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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general-maior cu dou„ stele, magistrat militar,
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 lit. f) pct. 28
din Legea nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii, ale art. 43 alin. 1
lit. a), art. 45 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. e) ∫i art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 6 din Ordonan˛a Guvernului nr. 7/1998 privind unele m„suri de
protec˛ie social„ a personalului militar ∫i civil, care se vor aplica Ón perioada restructur„rii marilor unit„˛i, unit„˛ilor ∫i
forma˛iunilor din compunerea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 37/2001,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 268 din
6 decembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 1 decembrie 2004 domnul
general-maior cu dou„ stele, magistrat militar Dinuic„

Alexandru Doinel, se Ónainteaz„ Ón gradul de generallocotenent cu trei stele ∫i se trece Ón rezerv„ cu noul grad.

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, 7 decembrie 2004.
Nr. 1.050.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general de brigad„
cu o stea din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. b) ∫i ale
art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administra˛iei
∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 30 noiembrie 2004 domnul general de
brigad„ cu o stea R„doi Cornele Constantin se trece Ón rezerv„.
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, 7 decembrie 2004.
Nr. 1.051.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul de general cu patru stele a unui general-locotenent cu trei stele
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 lit. f) pct. 28
din Legea nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale, precum ∫i Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a
fi„rii nr. S/260 din 25 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 1 decembrie 2004 domnul
general-locotenent cu trei stele Viorel Gheorghe B‚rloiu se

Ónainteaz„ Ón gradul de general cu patru stele ∫i se trece
Ón rezerv„ cu noul grad.

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, 7 decembrie 2004.
Nr. 1.052.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unor generali
∫i acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
(similar) unor colonei (similari) veterani de r„zboi,
Ón retragere ∫i Ón rezerv„, din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale,
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor ∫i Ministerul Justi˛iei
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a fi„rii,
av‚nd Ón vedere propunerile ministrului de stat, ministrul administra˛iei
∫i internelor, ministrului ap„r„rii na˛ionale ∫i ale ministrului justi˛iei, precum ∫i
Hot„r‚rea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 220 din 27 octombrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data specificat„ Ón cuprinsul prezentului decret
generalii men˛iona˛i Ón anexa nr. I se Ónainteaz„ Ón gradul urm„tor, iar
coloneilor (similari) veterani de r„zboi ∫i Ón retragere, prev„zu˛i Ón anexa
nr. II, li se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea (similar) Ón
retragere.
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, 7 decembrie 2004.
Nr. 1.053.
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ANEXA Nr. I

Pe data de 1 decembrie 2004
Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
— domnul general-locotenent cu trei stele Ón retragere
Rus Iosif Iosif — Ón gradul de general cu patru stele Ón
retragere;
— domnul general-maior cu dou„ stele Ón retragere
Niculescu Marin Aurel — Ón gradul de general-locotenent
cu trei stele Ón retragere;
— domnul general de flotil„ aerian„ Ón retragere Mereu
Petru Constantin — Ón gradul de general-maior cu dou„
stele Ón retragere;

— domnul general de brigad„ Ón rezerv„ Bejinariu
Alecsandru Eugen — Ón gradul de general-maior cu dou„
stele Ón rezerv„.
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
— domnul general-maior cu dou„ stele Ón rezerv„
St‚ngaciu Ion Stan — Ón gradul de general-locotenent cu
trei stele Ón rezerv„.
Ministerul Justi˛iei
— domnul general-maior cu dou„ stele Ón rezerv„ Dan
Teodor Gheorghe — Ón gradul de general-locotenent cu trei
stele Ón rezerv„.
ANEXA Nr. II

Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Pe data de 25 octombrie 2004 — veterani de r„zboi
— domnul colonel Ón retragere Badea ™tefan Cr„ciun;
— domnul colonel Ón retragere David Petre Costache;
— domnul colonel Ón retragere Diaconescu Gheorghe
Paul;
— domnul colonel Ón retragere Dumitrescu Ion
Gheorghe-Oituz;
— domnul colonel Ón retragere P‚slaru Ion Gheorghe;
— domnul colonel Ón retragere Petria Mihai Ion;

— domnul colonel Ón retragere R„ucea Mihai Gheorghe;
— domnul colonel Ón retragere S„veanu Gheorghe
Gheorghe;
— domnul colonel Ón retragere Zgripcea Nicolae Nicolae;
— domnul comandor Ón retragere Stoica Dumitru Ioan.
Pe data de 1 decembrie 2004
— domnul comandor Ón retragere Obreja Toader Petru;
— domnul comandor Ón retragere Tataranu Chiric„ Ion;
— domnul colonel Ón retragere Tudor Ilie Marcu.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Ghiorghi Pris„caru se acrediteaz„ Ón calitatea
de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei, ∫ef al Misiunii
Permanente a Rom‚niei pe l‚ng„ Organiza˛iile Interna˛ionale ∫i Negocierile
Multilaterale de la Viena.
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, 7 decembrie 2004.
Nr. 1.054.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónfiin˛area Consulatului General al Rom‚niei
la Zajecar, Serbia ∫i Muntenegru
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 37/1991 privind Ónfiin˛area,
desfiin˛area ∫i schimbarea rangului misiunilor diplomatice ∫i oficiilor consulare,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se Ónfiin˛eaz„ Consulatul General al Rom‚niei la
Zajecar, Serbia ∫i Muntenegru, cu un num„r de 5 posturi, potrivit anexei 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, 7 decembrie 2004.
Nr. 1.055.
ANEX√

1.
2.
3.
4.
5.

Consul general
Consul
Func˛ionar consular
Secretar dactilo-contabil
™ofer intendent
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unor ambasadori
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Domnul Ion VÓlcu se recheam„ din calitatea de ambasador
extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Republica Chile, iar domnul
Emil Ghi˛ulescu se recheam„ din calitatea de ambasador extraordinar ∫i
plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Republica Islamic„ Pakistan.
Art. 2. — Ambasadorii men˛iona˛i la art. 1 Ó∫i vor Óncheia misiunea Ón
termen de cel mult 90 de zile de la 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, 7 decembrie 2004.
Nr. 1.056.
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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 instituirea unor m„suri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuin˛e situate Ón localit„˛i
din zone defavorizate ∫i/sau monoindustriale
Situa˛ia extraordinar„ prev„zut„ de art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, o constituie urgen˛a
instituirii unor m„suri speciale, prin interven˛ia direct„ a statului, privind reabilitarea blocurilor de locuin˛e situate Ón
localit„˛i din zone defavorizate ∫i/sau monoindustriale Ón care activitatea unit„˛ilor economice de profil a fost restructurat„
∫i/sau Ónchis„, av‚ndu-se Ón vedere degradarea situa˛iei socioeconomice a popula˛iei din aceste zone, intervenit„ pe
fondul schimb„rilor majore ale activit„˛ilor economice.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ instituie unele
m„suri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuin˛e,
amplasate Ón localit„˛i din zone defavorizate ∫i/sau
monoindustriale Ón care activitatea unit„˛ilor economice de
profil a fost restructurat„ ∫i/sau Ónchis„, denumite Ón
continuare blocuri de locuin˛e.
Art. 2. — (1) Blocurile de locuin˛e, indiferent de forma
de proprietate asupra acestora, pot fi incluse Ón programe
anuale de ac˛iuni privind reabilitarea, denumite Ón
continuare programe.
(2) Programele se elaboreaz„ de Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i se aprob„ prin
hot„r‚re a Guvernului, Ón limita prevederilor bugetare
anuale aprobate cu aceast„ destina˛ie.
(3) Criteriile de selec˛ie a blocurilor de locuin˛e ce se
includ Ón programe se stabilesc prin norme metodologice
de aplicare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(4) Autorit„˛ile administra˛iei publice din localit„˛ile
prev„zute la art. 1 sunt obligate s„ pun„ la dispozi˛ie
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
datele ∫i documentele necesare fundament„rii programelor.
Art. 3. — M„surile speciale de reabilitare a blocurilor de
locuin˛e cuprind interven˛ii Ón prim„ urgen˛„ la sistemul
structural al acestora, precum ∫i la instala˛iile ∫i izola˛iile
termice ∫i hidrofuge aferente, Ón vederea satisfacerii
cerin˛elor stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea
Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, ∫i a exigen˛elor
minimale de siguran˛„, de confort ∫i de economicitate
stabilite prin Legea locuin˛ei nr. 114/1996, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 4. — (1) Coordonatorul programelor este Compania
Na˛ional„ de Investi˛ii — S.A., denumit„ Ón continuare

C.N.I. — S.A., unitate care func˛ioneaz„ sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
(2) Derularea programelor de c„tre C.N.I. — S.A. se
reglementeaz„ prin norme metodologice de aplicare a
prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 5. — Finan˛area cheltuielilor privind expertizarea,
proiectarea ∫i execu˛ia lucr„rilor pentru reabilitarea blocurilor
de locuin˛e se asigur„ prin îTransferuri“ de la bugetul de
stat, Ón limita fondurilor aprobate anual cu aceast„
destina˛ie Ón bugetul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. 6. — (1) Proprietarii locuin˛elor din blocurile de
locuin˛e incluse Ón programe beneficiaz„ de finan˛area
cheltuielilor, potrivit art. 5, Ón condi˛iile Ón care:
a) la data aprob„rii indicatorilor tehnico-economici pentru
reabilitarea blocului de locuin˛e realizeaz„ venituri medii
nete lunare pe membru de familie sub c‚∫tigul salarial
mediu net lunar pe economie;
b) sunt de acord cu prevederile programului ∫i Óncheie
Ón acest sens o conven˛ie cu C.N.I. — S.A. pentru
derularea, Ón condi˛iile legii, a ac˛iunilor de reabilitare a
blocului de locuin˛e.
(2) Con˛inutul-cadru al conven˛iei prev„zute la alin. (1)
lit. b), etapele de derulare a ac˛iunilor privind reabilitarea
blocurilor de locuin˛e, precum ∫i drepturile ∫i obliga˛iile
p„r˛ilor semnatare se stabilesc prin normele metodologice
de aplicare a prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 7. — Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului va elabora
normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia,
pe care le va supune aprob„rii Guvernului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
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,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 125.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
privind trecerea Teatrului Na˛ional din T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫,
Ón subordinea Ministerului Culturii ∫i Cultelor
Av‚ndu-se Ón vedere necesitatea de a se acorda Teatrului Na˛ional din T‚rgu Mure∫ statutul de institu˛ie de
cultur„ de interes na˛ional, ˛in‚ndu-se seama de faptul c„ acesta constituie ast„zi una dintre cele mai importante institu˛ii
teatrale din ˛ar„, recunoscut„ ca atare pe plan interna˛ional, pentru a se realiza o raliere la standardele europene ∫i o
eliminare a posibilelor influen˛e care pot afecta activitatea unei institu˛ii care este ∫i trebuie s„ r„m‚n„ una cultural„ se
impune Ón regim de urgen˛„ trecerea Teatrului Na˛ional din T‚rgu Mure∫ Ón subordinea Ministerului Culturii ∫i Cultelor,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — (1) Teatrul Na˛ional din T‚rgu Mure∫, jude˛ul
Mure∫, trece Ón subordinea Ministerului Culturii ∫i Cultelor
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005 ∫i se finan˛eaz„ din
venituri proprii ∫i din subven˛ii de la bugetul de stat.
(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit, aprobate pe
anul 2005 pentru jude˛ul Mure∫, se diminueaz„ cu suma
de 52.186.000 mii lei, din care suma de 20.000.000 mii lei
pentru repara˛ii capitale la cl„direa acestui teatru, ∫i se
suplimenteaz„ corespunz„tor bugetul Ministerului Culturii ∫i
Cultelor.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice, la propunerea
ordonatorului principal de credite, este autorizat s„
introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea prevederilor
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ Ón volumul ∫i Ón structura
bugetului de stat al Ministerului Culturii ∫i Cultelor ∫i al
jude˛ului Mure∫ pe anul 2005.
Art. 3. — Predarea-preluarea Teatrului Na˛ional din
T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫, se face pe baz„ de protocol
Óncheiat Óntre Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i Consiliul
Jude˛ean Mure∫.

Art. 4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, la capitolul II îOrgane de specialitate
ale administra˛iei publice centrale ∫i institu˛ii publice,
finan˛ate din venituri proprii ∫i subven˛ii acordate de la
bugetul de stat“ din anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 742/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, dup„ nr. crt. 24 se introduce
nr. crt. 241 cu urm„torul cuprins:
î241. Teatrul Na˛ional
Venituri proprii ∫i subven˛ii
din T‚rgu Mure∫,
de la bugetul de stat“
jude˛ul Mure∫
Art. 5. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului
nr. 256/2002 privind stabilirea unor m„suri pentru
func˛ionarea Teatrului Na˛ional din T‚rgu Mure∫, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 205 din
26 martie 2002.

PRIM-MINISTRU

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

Bucure∫ti, 24 noiembrie 2004.
Nr. 126.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului
pe anul 2004 pentru jude˛ul Gorj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor
defalcate din impozitul pe venit, pentru bugetele
locale pe anul 2004, cu suma de 15 miliarde lei
pentru jude˛ul Gorj, din Fondul de rezerv„ bugetar„

la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat
pe anul 2004, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu
al municipiului Motru, Ón vederea achit„rii datoriilor
restante la Ónc„lzirea locuin˛elor.
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Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.

Art. 3. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat.

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
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.171.
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. 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, 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, al art. 41 lit. b) pct. 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.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea de la bugetul de stat a
sumei de 500 milioane lei pentru acoperirea unor cheltuieli
generate de derularea unor programe proprii ale Funda˛iei
Europene îTitulescu“, funda˛ie de utilitate public„ aflat„ Ón
eviden˛a Secretariatului General al Guvernului.
Art. 2. — Cu suma prev„zut„ la art. 1 se suplimenteaz„
bugetul Secretariatului General al Guvernului, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón

bugetul de stat pe anul 2004, la capitolul 51.01 îAutorit„˛i
publice“, titlul îTransferuri“.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura bugetului de stat
∫i Ón structura ∫i volumul bugetului Secretariatului General
al Guvernului pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.244.
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