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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
privind modificarea ∫i completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 219 din
18 mai 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 13 1 se introduce articolul 13 2 cu
urm„torul cuprins:
îArt. 13 2. — Infrac˛iunea de abuz Ón serviciu contra
intereselor publice, infrac˛iunea de abuz Ón serviciu contra
intereselor persoanelor ∫i infrac˛iunea de abuz Ón serviciu
prin Óngr„direa unor drepturi, dac„ func˛ionarul public

a ob˛inut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial
sau nepatrimonial, se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 la
15 ani.“
2. Litera d) a articolului 17 va avea urm„torul cuprins:
îd) abuzul Ón serviciu contra intereselor publice, abuzul
Ón serviciu contra intereselor persoanelor ∫i abuzul Ón
serviciu prin Óngr„direa unor drepturi, s„v‚r∫ite Ón realizarea
scopului urm„rit, printr-o infrac˛iune prev„zut„ Ón sec˛iunile
a 2-a ∫i a 3-a;“.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 521.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind modificarea ∫i completarea
Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie
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 modificarea ∫i completarea
Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de
corup˛ie ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 23 noiembrie 2004.
Nr. 977.
«
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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. 68/2004 pentru modificarea ∫i completarea
Legii spitalelor nr. 270/2003
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 68
din 13 august 2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii
spitalelor nr. 270/2003, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. IV.2
din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 773 din 24 august 2004, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Spitalul este unitatea sanitar„ cu paturi,
public„ sau privat„, de utilitate public„, cu personalitate
juridic„, ce asigur„ servicii medicale.“
2. La articolul I punctul 2, litera c) a alineatului (3) al
articolului 6 se abrog„.
3. La articolul I punctul 6, articolul 20 1 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 201. — Spitalele private se vor Ónfiin˛a, se vor
organiza ∫i vor func˛iona potrivit dispozi˛iilor legale
aplicabile persoanelor juridice de drept privat, cu scop
patrimonial sau nepatrimonial, care au Ón obiectul de
activitate furnizarea de servicii medicale.“
4. La articolul I punctul 7, alineatul (10) al articolului 23
va avea urm„torul cuprins:
î(10) Institutele, centrele medicale clinice ∫i spitalele
clinice care desf„∫oar„ activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„
medical„ pot avea Ónc„ un director general adjunct medical,
cu sarcini de coordonare a cercet„rii ∫tiin˛ifice, care va face
parte din comitetul director. Atribu˛iile de coordonare a
activit„˛ii ∫tiin˛ifice vor fi stabilite de consiliul de
administra˛ie.“
5. La articolul I punctul 8, alineatul (41) al articolului 25
va avea urm„torul cuprins:
î(41) Cheltuielile de delegare Ón vederea particip„rii la
∫edin˛ele consiliului de administra˛ie pentru membrii
prev„zu˛i la alin. (2), care domiciliaz„ Ón alt„ localitate
dec‚t cea Ón care Ó∫i are sediul spitalul, se suport„ din
bugetul institu˛iei pe care o reprezint„.“

6. La articolul I punctul 9, alineatul (11) al articolului 29
va avea urm„torul cuprins:
î(11) Œn cazul s„v‚r∫irii de abateri deosebit de grave de
la normele de conduit„ profesional„, precum ∫i de la
disciplina muncii de c„tre directorul general al spitalului,
ministrul s„n„t„˛ii sau, dup„ caz, ministrul de resort, pentru
unit„˛ile sanitare din subordinea ministerelor cu re˛ea
sanitar„ proprie,

poate propune consiliului de administra˛ie

al spitalului suspendarea din func˛ie a acestuia pe durata
efectu„rii cercet„rii administrative prealabile.“
7. La articolul I, dup„ punctul 9 se introduce punctul 91
cu urm„torul cuprins:
î91. Alineatul (2) al articolului 34 va avea urm„torul
cuprins:
«(2) Œn cazul Ón care mai multe cadre didactice
Óndeplinesc condi˛ia prev„zut„ la alin. (1) Ón aceea∫i clinic„
universitar„, desemnarea ∫efului clinicii se face de c„tre
consiliul facult„˛ii, se confirm„ de senatul universit„˛ii ∫i se
aprob„ prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii sau al mini∫trilor
de resort, pentru clinicile universitare din spitalele clinice
aflate Ón subordinea ministerelor cu re˛ea sanitar„ proprie.
Sec˛iile din aceea∫i clinic„ universitar„ sunt conduse de
∫efii sec˛iilor, cadre universitare numite cu aceea∫i
procedur„ ∫i care se subordoneaz„ ∫efului clinicii.»“
8. La articolul I punctul 10, alineatul (11) al articolului 45
se abrog„.
9. La articolul I punctul 11, alineatul (2) al articolului 45
va avea urm„torul cuprins:
î(2) Cadrele didactice care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
unit„˛ile sanitare prev„zute la art. 6 ∫i 7, precum ∫i Ón
unit„˛ile asimilate acestora beneficiaz„ de o indemniza˛ie de
50% din drepturile salariale cuvenite func˛iei ∫i gradului
profesional.“

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, 24 noiembrie 2004.
Nr. 523.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.123/29.XI.2004
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea
∫i completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
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. 68/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii spitalelor
nr. 270/2003 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 23 noiembrie 2004.
Nr. 979.
«

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

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce Ro∫ie
din Rom‚nia nr. 139/1995
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Legea Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce
Ro∫ie din Rom‚nia nr. 139/1995, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie
1995, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Societatea Na˛ional„ de Cruce Ro∫ie din
Rom‚nia se bucur„ de protec˛ia ∫i de sprijinul statului ∫i
are, Ón calitate de organiza˛ie de utilitate public„, dreptul de
a cere sprijinul tuturor autorit„˛ilor publice, iar acestea au
obliga˛ia de a-l acorda.“
2. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Sediul central al Societ„˛ii Na˛ionale de
Cruce Ro∫ie din Rom‚nia este Ón municipiul Bucure∫ti,
str. Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1, Ón imobilul ce face
parte din proprietatea privat„ a Societ„˛ii Na˛ionale de
Cruce Ro∫ie din Rom‚nia.“
3. La articolul 11, litera i) va avea urm„torul cuprins:
îi) s„ Óncheie conven˛ii de colaborare ∫i s„ alc„tuiasc„
programe de ac˛iune comune cu alte societ„˛i sau asocia˛ii
care desf„∫oar„ activit„˛i umanitare, cu societ„˛i comerciale,
cu ministere ∫i alte institu˛ii de specialitate ale administra˛iei
publice centrale ∫i locale, Ón vederea realiz„rii misiunii sale
umanitare;“.

4. La articolul 11, dup„ litera j) se introduce litera k) cu
urm„torul cuprins:
îk) s„ organizeze cursuri de surori voluntare de Cruce
Ro∫ie ∫i cursuri de prim ajutor, obligatorii, pentru categoriile
profesionale expuse riscurilor de accidentare.“
5. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Societatea Na˛ional„ de Cruce Ro∫ie din
Rom‚nia este organizat„ pe principiul teritorialit„˛ii,
conform statutului ∫i regulamentului proprii.
(2) Filialele jude˛ene ∫i ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti au personalitate juridic„ ∫i autonomie func˛ional„,
Ón limitele prev„zute de statut ∫i de regulamentele proprii.
(3) Statutul Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce Ro∫ie din
Rom‚nia se va publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.“
6. La articolul 15, literele a) ∫i d) ale alineatului (1) vor
avea urm„torul cuprins:
îa) cotiza˛ii ale persoanelor fizice ∫i juridice;
.............................................................................................
d) venituri din organizarea de manifest„ri publice,
tombole, baluri ∫i alte asemenea ac˛iuni, precum ∫i din
activit„˛i economice, compatibile cu obiectivele sale;“.
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7. La articolul 15, dup„ alineatul (1) se introduc
alineatele (2) ∫i (3) cu urm„torul cuprins:
î(2) Societatea Na˛ional„ de Cruce Ro∫ie din Rom‚nia
este scutit„ de la plata impozitului pe profit, cu condi˛ia ca
sumele respective s„ fie utilizate, Ón anul curent sau Ón anii
urm„tori, pentru organizarea, desf„∫urarea ∫i dezvoltarea
activit„˛ii Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce Ro∫ie din Rom‚nia.
(3) Societatea Na˛ional„ de Cruce Ro∫ie din Rom‚nia
este scutit„ de la plata taxei pe valoarea ad„ugat„ pentru
veniturile ob˛inute din activit„˛i economice, dac„ aceste
venituri sunt utilizate pentru organizarea, desf„∫urarea ∫i
dezvoltarea activit„˛ii Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce Ro∫ie
din Rom‚nia.“
8. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Prin legea bugetului de stat se vor
stabili, anual, cheltuielile pentru cotiza˛ia de membru al
Federa˛iei Interna˛ionale a Societ„˛ilor de Cruce Ro∫ie ∫i
Semilun„ Ro∫ie ∫i pentru contribu˛ia la finan˛area
Comitetului Interna˛ional al Crucii Ro∫ii.
(2) De la bugetul de stat se asigur„ ∫i fondurile
necesare realiz„rii atribu˛iilor Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce
Ro∫ie din Rom‚nia, prev„zute la art. 11 lit. a)—e), g) ∫i
h), pe baz„ de programe Óntocmite de aceasta.“
9. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 20. — (1) Œn cursul lunilor mai ∫i septembrie, toate
institu˛iile de cultur„, de divertisment ∫i organiza˛iile sportive
sunt obligate s„ perceap„ un timbru al Crucii Ro∫ii pentru
fiecare bilet v‚ndut pentru evenimente culturale, de
divertisment ∫i sportive (concerte, festivaluri, spectacole,
filme la cinematografe, meciuri sportive de nivel local,
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na˛ional ∫i interna˛ional etc.), reprezent‚nd un procent
de 0,3%, care se va ad„uga la pre˛ul de v‚nzare.
(2) Anual, Ón cursul lunilor Crucii Ro∫ii, Societatea
Na˛ional„ de Cruce Ro∫ie din Rom‚nia va organiza
campanii de colect„ de fonduri.
(3) Persoanele fizice ∫i juridice care v‚nd biletele
prev„zute la alin. (1) au obliga˛ia s„ imprime pe fiecare
bilet men˛iunea Contribu˛ia pentru Crucea Ro∫ie Rom‚n„.
(4) Fondurile men˛ionate vor fi colectate ∫i virate Ón
contul Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce Ro∫ie din Rom‚nia,
trimestrial.
(5) Societatea Na˛ional„ de Cruce Ro∫ie din Rom‚nia
va emite norme metodologice cu avizul Ministerului
Finan˛elor Publice.“
10. Dup„ articolul 21 se introduce capitolul IV cu
urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL IV
Sanc˛iuni
Art. 22. — (1) Neperceperea ∫i nevirarea contribu˛iilor
de c„tre persoanele fizice ∫i juridice care au asemenea
obliga˛ii, prev„zute Ón prezenta lege, constituie contraven˛ie
∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 20.000.000 lei la
50.000.000 lei.
(2) Fondurile rezultate din perceperea contribu˛iilor
prev„zute de prezenta lege pentru func˛ionarea Societ„˛ii
Na˛ionale de Cruce Ro∫ie din Rom‚nia nu sunt
impozabile.“

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, 24 noiembrie 2004.
Nr. 524.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce Ro∫ie
din Rom‚nia nr. 139/1995
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 modificarea ∫i completarea
Legii Societ„˛ii Na˛ionale de Cruce Ro∫ie din Rom‚nia nr. 139/1995 ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 23 noiembrie 2004.
Nr. 980.
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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 modificarea art. 5 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 142/2000 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei SAPARD pentru implementarea tehnic„ ∫i financiar„
a Instrumentului special de preaderare pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
Œn vederea Óndeplinirii rolului fundamental al Agen˛iei SAPARD — acela de a implementa tehnic ∫i financiar
Programul SAPARD, precum ∫i pentru fluidizarea activit„˛ii ∫i scurtarea termenelor privind evaluarea, selectarea,
contractarea ∫i plata proiectelor finan˛ate prin Programul SAPARD,
pentru evitarea suspend„rii instrumentului prin intermediul c„ruia Uniunea European„ sprijin„ eforturile ˛„rilor
candidate de a se alinia la standardele comunitare, fapt ce ar aduce prejudicii at‚t interesului public, c‚t ∫i celui privat,
av‚nd Ón vedere c„ aceste probleme constituie situa˛ii de urgen˛„ ∫i extraordinare,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Articolul 5 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 142/2000 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei SAPARD pentru implementarea
tehnic„ ∫i financiar„ a Instrumentului special de preaderare
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 471 din
28 septembrie 2000, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 309/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

îArt. 5. — (1) Agen˛ia SAPARD utilizeaz„ pentru
aparatul propriu 3 autoturisme pentru transport de persoane
∫i un microbuz, cu un consum lunar de carburant de 600
litri/autovehicul.
(2) Cele 8 birouri regionale de implementare a
Programului SAPARD utilizeaz„ c‚te un autoturism pentru
transport de persoane ∫i c‚te trei autoturisme pentru
activit„˛i specifice, cu un consum lunar de carburan˛i de
600 litri/autovehicul.“

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Petre Daea
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 116.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea unui consul general
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Arxente Fr„sincar se nume∫te Ón func˛ia de
consul general, ∫ef al Consulatului General al Rom‚niei la VÓr∫e˛, Serbia ∫i
Muntenegru.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.054.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului
pe anul 2004, pentru finan˛area cheltuielilor aferente realiz„rii ∫i amplas„rii
unor lucr„ri de art„ plastic„, precum ∫i pentru unele proiecte culturale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 281/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004, pentru finan˛area
cheltuielilor aferente realiz„rii ∫i amplas„rii unor lucr„ri de

art„ plastic„, precum ∫i pentru unele proiecte culturale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 212 din 10 martie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa la
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.072.
ANEX√
LISTA

lucr„rilor de art„ plastic„ ∫i a proiectelor culturale pentru care se suplimenteaz„ bugetul Ministerului Culturii
∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004
Nr.
crt.

Denumirea lucr„rii de art„ plastic„ sau a proiectului cultural

1. Ansamblul monumental îGlorie Etern„ Eroilor ∫i Revolu˛iei Rom‚ne din 1989“
2. Proiect monumental îBogdan Voievod“, jude˛ul Maramure∫
3. Expozi˛ia î™tefan cel Mare — punte Óntre Orient ∫i Occident“, Muzeele Vaticanului,
30 septembrie — 30 octombrie 2004
4. Monumentul îI. L. Caragiale“
5. Plata unei p„r˛i din lucr„rile realizate pentru restaurarea Ateneului Rom‚n

Suma alocat„ din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului
(miliarde lei)

20
7
8
4
36

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind completarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.358/2004 privind aprobarea
Listei societ„˛ilor comerciale din portofoliul Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
care efectueaz„ concedieri colective Ón baza prevederilor art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare
a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat,
precum ∫i a societ„˛ilor ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — La anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.358/2004 privind aprobarea Listei societ„˛ilor
comerciale din portofoliul Autorit„˛ii pentru Valorificarea

Activelor Statului, care efectueaz„ concedieri colective Ón
baza prevederilor art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
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restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i
na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu
capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor ∫i
regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei

publice locale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 821 din 6 septembrie 2004,
dup„ punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3,
cu urm„torul cuprins:
Num„rul personalului
existent la data
Óntocmirii programului
de restructurare

îNr.
crt.

Denumirea societ„˛ii comerciale

3.

Societatea Comercial„ «NECTAR» — S.A. Pa∫cani
TOTAL GENERAL:

283
4.773

Num„rul
personalului
propus pentru
disponibilizare

283
1.333“

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Pre∫edintele Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Roxana Bichel,
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 2.073.
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