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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Virtutea Militar„
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
cu ocazia Ómplinirii a 80 de ani de la Ónfiin˛are, pentru rezultatele
deosebite ob˛inute Ón procesul de Ónv„˛„m‚nt ∫i preg„tirea remarcabil„ a
genera˛iilor de militari,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de Cavaler,
cu Ónsemn pentru militari, Colegiului Militar Liceal î™tefan cel Mare“.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 23 noiembrie 2004.
Nr. 976.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea unor ordine
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 3
alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale art. 6, 7 ∫i 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei,
cu modific„rile ulterioare,
Ón semn de apreciere deosebit„ pentru contribu˛iile personale avute la dezvoltarea unor importante domenii
∫tiin˛ifice ∫i culturale, pentru eforturile depuse Ón vederea dezvolt„rii cooper„rii germano-rom‚ne pe multiple planuri,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón
grad de Comandor:
— domnului Peter Johann Gardosch, director general al
unor importante societ„˛i de construc˛ie;
— domnului Klaus Francke, pre∫edinte al Asocia˛iei
germano-rom‚ne pentru Germania de Nord;
— domnului inginer Stefan Hedrich, autorul proiectului
trenului rapid pe pern„ de aer îTransrapid“;
— domnului Klaus Mangold, pre∫edinte al Comitetului
pentru Est al Economiei Germane;
— domnului profesor universitar inginer Radu Mihalcea,
Universitatea pentru ™tiin˛e Aplicate — Bochum;
— domnului profesor universitar Radu Popescu-Zeletin,
director al Institutului de Cercet„ri îFrauenhofer FOKUS —
Berlin“.

Art. 2. — Se confer„ Ordinul na˛ional Serviciul
Credincios Ón grad de Ofi˛er:
— domnului Axel Azzola, pre∫edinte al Societ„˛ii
Germano-Rom‚ne din Berlin;
— domnului profesor Jakob Laub, pre∫edinte al
Asocia˛iei ™vabilor B„n„˛eni din Republica Federal„
Germania.
Art. 3. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de
Comandor, Categoria B — îMuzic„“, domnului C„t„lin Ilea,
profesor la Universitatea de Arte din Berlin.
Art. 4. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de
Comandor, Categoria D — îArta spectacolului“, domnului
Valentin Pl„t„reanu, actor, directorul ™colii de Teatru
îCharlottenburg“ din Berlin.
Art. 5. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de
Ofi˛er, Categoria H — îCercetarea ∫tiin˛ific„“:
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— domnului Horst Fassel, profesor la Institutul de Istorie
∫i Cultur„ al ™vabilor Dun„reni din Tübingen;

3

— domnului Martin Rillm, cercet„tor ∫tiin˛ific la Muzeul
Central al ™vabilor Dun„reni din Ulm.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 23 noiembrie 2004.
Nr. 981.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 ∫i ale art. 11
din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului culturii ∫i cultelor,
pentru remarcabila contribu˛ie material„ la Ómbog„˛irea patrimoniului
cultural na˛ional,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua Rom‚niei Ón grad
de Cavaler doamnei Marghioli˛a Constantinescu-Rogojan, artist plastic.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 23 noiembrie 2004.
Nr. 982.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conven˛iei privind Institutul Forestier European,
adoptat„ la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 1
∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 428 din 10 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului
Conven˛ia privind Institutul Forestier European, adoptat„ la
Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003, ∫i se dispune

publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 25 noiembrie 2004.
Nr. 1.009.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 3 alin. (2), precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de
decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
pentru merite deosebite Ón organizarea ∫i executarea activit„˛ilor de
preg„tire profesional„ a personalului de specialitate, cu ocazia Ómplinirii a 35
de ani de la Ónfiin˛area Centrului de Perfec˛ionare Gr„di∫tea,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Cavaler, cu Ónsemn pentru militari, Centrului de Perfec˛ionare Gr„di∫tea din
cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 26 noiembrie 2004.
Nr. 1.010.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului culturii ∫i cultelor,
pentru prodigioasa ∫i Óndelungata sa activitate publicistic„, eseistic„, Ón
dramaturgie, cronici teatrale at‚t Ón presa de specialitate Ón limba maghiar„,
c‚t ∫i Ón cea de limb„ rom‚n„, cu ocazia Zilei Na˛ionale a Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de Cavaler,
Categoria A — îLiteratur„“, scriitorului Hajdu Gyözö, pre∫edintele Asocia˛iei
Culturale ∫i de Prietenie îEgyütt-Œmpreun„“ ∫i redactor-∫ef al revistei îEgyüttŒmpreun„“.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 26 noiembrie 2004.
Nr. 1.011.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural Ón grad de Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 3 alin. (3), ale art. 7 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
Ón semn de apreciere pentru cariera deosebit„ desf„∫urat„ pe plan
interna˛ional, precum ∫i pentru promovarea muzicii rom‚ne∫ti pe cele mai
prestigioase scene ale lumii, pentru contribu˛ia deosebit„ la promovarea
crea˛iei enesciene,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de Ofi˛er,
Categoria B — îMuzic„“:
— domnului Remus Azoi˛ei, violonist;
— doamnei Nicola Eimer, pianist„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 26 noiembrie 2004.
Nr. 1.012.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Semnului onorific Œn serviciul Patriei
pentru ofi˛eri din Ministerul Justi˛iei
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 10 pct. 3 ∫i ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului justi˛iei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn Serviciul Patriei, pentru 15 ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei
na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, ofi˛erilor prev„zu˛i Ón anexa
nr. 1*) la prezentul decret.
Art. 2. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei

na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, ofi˛erului prev„zut Ón anexa
nr. 2*) la prezentul decret.
Art. 3. — Pe data de 1 decembrie 2004 se confer„
Semnul onorific Œn Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de
activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i siguran˛ei
na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i Ón preg„tirea profesional„, ofi˛erilor prev„zu˛i Ón anexa
nr. 3*) la prezentul decret.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 26 noiembrie 2004.
Nr. 1.013.
*) Anexele nr. 1—3 se comunic„ institu˛iilor interesate.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Semnului onorific Œn Serviciul Patriei unui subofi˛er din Ministerul Justi˛iei
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 10 pct. 4 ∫i ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului justi˛iei,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Pe data de 1 decembrie 2004 se
confer„ Semnul onorific Œn Serviciul Patriei, pentru 20 de ani
de activitate Ón domeniile ap„r„rii, ordinii publice ∫i

siguran˛ei na˛ionale, pentru rezultate meritorii Ón Óndeplinirea
atribu˛iilor ∫i Ón preg„tirea profesional„, unui subofi˛er
prev„zut Ón anexa*) la prezentul decret.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 26 noiembrie 2004.
Nr. 1.014.
*) Anexa se comunic„ institu˛iilor interesate.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind recunoa∫terea Funda˛iei îFamilia“ ca fiind de utilitate public„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 39 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se recunoa∫te Funda˛ia îFamilia“,
persoan„ juridic„ rom‚n„ de drept privat, f„r„ scop

patrimonial, cu sediul Ón municipiul Gala˛i, str. Barbo∫i
nr. 6, jude˛ul Gala˛i, ca fiind de utilitate public„.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
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. 2.076.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind schimbarea destina˛iei unui imobil
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ schimbarea destina˛iei
imobilului compus din cl„dire ∫i teren aferent, Ón suprafa˛„
de 336 m 2 — P +1 din bloc cu mai multe etaje, cu
num„rul de identificare 145.356, atribuit de Ministerul
Finan˛elor Publice, situat Ón municipiul Alba Iulia, Pia˛a

Iuliu Maniu nr. 14, jude˛ul Alba, ∫i aflat Ón domeniul public
al jude˛ului Alba ∫i administrarea Consiliului Jude˛ean
Alba, din sediu pentru muzeul jude˛ean Ón sediu pentru
Serviciul public comunitar jude˛ean de eviden˛„ a
persoanelor Alba.

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. 2.079.

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, ∫i al art. 21 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
Educa˛iei ∫i Cercet„rii pe anul 2004, la capitolul 57.01
îŒnv„˛„m‚nt“, titlul 38 îTransferuri“, art. 40.57 îTransferuri pentru
finan˛area de baz„ a Ónv„˛„m‚ntului superior“ cu suma de
11.437.500 mii lei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004.

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. 2.081.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.063/2003 pentru aprobarea
volumului maxim de mas„ lemnoas„ care poate fi recoltat„ Ón anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.063/2003
pentru aprobarea volumului maxim de mas„ lemnoas„ care
poate fi recoltat„ Ón anul 2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 657 din 17 septembrie
2003, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 1. — (1) Pentru anul 2004 se aprob„ recoltarea
unui volum maxim de mas„ lemnoas„ pe picior de
18,5 milioane m3 din urm„toarele categorii de resurse:
a) 12,5 milioane m3 din p„durile aflate Ón proprietatea
public„ a statului, administrate de Regia Na˛ional„ a
P„durilor — Romsilva;
b) 2,3 milioane m 3 din p„duri proprietate public„ a
unit„˛ilor administrativ-teritoriale;
c) 3,1 milioane m 3 din p„duri proprietate privat„ a
persoanelor fizice ∫i a persoanelor juridice de drept privat;
d) 0,6 milioane m3 din vegeta˛ia forestier„ situat„ pe
terenuri din afara fondului forestier na˛ional.“
2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Revizuirea volumului de mas„ lemnoas„, pe
categoriile de resurse prev„zute la alin. (1) ∫i pe
destina˛iile prev„zute la art. 2 alin. (1), se face ori de c‚te
ori este cazul, prin ordin al conduc„torului autorit„˛ii publice
centrale care r„spunde de silvicultur„, Ón func˛ie de evolu˛ia
procesului de reconstituire a dreptului de proprietate pentru

p„duri ∫i alte terenuri cu vegeta˛ie forestier„, f„r„ a se
dep„∫i volumul maxim de 18,5 milioane m3.“
3. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 2. — (1) Volumul de mas„ lemnoas„ prev„zut la
art. 1 alin. (1) lit. a), aprobat pentru recoltare Ón anul 2004
din p„durile proprietate public„ a statului, aflate Ón
administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva, va
avea urm„toarele destina˛ii:
a) 8,6 milioane m3 pentru agen˛ii economici cu activitate
de exploatare forestier„ ∫i/sau prelucrare a lemnului;
b) 0,325 milioane m 3 pentru agen˛ii economici care
construiesc drumuri forestiere Ón bazine forestiere
inaccesibile Ón contrapartid„ cu masa lemnoas„ pe picior,
Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 82/2004 privind m„surile necesare pentru accesibilizarea
fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere;
c) 0,785 milioane m3 pentru nevoile proprii ale Regiei
Na˛ionale a P„durilor — Romsilva;
d) 2,79 milioane m 3 pentru aprovizionarea de c„tre
Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva a popula˛iei cu
lemn pentru Ónc„lzit ∫i lemn pentru construc˛ii, ce provine
din: t„ierile de Óngrijire a arboretelor tinere, igienizarea
p„durilor, t„ierile de produse accidentale dispersate, precum
∫i materialul lemnos de mici dimensiuni rezultat Ón urma
t„ierilor Ón cr‚ng ∫i a t„ierilor rase de substituire ∫i
refacere.“
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