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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7
din Ordonan˛a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli
pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
î(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic„ autorit„˛ilor
administra˛iei publice ∫i institu˛iilor publice prev„zute la
art. 1 alin. (3) ∫i (4), Ministerului Afacerilor Externe ∫i
misiunilor diplomatice ale Rom‚niei, Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, Departamentului pentru Rela˛ia
cu Parlamentul, Direc˛iei de Investigare a Infrac˛iunilor de
Criminalitate Organizat„ ∫i Terorism din cadrul Ministerului
Public, Agen˛iei Na˛ionale de Pres„ ROMPRES, Agen˛iei
Na˛ionale pentru Programe Comunitare Ón Domeniul
Educa˛iei ∫i Form„rii Profesionale, precum ∫i consiliilor
locale ∫i jude˛ene.“

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 24
din 12 iulie 2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei
publice ∫i institu˛iile publice, adoptat„ Ón temeiul art. 1
pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, cu
urm„toarea modificare:
— La articolul unic, alineatul (2) al articolului 7 va avea
urm„torul cuprins:

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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 320.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7
din Ordonan˛a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei
publice ∫i institu˛iile publice
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. 24/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.073.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81
din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 98 din 14 iulie 2005 pentru modificarea
art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 637 din 20 iulie
2005, cu urm„toarea modificare:
— Articolul unic va avea urm„torul cuprins:

îArticol unic. — Articolul 81 din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
«Art. 81. — Punctajul mediu anual aferent pensiilor din
sistemul public se majoreaz„ prin m„suri adoptate prin
hot„r‚ri ale Guvernului.»“

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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 321.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea
art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
∫i alte drepturi de asigur„ri sociale
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 de
urgen˛„ a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.074.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea
unui sprijin direct al statului produc„torilor agricoli pentru Ónfiin˛area culturilor
Ón toamna anului 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 117 din 14 iulie 2005 privind acordarea unui sprijin
direct al statului produc„torilor agricoli pentru Ónfiin˛area
culturilor Ón toamna anului 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 665 din 26 iulie 2005, cu
urm„toarele modific„ri:
1. Titlul ordonan˛ei va avea urm„torul cuprins:
îO R D O N A N ﬁ √ D E U R G E N ﬁ √
privind acordarea unui sprijin direct al statului
produc„torilor agricoli pentru Ónfiin˛area culturilor
Ón toamna anului 2005 ∫i pentru completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2005“
2. Alineatul (5) al articolului 1 va avea urm„torul cuprins:
î(5) Œn condi˛iile Ón care arendatorii nu pot completa
cererile privind sprijinul direct al statului, Ón valoare de 175
lei (RON)/ha, arenda∫ii pot completa cererea Ón numele
acestora ∫i pot ridica bonurile valorice Ón numele
beneficiarilor, cu condi˛ia existen˛ei Ón contractul de
arendare a unei clauze exprese referitoare la ridicarea
sprijinului acordat de stat proprietarilor.“
3. La articolul 7, litera b) a alineatului (5) ∫i alineatul (15)
vor avea urm„torul cuprins:
îb) celor care exploateaz„ terenurile beneficiarilor
prev„zu˛i la art. 1 alin. (3) lit. b) ∫i c), care fac dovada
folosirii terenurilor, prezint„ Ómputernicirea proprietarilor sau
se Óncadreaz„ Ón condi˛iile prev„zute la art. 1 alin. (5).
............................................................................................
(15) Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti primesc spre decontare
bonuri valorice, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru achizi˛ionarea de motorin„ ∫i semin˛e p‚n„ la
data de 10 decembrie 2005, dup„ care vor solicita, p‚n„ la
data de 15 decembrie 2005, Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ultima tran∫„ de pl„˛i;
b) pentru achizi˛ionarea de Óngr„∫„minte chimice ∫i
pesticide p‚n„ la data de 15 martie 2006, dup„ care vor
solicita, p‚n„ la data de 31 martie 2006, Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ultima tran∫„ de
pl„˛i.“

4. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 8. — (1) Œnstr„inarea, deteriorarea sau pierderea
registrului de Ónregistrare a cererilor pentru acordarea
sprijinului direct al statului produc„torilor agricoli Ón valoare
de 175 lei (RON)/ha pentru suprafe˛e de teren arabil de
p‚n„ la 5 ha inclusiv ∫i/sau a proceselor-verbale de
recep˛ie, regularizare ∫i restituire constituie contraven˛ie ∫i se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 3.000 lei (RON) la 5.000 lei
(RON).“
5. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea
sanc˛iunilor prev„zute la art. 8 se fac de c„tre Ómputernici˛i
ai Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ∫i ai Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau Ón termen
de cel mult 48 de ore de la data Óncheierii procesuluiverbal ori, dup„ caz, de la data comunic„rii acestuia,
jum„tate din minimul amenzii prev„zute la art. 8, agentul
constatator f„c‚nd men˛iune despre aceast„ posibilitate Ón
procesul-verbal.“
Art. II. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea ∫i
Ónregistrarea bovinelor Ón Rom‚nia ∫i pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 61/2004 privind acordarea Ón anul agricol 2004—2005 a
unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha
produc„torilor agricoli pentru suprafe˛e de teren arabil de
p‚n„ la 5 ha inclusiv, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 120/2005, se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
— La articolul II, dup„ punctul 7 se introduce un nou
punct, punctul 71, cu urm„torul cuprins:
î7 1 . La articolul 5 alineatul (1), dup„ litera b) se
introduce o nou„ liter„, litera c), cu urm„torul cuprins:
«c) bonurile valorice acordate pentru culturile care se
Ónfiin˛eaz„ Ón prim„vara anului 2005, valabile ∫i neutilizate
de beneficiarii prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
se pot folosi la achizi˛ionarea de semin˛e, Óngr„∫„minte
chimice ∫i pesticide pentru Ónfiin˛area culturilor Ón toamna
anului 2005.»“

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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 322.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 117/2005 privind acordarea
unui sprijin direct al statului produc„torilor agricoli
pentru Ónfiin˛area culturilor Ón toamna anului 2005
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. 117/2005 privind acordarea unui sprijin direct al
statului produc„torilor agricoli pentru Ónfiin˛area culturilor Ón toamna
anului 2005 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.075.



PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 63/2005 pentru reglementarea unor m„suri de reducere
a cheltuielilor de personal Ón anul 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63
din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor m„suri de reducere a
cheltuielilor de personal Ón anul 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 568 din 1 iulie 2005, cu urm„toarele modific„ri:
1. Articolul 3 se abrog„.
2. La articolul 4, alineatului (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — (1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonan˛e de
urgen˛„ constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).“
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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

DAN RADU RU™ANU

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 323.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea
unor m„suri de reducere a cheltuielilor de personal
Ón anul 2005
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 de
urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor m„suri de
reducere a cheltuielilor de personal Ón anul 2005 ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.076.


PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 108/2005 privind unele m„suri Ón domeniul salariz„rii
persoanelor care ocup„ func˛ii de demnitate public„,
alese ∫i numite, din administra˛ia public„ local„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele m„suri Ón domeniul salariz„rii
persoanelor care ocup„ func˛ii de demnitate public„, alese ∫i numite, din
administra˛ia public„ local„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul 1, dup„ alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Ordonatorii principali de credite vor lua m„surile necesare pentru
cuprinderea Ón bugetele institu˛iilor respective a sumelor necesare ducerii la
Óndeplinire a prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„.“
2. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Pentru persoanele care ocup„ func˛ii de demnitate
public„, alese ∫i numite, din administra˛ia public„ local„, indemniza˛iile
prev„zute Ón anex„ reprezint„ unica form„ de remunerare a activit„˛ii
corespunz„toare func˛iei ∫i reprezint„ baza de calcul pentru stabilirea
drepturilor ∫i obliga˛iilor care se determin„ Ón raport cu venitul salarial.
(2) Persoanele prev„zute la alin. (1) nu beneficiaz„ de sporul de
vechime Ón munc„ ∫i nici de alte sporuri prev„zute de lege.“
3. Anexa va avea urm„torul cuprins:
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îANEX√*)

FUNCﬁII DE DEMNITATE PUBLIC√

din administra˛ia public„ local„
I. Indemniza˛iile persoanelor din cadrul organelor autorit„˛ii publice, alese Ón func˛ii potrivit prevederilor Constitu˛iei
Rom‚niei

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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II. Indemniza˛iile persoanelor din cadrul organelor autorit„˛ii publice, numite Ón func˛ii potrivit legii

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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 331.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 108/2005 privind unele m„suri
Ón domeniul salariz„rii persoanelor care ocup„ func˛ii
de demnitate public„, alese ∫i numite,
din administra˛ia public„ local„
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. 108/2005 privind unele m„suri Ón domeniul
salariz„rii persoanelor care ocup„ func˛ii de demnitate public„, alese ∫i
numite, din administra˛ia public„ local„ ∫i se dispune publicarea acestei legi
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