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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 Ónfiin˛area Institutului Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Institutul Revolu˛iei Rom‚ne
din Decembrie 1989, denumit Ón continuare Institut, institu˛ie
public„ de interes na˛ional, cu personalitate juridic„.
(2) Sediul Institutului este Ón municipiul Bucure∫ti.
Art. 2. — Institutul are ca obiect de activitate analiza
∫tiin˛ific„ a premiselor, desf„∫ur„rii ∫i efectelor — Ón plan
politic, economic ∫i social — ale Revolu˛iei rom‚ne din
decembrie 1989, Ón scopul realiz„rii unei imagini
documentate, obiective ∫i cuprinz„toare asupra acestui
eveniment cardinal din istoria contemporan„ a ˛„rii noastre.
Art. 3. — Pentru realizarea obiectului de activitate ∫i a
scopului activit„˛ii sale Institutul organizeaz„ culegerea,
arhivarea, cercetarea ∫i publicarea documentelor referitoare
la Revolu˛ia rom‚n„ din decembrie 1989, av‚nd
urm„toarele atribu˛ii principale:
1. Ón domeniul document„rii:
a) solicit„ ∫i achizi˛ioneaz„ contra cost, respectiv
prime∫te prin transfer sau ca dona˛ie, orice m„rturie,
publica˛ie ori document al Revolu˛iei rom‚ne din decembrie
1989 sau despre aceasta;
b) organizeaz„ sub egid„ proprie ∫i coordoneaz„ arhiva,
biblioteca, precum ∫i un muzeu na˛ional al Revolu˛iei
rom‚ne din decembrie 1989, prin preluarea documentelor
despre aceasta, existente Ón original sau Ón copie, pe orice
tip de suport, de la alte institu˛ii ale statului care au
Óntreprins studii ∫i cercet„ri privind acest eveniment;
c) constituie un fond public documentar cuprinz‚nd
publica˛ii, c„r˛i, colec˛ii de reviste, ziare, manifeste, imagini
foto ∫i video ∫i orice alte Ónscrisuri legate de premisele,
desf„∫urarea propriu-zis„ ∫i evocarea Revolu˛iei rom‚ne din
decembrie 1989;
2. Ón domeniul cercet„rii:
a) efectueaz„ studii ∫i cercet„ri, Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate,
pentru aprofundarea premiselor interne ∫i a conjuncturii
interna˛ionale Ón care a avut loc Revolu˛ia rom‚n„ din
decembrie 1989;
b) dezvolt„ rela˛ii de colaborare ∫i de comunicare cu
persoane ∫i institu˛ii, din ˛ar„ ∫i din str„in„tate, care sunt
preocupate de cunoa∫terea ∫i reflectarea Revolu˛iei rom‚ne
din decembrie 1989, instituind un parteneriat activ cu
societatea academic„ ∫i civil„;
c) sistematizeaz„ din punct de vedere tematic ∫i
problematic, dup„ rigori ∫tiin˛ifice, fondul documentar ∫i
arhivistic pe care Ól constituie Ón leg„tur„ cu desf„∫urarea
Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989;
3. Ón domeniul comunic„rii:
a) finan˛eaz„ editarea ∫i reeditarea, tip„rirea ∫i publicarea,
pe orice tip de suport, a unor memorii, c„r˛i, studii, articole,
colec˛ii de documente scrise, fotografice ∫i audiovizuale
privitoare la Revolu˛ia rom‚n„ din decembrie 1989;

b) organizeaz„ reuniuni ∫i colocvii consacrate Revolu˛iei
rom‚ne din decembrie 1989 ∫i reprezint„ cercetarea
rom‚neasc„ Ón acest domeniu la Ónt‚lnirile ∫tiin˛ifice
na˛ionale ∫i interna˛ionale;
c) sprijin„ conceptual, metodologic ∫i material, Ón limita
sumelor alocate de la buget, proiecte ∫i programe ale
organiza˛iilor societ„˛ii civile ∫i ale asocia˛iilor de
revolu˛ionari, consacrate studierii ∫i/sau evoc„rii Revolu˛iei
rom‚ne din decembrie 1989.
Art. 4. — Œn cadrul Institutului se constituie:
a) Colegiul na˛ional al Institutului Revolu˛iei Rom‚ne din
Decembrie 1989, denumit Ón continuare Colegiu na˛ional, ca
organ deliberativ de conducere al Institutului, cu mandat
permanent, format dintr-un num„r de 25 de personalit„˛i
reprezentative ∫i recunoscute ale Revolu˛iei rom‚ne din
decembrie 1989. Membrii Colegiului na˛ional sunt desemna˛i
de c„tre Pre∫edintele Rom‚niei, cu consultarea
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolu˛ionarilor
din Decembrie 1989 ∫i a Comisiei parlamentare a
revolu˛ionarilor din decembrie 1989;
b) Consiliul ∫tiin˛ific al Institutului Revolu˛iei Rom‚ne din
Decembrie 1989, denumit Ón continuare Consiliu ∫tiin˛ific, ca
organ consultativ ∫tiin˛ific al Institutului, format dintr-un
num„r de p‚n„ la 21 de membri, desemna˛i de Colegiul
na˛ional, prin consultarea Academiei Rom‚ne ∫i a
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
Art. 5. — (1) Institutul este condus de un pre∫edinte,
ales de Colegiul na˛ional dintre personalit„˛ile care au avut
un rol de prim„ m„rime Ón desf„∫urarea Revolu˛iei rom‚ne
din decembrie 1989. Atribu˛iile pre∫edintelui sunt stabilite de
Colegiul na˛ional.
(2) Colegiul na˛ional nume∫te ca organe executive un
director general, ajutat de un director general adjunct, pe o
perioad„ de 5 ani. Ace∫tia sunt ale∫i dintre membrii
Colegiului na˛ional ∫i ai Consiliului ∫tiin˛ific ale Institutului, la
recomandarea pre∫edintelui.
(3) Directorul general ∫i directorul general adjunct ai
Institutului sunt Óncadra˛i ∫i salariza˛i la nivelul func˛iilor
asimilate celor de secretar de stat ∫i, respectiv, de
subsecretar de stat.
(4) Directorul general are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) organizeaz„ ∫i conduce Óntreaga activitate a
Institutului;
b) este ordonator de credite, Ón condi˛iile legii;
c) asigur„ gestionarea fondurilor b„ne∫ti ∫i a patrimoniului
Institutului, potrivit legii;
d) aprob„ bilan˛ul contabil ∫i contul de execu˛ie
bugetar„;
e) nume∫te ∫i destituie, potrivit legii, personalul
Institutului.
(5) Directorul general adjunct coordoneaz„ activitatea de
cercetare, respectiv Consiliul ∫tiin˛ific, fiind Ónlocuitorul de
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drept al directorului general ∫i exercit‚nd atribu˛iile delegate
de acesta.
Art. 6. — (1) Num„rul maxim de posturi salarizate ale
Institutului este de 25, exclusiv directorul general ∫i
directorul general adjunct.
(2) Personalul Institutului este salarizat conform
prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul
bugetar.
(3) Structura organizatoric„, atribu˛iile personalului ∫i
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ale Institutului se
aprob„ de Colegiul na˛ional, la propunerea pre∫edintelui.
Art. 7. — Pentru Óndeplinirea obiectivelor sale Institutul
colaboreaz„ cu Academia Rom‚n„, cu institu˛ii
guvernamentale, precum ∫i cu asocia˛ii ∫i organiza˛ii ale
societ„˛ii civile care au preocup„ri legate de studierea
Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989.
Art. 8. — (1) Cheltuielile curente ∫i de capital ale
Institutului se finan˛eaz„ din venituri proprii ∫i subven˛ii
acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului.
(2) Veniturile proprii se ob˛in din activit„˛i realizate direct
de Institut, dup„ cum urmeaz„:
a) editarea ∫i v‚nzarea de c„r˛i, publica˛ii, lucr„ri ∫i
studii de specialitate;
b) cofinan˛„ri de programe ∫i proiecte;
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c) studii, proiecte ∫i prest„ri de servicii;
d) exploatarea bunurilor pe care le are Ón administrare;
e) sponsoriz„ri ∫i dona˛ii, Ón condi˛iile legii;
f) alte activit„˛i specifice realizate de Institut, inclusiv
prin Óncheierea de contracte cu persoane fizice sau
juridice.
Art. 9. — (1) Pentru perioada de func˛ionare din anul
2004 finan˛area cheltuielilor necesare Ónfiin˛„rii, organiz„rii
∫i func˛ion„rii Institutului se asigur„ integral de la bugetul
de stat.
(2) Fondurile necesare finan˛„rii cheltuielilor prev„zute la
alin. (1) se asigur„ din fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2004.
Art. 10. — Se autorizeaz„ Regia Autonom„
îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ s„ asigure
spa˛iul ∫i mijloacele necesare organiz„rii ∫i func˛ion„rii
Institutului, Ón condi˛iile legii.
Art. 11. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi
se abrog„ art. 14 din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroiimartiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria Revolu˛iei
rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie
2004.

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, 7 decembrie 2004.
Nr. 556.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind Ónfiin˛area
Institutului Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989
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 Ónfiin˛area Institutului
Revolu˛iei Rom‚ne din Decembrie 1989 ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 6 decembrie 2004.
Nr. 1.042.
´
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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
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea
Societ„˛ii Comerciale îRoman“ — S.A. Bra∫ov ∫i constituirea parcului industrial
pe platforma Societ„˛ii Comerciale îRoman“ — S.A.
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind
privatizarea Societ„˛ii Comerciale îRoman“ — S.A. Bra∫ov
∫i constituirea parcului industrial pe platforma Societ„˛ii
Comerciale îRoman“ — S.A., publicat„ Ón Monitorul Oficial

al Rom‚niei, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu
urm„toarea modificare:
— La articolul 2 litera b), ultima liniu˛„ va avea
urm„torul cuprins:
î— Societatea Comercial„ «Prompt Trans» — S.A.“

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, 7 decembrie 2004.
Nr. 560.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea
Societ„˛ii Comerciale îRoman“ — S.A. Bra∫ov ∫i constituirea
parcului industrial pe platforma Societ„˛ii Comerciale
îRoman“ — S.A.
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 aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societ„˛ii Comerciale
îRoman“ — S.A. Bra∫ov ∫i constituirea parcului industrial pe platforma
Societ„˛ii Comerciale îRoman“ — S.A. ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 6 decembrie 2004.
Nr. 1.046.
´
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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,
Ón semn de apreciere pentru Óndelungata ∫i fructuoasa activitate
artistic„, pentru d„ruirea ∫i talentul puse Ón slujba artei spectacolului ∫i a
teatrului rom‚nesc,
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 maestrului ™tefan Radof.
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, 3 decembrie 2004.
Nr. 1.037.
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„, 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,
cu ocazia Ómplinirii a 100 de ani de la Ónfiin˛area Societ„˛ii Filarmonice
din Craiova, pentru m„iestria artistic„ ∫i rolul deosebit pe care Ól are Ón via˛a
cultural-artistic„ a ˛„rii, Ón special Ón Oltenia,
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 B — îMuzica“:
1. domnului Cichirdan Modest, ∫ef orchestr„, Filarmonica îOltenia“
(Craiova);
2. domnului Evsevschi Alexandru, violonist, fost concertmaistru la
Filarmonica îOltenia“ (Craiova);
3. domnului Racu Alexandru, compozitor, instrumentist dirijor (Craiova);
4. domnului Costin Teodor, dirijor, Filarmonica îOltenia“ (Craiova).
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, 6 decembrie 2004.
Nr. 1.039.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru transferul unui magistrat procuror Ón func˛ia de judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) ∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 30 alin. (1) ∫i ale art. 59 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum ∫i
ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 223 din 17 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — La data de 1 ianuarie 2005 doamna
Ve∫temeanu Stanca Ioana, procuror la Parchetul de pe

l‚ng„ Curtea de Apel Alba Iulia, se transfer„ Ón func˛ia
de judec„tor la Curtea de Apel Alba Iulia.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 6 decembrie 2004.
Nr. 1.040.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui judec„tor la Œnalta Curte de Casa˛ie
∫i Justi˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 30
alin. (1) ∫i ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203
din 4 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — La data de 15 septembrie 2004 se nume∫te Ón func˛ia
de judec„tor la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie domnul Ciubotaru Mihai.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 6 decembrie 2004.
Nr. 1.041.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural Ón grad de Comandor
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,
pentru contribu˛ia avut„ la promovarea literaturii ∫i civiliza˛iei rom‚ne∫ti, pentru eforturile depuse Ón vederea
protej„rii mediului prin sprijinirea mi∫c„rii ecologiste,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón
grad de Comandor, categoria F — îPromovarea culturii“,
domnului Grigore Grigorescu, directorul s„pt„m‚nalului

Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova îLiteratura ∫i
Arta“, pre∫edintele Asocia˛iei de Ecologie Spiritual„
îEco-Spirit“.

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, 6 decembrie 2004.
Nr. 1.049.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI
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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Criteriilor ∫i documentelor necesare pentru ob˛inerea
solu˛iei fiscale individuale anticipate
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Criteriile ∫i documentele
necesare pentru ob˛inerea solu˛iei fiscale individuale
anticipate, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„

din prezenta hot„r‚re, conform prevederilor art. 6 alin. (5)
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.164.

ANEX√
CRITERIILE ™I DOCUMENTELE

necesare pentru ob˛inerea solu˛iei fiscale individuale anticipate
Art. 1. — Solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„, prev„zut„
la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se emite Ón
baza cererii contribuabilului adresate Comisiei centrale
fiscale.
Art. 2. — Cererea pentru emiterea unei solu˛ii fiscale
individuale anticipate cuprinde:
a) datele de identificare a contribuabilului;
b) situa˛ia detaliat„ privind activitatea contribuabilului, Ón
prezent ∫i Ón viitor, viz‚nd contracte sau alte tranzac˛ii
viitoare care fac obiectul cererii;
c) prezentarea complet„ a st„rii de fapt viitoare pentru
care se solicit„ solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„, Ónso˛it„
de documente legate de aceasta;
d) obliga˛iile fiscale pentru care se solicit„ solu˛ia fiscal„
individual„ anticipat„;
e) declara˛ia contribuabilului c„ nu exist„ nici o
procedur„ fiscal„, administrativ„ sau judiciar„ Ón curs pentru
cazul descris pentru care se dore∫te emiterea solu˛iei
fiscale individuale anticipate;
f) men˛iunea c„ toate datele furnizate sunt conforme cu
realitatea.
Art. 3. — Solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ con˛ine
urm„toarele elemente:
a) denumirea emitentului;
b) data la care a fost emis„ ∫i data de la care Ó∫i
produce efectele;

c) datele de identificare a contribuabilului beneficiar al
solu˛iei fiscale individuale anticipate;
d) obiectul solu˛iei fiscale individuale anticipate;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele ∫i semn„tura persoanelor Ómputernicite ale
emitentului;
h) men˛iuni privind audierea contribuabilului;
i) preciz„ri privind categoria obliga˛iilor fiscale pentru
care s-a emis solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ ∫i
tratamentul fiscal aplicabil acestora.
Art. 4. — Solu˛ia fiscal„ individual„ anticipat„ nu se
emite Ón urm„toarele situa˛ii:
a) cererea contribuabilului nu con˛ine cel pu˛in unul
dintre elementele prev„zute la art. 2;
b) faptele descrise sunt acelea∫i cu cele descrise de
contribuabil Óntr-o cerere anterioar„ pentru care nu s-a emis
o solu˛ie fiscal„ individual„ anticipat„;
c) dac„ exist„ o procedur„ fiscal„, administrativ„ sau
judiciar„ Ón curs pentru cazul descris;
d) dac„ exist„ informa˛ii c„ faptele declarate ascund un
alt contract, o alt„ tranzac˛ie sau ac˛iune;
e) dac„ necesit„ interpretarea legisla˛iei str„ine.
Art. 5. — Dispozi˛iile art. 199 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,
sunt aplicabile pentru termenul de solu˛ionare a cererilor
privind emiterea solu˛iilor fiscale individuale anticipate.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri ∫i cheltuieli al Ministerului Comunica˛iilor
∫i Tehnologiei Informa˛iei privind activitatea de privatizare pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i 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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ bugetul propriu de venituri ∫i
cheltuieli al Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei

privind activitatea de privatizare pe anul 2005, prev„zut Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Eugen Dogariu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.165.

ANEX√
BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ™I CHELTUIELI

al Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei privind activitatea de privatizare
pe anul 2005
Nr.
crt.

I.

II.

Prevederi anuale
mii lei

Denumirea indicatorilor

Venituri — total,
din care:
1. Venituri din privatizare
2. Venituri din dividende
Cheltuieli — total,
din care:
a) v„rs„minte la Trezoreria Statului, Óntr-un cont curent
general al Trezoreriei Statului

15.100.000
0
15.100.000
15.100.000
15.100.000
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