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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
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. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 26 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, aprobat„ cu complet„ri prin Legea nr. 353/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 47.278,30 mii

lei (RON), din care la capitolul 60.01 îAsisten˛„ social„,
aloca˛ii, pensii, ajutoare ∫i indemniza˛ii“ cu suma de
30.000,00 mii lei (RON), respectiv la capitolul 68.01
îTransporturi ∫i comunica˛ii“ cu suma de 17.278,30 mii lei
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(RON), conform situa˛iei din anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la propunerea ordonatorului principal de credite, s„
introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului

Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pe
anul 2005.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.742.
ANEX√
SITUAﬁIA

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru asigurarea ac˛iunilor de prevenire ∫i combatere
a gripei aviare pe drumurile na˛ionale ∫i Ón g„rile din zonele de carantin„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 5 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 140/2005 privind m„surile ce
se aplic„ ca urmare a suspiciunii influen˛ei aviare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 8.106 mii lei (RON)
la capitolul 68.01 îTransporturi ∫i comunica˛ii“, din care la titlul
îCheltuieli materiale ∫i servicii“ cu suma de 5.449 mii lei (RON)
∫i la titlul îTransferuri neconsolidabile“ cu suma de 2.657
mii lei (RON).
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
asigurarea derul„rii ac˛iunilor de prevenire ∫i combatere a
bolii la nivelul infrastructurii rutiere ∫i de cale ferat„ din
zonele ce au fost declarate Ón carantin„ Óncep‚nd cu data
de 15 octombrie 2005.

Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
ac˛iunilor prev„zute la art. 1 se suplimenteaz„ cu suma de
8.106 mii lei (RON) Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
Art. 3. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.743.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
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. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 26 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, aprobat„ cu complet„ri prin Legea nr. 353/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea de la bugetul de stat pe
anul 2005 a sumei de 11.443.190 lei (RON) Ón vederea
decont„rii lucr„rilor de investi˛ii executate la CET DrobetaTurnu Severin [3.760.000 lei (RON)] ∫i Compania Na˛ional„
a Uraniului — S.A. Bucure∫ti [4.473.190 lei (RON)], precum
∫i pentru transferurile aferente restructur„rii produc˛iei de
ap„rare [2.500.000 lei (RON)] ∫i promovarea comer˛ului
[710.000 lei (RON)].

Art. 2. — Pentru finan˛area lucr„rilor prev„zute la art. 1
se suplimenteaz„ bugetul Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului pe anul 2005 din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, cu suma de 11.443.190 lei (RON), din care la
capitolul 66.01 îIndustrie“ cu suma de 10.733.190 lei (RON),
din care la titlul 38 îTransferuri“ cu suma de 2.500.000 lei (RON)
∫i la titlul îCheltuieli de capital“ cu suma de 8.233.190 lei (RON),
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∫i la capitolul 69.01 îAlte ac˛iuni economice“, titlul
îTransferuri“ cu suma de 710.000 lei (RON).

bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului pe anul 2005.

Art. 3. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile prev„zute la art. 2 Ón structura

Art. 4. — Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului r„spunde
de modul de utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale,
a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.745.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului pe anul 2005 cu suma de
5,2 milioane lei (RON), din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005, la capitolul 66.01
îIndustrie“, titlul 34 îSubven˛ii“, articolul 35.02 îSubven˛ii pe
produse ∫i activit„˛i“.
Art. 2. — (1) Anexa nr. II (3, 4, 6 ∫i 10) la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de
venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005 pentru companiile,
societ„˛ile na˛ionale ∫i societ„˛ile comerciale aflate sub
autoritatea sau Ón coordonarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, precum ∫i a transferurilor pentru societ„˛ile
comerciale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa nr. II
(3, 4, 6 ∫i 10)*) la prezenta hot„r‚re.
(2) Cu sumele prev„zute Ón anexa nr. II (3, 4, 6 ∫i 10) la
prezenta hot„r‚re se suplimenteaz„ Ón mod corespunz„tor,
at‚t la venituri, c‚t ∫i la cheltuieli, bugetele de venituri ∫i
cheltuieli ale companiilor, societ„˛ilor na˛ionale ∫i societ„˛ilor
comerciale aflate sub autoritatea sau Ón coordonarea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului pe anul 2005.
Art. 3. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.746.
*) Anexa nr. II (3, 4, 6 ∫i 10) este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. II/3

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI
Calcula˛ia subven˛iei Ón anul 2005 rectificat

ANEXA Nr. II/4

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI
Calcula˛ia subven˛iei Ón anul 2005 rectificat

ANEXA Nr. II/6

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI
Calcula˛ia subven˛iei Ón anul 2005 rectificat
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ANEXA Nr. II/10

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI
Calcula˛ia subven˛iei Ón anul 2005 rectificat

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea doamnei Sima Livia Ón func˛ia
de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 8 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón
cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Sima Livia se nume∫te Ón func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Turism.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Dan Petrescu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 513.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAﬁIONAL AL INFORMAﬁIILOR SECRETE DE STAT

ORDIN
pentru stabilirea condi˛iilor de acces la informa˛ii U.E. clasificate
Œn temeiul art. II din Legea nr. 343/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 153/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Accesul la informa˛ii U.E. clasificate este
permis cu respectarea principiului necesit„˛ii de a cunoa∫te
numai
persoanelor
care
de˛in
certificat
de
securitate/autoriza˛ie de acces la informa˛ii na˛ionale
clasificate, valabile pentru nivelul de secretizare al
informa˛iilor necesare Óndeplinirii atribu˛iilor de serviciu.
(2) Œn func˛ie de importan˛a ∫i sensibilitatea informa˛iilor
exist„ urm„toarele niveluri U.E. de clasificare ∫i care au
echivalen˛„ Ón legisla˛ia na˛ional„, dup„ cum urmeaz„:
ROM¬NIA

UE

SECRET DE SERVICIU

RESTREINT UE

SECRET

CONFIDENTIEL UE

STRICT SECRET

SECRET UE

STRICT SECRET
DE IMPORTANﬁ√
DEOSEBIT√

TRES SECRET
UE/EU
TOP SECRET

Art. 2. — (1) Reprezentan˛ii autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor
publice din Rom‚nia care particip„ la reuniunile Consiliului
European, ale consiliilor ministeriale, precum ∫i ale
comitetelor ∫i grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii
Europene ∫i ale Comisiei Europene Ón cadrul c„rora se
vehiculeaz„ informa˛ii U.E. clasificate trebuie s„ fac„
dovada Óndeplinirii cerin˛elor legale privind accesul la astfel
de informa˛ii.

(2) Dovada Óndeplinirii cerin˛elor legale privind accesul
se face prin prezentarea unei copii a certificatului de
securitate/autoriza˛iei de acces la informa˛ii na˛ionale
clasificate, Ónso˛it„ de o confirmare din partea Oficiului
Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat
(O.R.N.I.S.S.), ca autoritate na˛ional„ de securitate.
(3) Œn confirmarea men˛ionat„ la alin. (2) se vor preciza
c„ persoana Ón cauz„ a fost autorizat„, potrivit standardelor
de securitate din Rom‚nia, s„ aib„ acces la informa˛ii
na˛ionale clasificate de un anumit nivel de secretizare,
conform echivalen˛ei prev„zute la art. 1 alin. (2), precum ∫i
perioada de valabilitate a certificatului de securitate/
autoriza˛iei de acces.
(4) Institu˛iile interesate vor solicita O.R.N.I.S.S.
eliberarea acestei confirm„ri cu 14 zile lucr„toare Ónainte
de data Ónceperii ac˛iunii.
(5) Pentru confirmarea accesului la informa˛ii secrete de
serviciu, solicitantul va trimite la O.R.N.I.S.S. copia
autoriza˛iei de acces la aceast„ categorie de informa˛ii.
Art. 3. — (1) Cet„˛enii rom‚ni care vor lucra efectiv Ón
structurile Uniunii Europene vor avea acces la informa˛ii
U.E. clasificate pe baza certificatelor de securitate eliberate
de Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene
(SGC).
(2) SGC va elibera certificatele de securitate Ón baza
copiei dup„ certificatul de securitate/autoriza˛ia de acces la
informa˛ii na˛ionale clasificate ∫i a confirm„rii O.R.N.I.S.S.

Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional
al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu
Bucure∫ti, 21 decembrie 2005.
Nr. 490.
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P R E ﬁ U R I L E

publica˛iilor legislative pentru anul 2006
— pe suport tradi˛ional —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valoarea
abonamentului
anual
— lei noi —

Denumirea publica˛iei

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei
Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale
Edi˛ii trilingve

Valoarea
abonamentului trimestrial
— lei noi —
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

rom‚n„
rom‚n„,

1.480
250

370,00
—

370,00
—

370,00
—

370,00
—

maghiar„

1.140
1.700
370
1.540
1.420
460
375
620

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00

117
100
350

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

∫i alte

**) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
u COMPANIA NAﬁIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
— prin toate filialele
u RODIPET — S.A.
— Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
u INTERPRESS SPORT — S.R.L.
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
u PRESS EXPRES — S.R.L.
— Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
u INFO EUROTRADING — S.A.
— Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
u ACTA LEGIS — S.R.L.
— Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
u CURIER PRESS — S.A.
— Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
u MIMPEX — S.R.L.
— Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
u CALLIOPE — S.R.L.
— Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
u ART ADVERTISING — S.R.L.
— R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
u ZIRKON MEDIA — S.R.L.
— Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
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