛area construc˛iilor realizate f„r„ drept reprezint„ o
sanc˛iune ∫i Ón dreptul civil, iar executarea de lucr„ri f„r„
autoriza˛ie, respectiv continuarea execut„rii lucr„rilor dup„
dispunerea opririi acestora de c„tre organele de control,
îconstituie, potrivit art. 21 din Legea nr. 50/1991,
infrac˛iune“.
Œn consecin˛„, dispozi˛iile criticate nu contravin
prevederilor art. 44 alin. (2), teza a doua ∫i ale art. 136
alin. (5) din Constitu˛ie, republicat„.
Œn leg„tur„ cu invocarea, Ón cauza de fa˛„, a dispozi˛iilor
art. 53 din Constitu˛ie, republicat„, privind restr‚ngerea
exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i, Curtea re˛ine
c„ acest text nu este incident Ón cauz„, Ón condi˛iile Ón
care, a∫a cum s-a ar„tat mai sus, Curtea, Ón jurispruden˛a
sa, a apreciat c„, referitor la dispozi˛iile criticate [art. 27
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicat„], este
vorba de o limitare a Ónsu∫i dreptului de proprietate, iar nu
de o restr‚ngere a exerci˛iului acestui drept.

Potrivit considerentelor expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i ale art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„,
precum ∫i al art. 1, 2, 3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea execut„rii lucr„rilor de construc˛ii, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, excep˛ie ridicat„ de
Anica Dumitru Ón Dosarul nr. 134/2004 al Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 septembrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului
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, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 72.01
îAlte ac˛iuni“, titlul îCheltuieli materiale ∫i servicii“, cu suma
de 1 miliard lei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2004, pentru completarea fondurilor necesare finan˛„rii
cheltuielilor premerg„toare organiz„rii Festivalului
Interna˛ional îGeorge Enescu“ ∫i a Concursului Interna˛ional
îGeorge Enescu“.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Secretariatului
General al Guvernului pe anul 2004.
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„:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.030.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Public 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. 500/2000 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, precum ∫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. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Public pe anul 2004, cu suma de 10.000.000 mii
lei, la capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul îCheltuieli
materiale ∫i servicii“, din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2004.
(2) Utilizarea sumei prev„zute la alin. (1) se face de c„tre
ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor legale.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Public pe anul 2004.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate se reÓntrege∫te
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului p‚n„
la data de 10 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Cristian Diaconescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.031.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
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, precum ∫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
Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe anul 2004, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2004, cu suma de 400.000.000 mii lei la
capitolul 57.01 îŒnv„˛„m‚nt“, titlul 38 îTransferuri“ art. 40.57
îTransferuri pentru finan˛area de baz„ a Ónv„˛„m‚ntului
superior“.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice, la propunerea
ordonatorului principal de credite, este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Radu Damian,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.032.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind redistribuirea unei sume Ón bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe anul 2004
pentru lucr„ri de execu˛ie la unele obiective de investi˛ii, consolid„ri ∫i reabilit„ri imobile
din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 167 alin. (17) lit. f) din Legea Ónv„˛„m‚ntului
nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al anexei nr. 3/23/27 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„ finan˛area Ón anul 2004, din
bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, a execu˛iei
obiectivelor de investi˛ii — consolid„ri ∫i reabilit„ri imobile
din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar — prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
se diminueaz„ cu 5,7 miliarde lei suma prev„zut„ la pozi˛ia
79 din anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 821/2004 privind

aprobarea finan˛„rii din bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii pe anul 2004 a unor obiective de investi˛ii,
consolid„ri ∫i reabilit„ri de imobile din Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar, precum ∫i pentru construirea de c„mine
studen˛e∫ti ∫i spa˛ii din Ónv„˛„m‚ntul universitar, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 491 din 1 iunie
2004, cu modific„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Radu Damian,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.033.
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ANEX√*)

MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII
O B I E C T I V E L E D E I N V E S T I fi I I

consolid„ri ∫i reabilit„ri imobile din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar, care se finan˛eaz„ Ón anul 2004
din bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea structurii sumelor alocate
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor 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 ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ modificarea structurii sumelor
alocate Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor din credite
externe pe anul 2004, potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
ca, la propunerea ordonatorului principal de credite, s„
introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón bugetul
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor 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. 2.034.
ANEX√

Capitolul

Titlul

Articolul/
Alineatul

Denumirea
indicatorilor

50.14 — Intr„ri de credite externe

Sumele alocate
din intr„ri de
credite externe
pe anul 2004

3.131.509.000

51.14 — Autorit„˛i publice

V

Art. 40

Transferuri

55.14 — Ordine public„
∫i siguran˛„ na˛ional„

VII

Art. 72

Cheltuieli de
capital

69.14 — Alte ac˛iuni economice

III

Art. 35

Modific„ri
(+/–)

Sumele alocate
din intr„ri de
credite externe
pe anul 2004,
modificate

–

3.131.509.000

246.624.000

–98.000.000

148.624.000

2.483.387.000

+151.362.000

2.634.749.000

401.498.000

–53.362.000

348.136.000

Subven˛ii

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
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, precum ∫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 din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, cu suma de
965.100.000 mii lei, conform anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 este destinat„
pentru cheltuieli de personal ∫i cheltuieli materiale ∫i servicii.
Art. 3. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
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Art. 4. — 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
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat,
ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.037.
ANEX√

S I T U A fi I A
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004
— mii lei —
Explica˛ii

Cod

Suma

50.00

965.100.000

BUGET DE STAT

50.01

965.100.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

894.000.000

CHELTUIELI MATERIALE ™I SERVICII

20

71.100.000

55.01

943.100.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

878.600.000

CHELTUIELI MATERIALE ™I SERVICII

20

64.500.000

57.01

19.000.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

14.000.000

CHELTUIELI MATERIALE ™I SERVICII

20

5.000.000

72.01

3.000.000

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

1.400.000

CHELTUIELI MATERIALE ™I SERVICII

20

1.600.000

CHELTUIELI — TOTAL GENERAL

ORDINE PUBLIC√ ™I SIGURANfi√ NAfiIONAL√

ŒNV√fi√M¬NT

ALTE ACfiIUNI
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