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GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
pentru stabilirea unor m„suri organizatorice la nivelul administra˛iei publice centrale
Œn scopul elimin„rii de urgen˛„ a disfunc˛ionalit„˛ilor Ón elaborarea strategiei ∫i politicilor de control Ón domeniile
protec˛iei mediului, forestier ∫i v‚n„toare ∫i pentru limitarea efectelor negative care pot ap„rea prin interven˛ia Ónt‚rziat„ a
statului Ón domeniile men˛ionate,
Ón vederea stabilirii m„surilor corespunz„toare care s„ permit„ desf„∫urarea, Ón cel mai scurt timp, a activit„˛ii
unor institu˛ii ∫i structuri din cadrul administra˛iei publice centrale, elemente care vizeaz„ interesul public ∫i constituie
situa˛ii de urgen˛„ ∫i extraordinare,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — (1) Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ Garda Na˛ional„ de Mediu
trece din subordinea Autorit„˛ii Na˛ionale de Control Ón
subordinea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, ca
institu˛ie public„ de inspec˛ie ∫i control, ∫i func˛ioneaz„ ca
organ de specialitate al administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, finan˛at„ integral de la bugetul de stat.
(2) Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor va prelua
∫i atribu˛iile specifice Autorit„˛ii Na˛ionale de Control,
aferente activit„˛ii G„rzii Na˛ionale de Mediu.

(3) Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor va exercita
atribu˛iile ministrului delegat pentru coordonarea autorit„˛ilor de
control, aferente coordon„rii activit„˛ii G„rzii Na˛ionale de Mediu.
Art. 2. — (1) Garda Na˛ional„ de Mediu func˛ioneaz„ la
nivel central prin Comisariatul General ∫i are Ón subordine
comisariate regionale, institu˛ii publice cu personalitate
juridic„, comisariate jude˛ene organizate ca servicii Ón
cadrul comisariatelor regionale de care apar˛in ∫i
Comisariatul Rezerva˛iei Biosferei îDelta Dun„rii“, organizat
ca serviciu Ón cadrul Comisariatului Regional Gala˛i.
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(2) Garda Na˛ional„ de Mediu se reorganizeaz„ prin
suplimentarea num„rului de 806 posturi existente cu un
num„r de 183 de posturi finan˛ate de la bugetul de stat
aprobat pentru anul 2005.
Art. 3. — (1) Se desfiin˛eaz„ inspectoratele teritoriale de
regim silvic ∫i cinegetic, institu˛ii cu personalitate juridic„
din subordinea G„rzii Na˛ionale de Mediu.
(2) Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
preia, Ón condi˛iile legii, de la Garda Na˛ional„ de Mediu
un num„r de 42 de posturi din structura comisariatelor de
mediu ∫i un num„r de 157 de posturi din structura fostelor
inspectorate teritoriale de regim silvic ∫i cinegetic, cu
personalul de specialitate silvicultur„ ∫i/sau v‚n„toare
aferent acestora.
(3) Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
preia, Ón condi˛iile legii, de la Garda Na˛ional„ de Mediu, Ón
afara num„rului de posturi prev„zute la alin. (2), ∫i un
num„r de 42 de posturi dintre cele 183 de posturi
prev„zute la art. 2 alin. (2).
(4) Personalul care se preia de Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale Ón condi˛iile alin. (2) se
consider„ transferat Ón interesul serviciului.
Art. 4. — Num„rul total de posturi pentru Garda
Na˛ional„ de Mediu este de 748 de posturi finan˛ate
integral de la bugetul de stat, din care 607 posturi r„mase
dup„ cedarea din totalul de 806 posturi existente a celor
199 de posturi prev„zute Ón art. 3 alin. (2) ∫i 141 de
posturi dintre cele 183 de posturi prev„zute la art. 2 alin. (2).
Art. 5. — Direc˛iile teritoriale de regim silvic ∫i de
v‚n„toare, constituite Ón baza Ordonan˛ei Guvernului
nr. 41/2004 privind Ónfiin˛area direc˛iilor teritoriale de regim
silvic ∫i de v‚n„toare, aprobat„ prin Legea nr. 117/2004,
se reorganizeaz„ ca inspectorate teritoriale de regim silvic
∫i de v‚n„toare, institu˛ii publice cu personalitate juridic„,
Ón subordinea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, finan˛ate integral de la bugetul de stat.
Art. 6. — (1) Patrimoniul ∫i fondurile corespunz„toare
inspectoratelor teritoriale de regim silvic ∫i cinegetic,
precum ∫i cele corespunz„toare celor 42 de posturi
prev„zute la art. 3 alin. (2) se preiau prin protocol de
predare-preluare Óncheiat Óntre Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ∫i Garda Na˛ional„ de
Mediu.
(2) Œn actele normative Ón vigoare care reglementeaz„
regimul silvic ∫i/sau v‚n„toarea, denumirile îinspectorate
teritoriale de regim silvic ∫i cinegetic“ ∫i îdirec˛ii teritoriale
de regim silvic ∫i de v‚n„toare“ se Ónlocuiesc cu
denumirea îinspectorate teritoriale de regim silvic ∫i de
v‚n„toare“.
Art. 7. — (1) Pentru organizarea Ón cadrul aparatului de
lucru al Guvernului a activit„˛ii privind rela˛iile de
parteneriat social ale Guvernului, Secretariatul General al
Guvernului preia 10 posturi Ómpreun„ cu fondurile aferente
acestora de la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.
(2) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniile mediului de afaceri ∫i
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii preia de la Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului activitatea privind mediul de
afaceri. Pentru organizarea acestei activit„˛i Ón cadrul
aparatului de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniile mediului de afaceri ∫i
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, Secretariatul General al
Guvernului preia 8 posturi, func˛ii publice, Ómpreun„ cu
personalul ∫i fondurile aferente, de la Ministerul Economiei
∫i Comer˛ului.
(3) Num„rul de posturi Ón aparatul de lucru al
Guvernului, cu excep˛ia Departamentului pentru Rela˛ia cu
Parlamentul, finan˛ate potrivit legii, se suplimenteaz„ Ón
mod corespunz„tor cu num„rul de posturi prev„zut la
alin. (1) ∫i (2).
Art. 8. — (1) Ministerul Afacerilor Externe preia
activitatea Departamentului pentru Rom‚nii de Pretutindeni,
precum ∫i personalul ∫i fondurile aferente de la Cancelaria
Primului-Ministru.

(2) Centrul îEudoxiu Hurmuzachi“ pentru rom‚nii de
pretutindeni, Ónfiin˛at prin Legea nr. 150/1998 privind
acordarea de sprijin comunit„˛ilor rom‚ne∫ti de pretutindeni,
cu modific„rile ulterioare, ca institu˛ie public„ cu
personalitate juridic„, trece din subordinea Cancelariei
Primului-Ministru Ón subordinea Ministerului Afacerilor Externe.
Art. 9. — (1) Autoritatea pentru urm„rirea aplic„rii
unitare a Legii nr. 10/2001, Ónfiin˛at„ prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 950/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, trece din subordinea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor Ón subordinea Cancelariei Primului-Ministru.
(2) Func˛iile ∫i func˛ionarii publici din cadrul Autorit„˛ii
pentru urm„rirea aplic„rii unitare a Legii nr. 10/2001 se
transfer„ Ón interesul serviciului de la Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor la Cancelaria Primului-Ministru,
p„str‚ndu-∫i toate drepturile anterior dob‚ndite. Num„rul
maxim de posturi al Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
se diminueaz„ cu 26, iar num„rul maxim de posturi al
Cancelariei Primului-Ministru se suplimenteaz„, Ón mod
corespunz„tor, cu acela∫i num„r de posturi. Activit„˛ile
privind eviden˛a contabil„, raport„rile periodice, precum ∫i
de resurse umane se realizeaz„ prin compartimentele de
specialitate ale Cancelariei Primului-Ministru.
(3) Finan˛area Autorit„˛ii pentru urm„rirea aplic„rii
unitare a Legii nr. 10/2001 se asigur„ de la bugetul de
stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
(4) Prin hot„r‚re a Guvernului, Autoritatea pentru
urm„rirea aplic„rii unitare a Legii nr. 10/2001 poate fi
reorganizat„, inclusiv prin schimbarea denumirii acesteia ∫i
prin preluarea unor atribu˛ii Ón materia retroced„rii de la
alte structuri sau institu˛ii publice.
Art. 10. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sprijinirea
Ini˛iativelor Tinerilor — ANSIT, Ónfiin˛at„ prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 198/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, trece din subordinea Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii Ón subordinea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret.
(2) Finan˛area Agen˛iei Na˛ionale pentru Sprijinirea
Ini˛iativelor Tinerilor — ANSIT se asigur„ din venituri proprii
∫i subven˛ii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret.
Art. 11. — (1) Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor
Publice s„ introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea
prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„ Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón bugetele autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor
publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la
propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza
protocoalelor de predare-preluare.
(2) Protocoalele de predare-preluare se Óncheie Ón
termen de 15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ ∫i cuprind prevederile bugetare,
execu˛ia bugetar„ p‚n„ la data prelu„rii, structurile de
personal preluate, patrimoniul aferent, precum ∫i celelalte
drepturi ∫i obliga˛ii ce decurg din acestea.
Art. 12. — Œn termen de 45 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, prin hot„r‚re a
Guvernului vor fi aprobate reorganizarea ∫i func˛ionarea
autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice care fac obiectul
prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 13. — Ordonan˛a Guvernului nr. 32/1998 privind
organizarea cabinetului demnitarului din administra˛ia
public„ central„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 760/2001, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Œn sensul prezentei ordonan˛e, prin demnitar
din administra˛ia public„ central„, denumit Ón continuare
demnitar, se Ón˛elege: primul-ministru, ministrul de stat,
ministrul, ministrul delegat, ∫eful Cancelariei PrimuluiMinistru, secretarul de stat ∫i asimilatul acestuia din cadrul
ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului
General al Guvernului ∫i Departamentului pentru Rela˛ia cu
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Parlamentul, conduc„torul organelor de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, cu rang de secretar de stat,
precum ∫i prefectul ca reprezentant al Guvernului.“
Nr.
crt.

2. Pozi˛ia nr. 4 din anexa nr. 1 îNum„rul maxim de
posturi din cabinetul demnitarului, pe func˛ii ∫i niveluri de
demnitari“ va avea urm„torul cuprins:

Demnitar

Director
de cabinet

î4. Secretarul de stat ∫i asimilatul acestuia
din cadrul ministerelor, Cancelariei
Primului-Ministru, Secretariatului General
al Guvernului ∫i Departamentului
pentru Rela˛ia cu Parlamentul

1

Art. 14. — Alineatul (2) al articolului 13 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ∫i
condi˛iilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate,
potrivit legii, Ón proprietatea privat„ a statului, republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 707 din
5 august 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(2) Repartizarea bunurilor prev„zute la alin. (1) lit. a)
se va face de c„tre o comisie interministerial„ care va
func˛iona pe l‚ng„ Secretariatul General al Guvernului,
constituit„ prin decizie a primului-ministru, format„ din
reprezentan˛i ai Secretariatului General al Guvernului,
Ministerului Finan˛elor Publice, Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, Ministerului Justi˛iei,
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i
Cancelariei Primului-Ministru.“
Art. 15. — Alineatul (4) al articolului 25 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î(4) Dezbaterile din ∫edin˛ele Guvernului ∫i modul de
adoptare a actelor acestuia, precum ∫i a oric„ror alte
m„suri stabilite se Ónregistreaz„ pe band„ magnetic„ ∫i se
consemneaz„ Ón scris Ón stenograma ∫edin˛ei, certificat„ de
ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului ∫i p„strat„, conform legii, Ón cadrul
Secretariatului General al Guvernului.“
Art. 16. — Legea nr. 379/2003 privind regimul
mormintelor ∫i operelor comemorative de r„zboi, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 700 din
7 octombrie 2003, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 25. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Oficiul Na˛ional pentru
Cultul Eroilor, organ de specialitate al administra˛iei publice
centrale, cu personalitate juridic„, Ón subordinea Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale.
(2) Organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Na˛ional pentru
Cultul Eroilor se stabilesc prin regulament de organizare ∫i
func˛ionare aprobat prin hot„r‚re a Guvernului, ini˛iat„ de
Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale.
(3) Oficiul Na˛ional pentru Cultul Eroilor este condus de
un director numit prin ordin al ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.
(4) Num„rul maxim de posturi ale Oficiului Na˛ional
pentru Cultul Eroilor se stabile∫te prin Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a Oficiului Na˛ional pentru Cultul
Eroilor, aprobat prin hot„r‚re a Guvernului. Structura
posturilor pe compartimente, statul de func˛ii ∫i structura de
personal se aprob„ prin ordin al ministrului ap„r„rii
na˛ionale.
(5) Oficiul Na˛ional pentru Cultul Eroilor Óntocme∫te
proiectul bugetului propriu care se prevede distinct Ón
bugetul Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.“

Func˛ii Ón cabinetul demnitarului
Asistent
Consilier
Secretar
de cabinet
personal
personal

1

2

1

Curier
personal

1“

2. La articolul 26, litera e) va avea urm„torul cuprins:
îe) propune Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale ini˛ierea
proiectelor de hot„r‚ri ale Guvernului pentru Ónfiin˛area,
modificarea, precum ∫i pentru construirea mormintelor ∫i
operelor comemorative de r„zboi str„ine pe teritoriul
Rom‚niei;“.
3. Articolul 29 se abrog„.
Art. 17. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare
Ón cadrul administra˛iei publice centrale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 266 din
25 martie 2004, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La alineatul (1) al articolului 1, dup„ litera g) se
introduce o nou„ liter„, litera h), cu urm„torul cuprins:
îh) alte departamente, organizate ca structuri cu sau
f„r„ personalitate juridic„, Ón subordinea primului-ministru, a
c„ror func˛ionare se stabile∫te prin hot„r‚re a Guvernului.“
2. La alineatul (3) al articolului 2, dup„ litera e) se
introduc literele f)—m) cu urm„torul cuprins:
îf) asigurarea adopt„rii pozi˛iilor Rom‚niei Ón negocierile
obiectivelor de importan˛„ strategic„ ce privesc problematica
european„ ∫i implic„ o decizie a primului-ministru sau a
Guvernului;
g) verificarea ∫i sus˛inerea aplic„rii m„surilor impuse
Rom‚niei prin mecanismul de monitorizare consolidat„ a
preg„tirilor de aderare la Uniunea European„;
h) monitorizarea ∫i controlul modului de implementare a
programelor cu finan˛are de la Uniunea European„ ∫i de la
Banca Mondial„, Ón vederea identific„rii ∫i elimin„rii
blocajelor care produc Ónt‚rzieri Ón procesul de
implementare;
i) coordonarea propunerilor de proiecte cu finan˛are
interna˛ional„, Ón scopul armoniz„rii ∫i asigur„rii
complementarit„˛ii obiectivelor acestora cu cele cuprinse Ón
Planul economic de preaderare, Planul na˛ional de aderare
a Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i Planul na˛ional de
dezvoltare;
j) identificarea ∫i eliminarea disfunc˛ionalit„˛ilor de ordin
administrativ, institu˛ional sau de alt„ natur„, Ón vederea
cre∫terii gradului de absorb˛ie a fondurilor de preaderare;
k) asigurarea convergen˛ei utiliz„rii fondurilor ∫i evitarea
suprapunerilor, Ón scopul folosirii c‚t mai eficiente a
asisten˛ei financiare nerambursabile acordate Rom‚niei de
c„tre Uniunea European„;
l) participarea la procesul decizional de stabilire a
priorit„˛ilor de ordin strategic Ón vederea utiliz„rii eficiente a
fondurilor structurale ∫i de coeziune;
m) monitorizarea Óndeplinirii angajamentelor restante Ón
aplicarea acquisului comunitar la nivel local.“
Art. 18. — Articolul 10 din Legea nr. 274/2004 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Rom‚n
pentru Adop˛ii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 229/18.III.2005

Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Personalul Oficiului este format din
func˛ionari publici ∫i personal contractual numit, respectiv
Óncadrat, potrivit legii.
(2) Personalul Oficiului este salarizat Ón conformitate cu
prevederile legale Ón vigoare aplicabile personalului din
cadrul aparatului de lucru al Guvernului.
(3) Personalul prev„zut la art. 7 poate beneficia de un
spor de confiden˛ialitate de p‚n„ la 15% din salariul de
baz„, cuantumul acestuia urm‚nd a se stabili prin ordin al
secretarului de stat, cu avizul ministrului delegat pentru
coordonarea Secretariatului General al Guvernului.“
Art. 19. — Alineatul (1) al articolului II din Ordonan˛a
Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din
Legea nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 791 din 27
august 2004, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 519/2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(1) Œn cazul firmelor Ónmatriculate p‚n„ la data intr„rii Ón
vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii
nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului, persoanele juridice
de˛in„toare ale acestora sunt obligate s„ solicite acordul
autorit„˛ii competente pentru folosirea denumirii, Ón condi˛iile
legii, Ón termen de maximum 9 luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e.“
Art. 20. — Punctul 17 al articolului 12 din Legea
nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General
pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.082 din
22 noiembrie 2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î17. operarea Sistemului electronic de achizi˛ii publice, a
Sistemului electronic na˛ional, a Sistemului informatic pentru
atribuirea electronic„ a autoriza˛iilor de transport
interna˛ional rutier de marf„ ∫i pentru atribuirea electronic„
a traseelor na˛ionale din programele de transport prin
serviciile regulate jude˛ene, interjude˛ene limitrofe ∫i
interjude˛ene.“
Art. 21. — Œn actele normative Ón vigoare, sintagma
îagen˛i economici“ se Ónlocuie∫te cu sintagma îoperatori
economici“.
Art. 22. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ urm„toarele prevederi:

a) alin. (21)—(23) ale art. 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 763 din
18 octombrie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
b) alin. (2) al art. 8, alin. (4) al art. 15, precum ∫i partea
introductiv„ ∫i lit. a) ale alin. (5) al art. 16 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor
m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau
func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 464
din 29 iunie 2003, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 194/2004, cu modific„rile ulterioare;
c) lit. d) a alin. (1) ∫i alin. (8) ale art. 2 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor
m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice
centrale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 228/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
d) pct. 49 al alin. (1) al art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 744/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 494 din 9 iulie
2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
e) lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 745/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale de Control, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare;
f) alin. (4) al art. 5 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
g) alin. (1) al art. 2, alin. (2) al art. 6, lit. B ∫i C ale
art. 8 ∫i alin. (2) al art. 5 din anexa nr. 12 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 603/2004 pentru reorganizarea ∫i
func˛ionarea G„rzii Na˛ionale de Mediu, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 401 din 5 mai 2004;
h) orice alte dispozi˛ii contrare prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministru de stat pentru coordonarea activit„˛ilor
din domeniile mediului de afaceri
∫i Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii,
Gheorghe Copos
p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor-Marian Fr‚ncu
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 9 martie 2005.
Nr. 17.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area pe l‚ng„ Consiliul Superior al Magistraturii a unei activit„˛i finan˛ate integral
din venituri proprii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ Ónfiin˛area pe l‚ng„ Consiliul
Superior al Magistraturii a unei activit„˛i finan˛ate integral
din venituri proprii privind organizarea concursurilor ∫i
examenelor de admitere, potrivit Legii nr. 303/2004 privind
statutul magistra˛ilor, cu modific„rile ulterioare, Legii
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
precum ∫i Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului
auxiliar de specialitate al instan˛elor judec„tore∫ti ∫i al
parchetelor de pe l‚ng„ acestea, prin preluarea acestei
activit„˛i de la Ministerul Justi˛iei.
(2) Din veniturile proprii realizate prin activitatea
prev„zut„ la alin. (1) se asigur„:
a) cheltuielile corespunz„toare organiz„rii concursurilor
sau examenelor prev„zute de lege;
b) plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a
examenelor sau concursurilor, a supraveghetorilor ∫i a
persoanelor care corecteaz„ lucr„rile candida˛ilor ori care
solu˛ioneaz„ contesta˛iile, numi˛i Ón condi˛iile legii.
(3) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor
comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor ∫i
a supraveghetorilor se face lu‚ndu-se Ón considerare, dup„
caz, salariul de baz„ brut lunar, indemniza˛ia de Óncadrare
brut„ lunar„ sau solda lunar„ brut„ a func˛iei Ón care este
Óncadrat cel Ón cauz„.
(4) Membrii comisiilor de examinare ∫i ai comisiilor de
solu˛ionare a contesta˛iilor pentru examenul de admitere
sunt remunera˛i prin plata cu ora, lu‚ndu-se Ón calcul
indemniza˛ia brut„ lunar„ a func˛iei de judec„tor la Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
Art. 2. — (1) Finan˛area activit„˛ii prev„zute la art. 1 se
realizeaz„ integral din venituri proprii.
(2) Veniturile proprii ale activit„˛ii prev„zute la art. 1 se
constituie din:
a) sumele rezultate din taxele percepute pentru
Ónscrierea la examenele sau concursurile de admitere;
b) dona˛ii, legate sau sponsoriz„ri de la persoane fizice
ori juridice, din ˛ar„ sau din str„in„tate;
c) alte venituri legale.
(3) Cheltuielile curente ∫i de capital ce se efectueaz„
pentru realizarea activit„˛ii prev„zute la art. 1 se finan˛eaz„
integral din veniturile proprii prev„zute la alin. (2).
Art. 3. — (1) Bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru
activitatea finan˛at„ integral din venituri proprii, prev„zut„ la
art. 1, se Óntocme∫te la venituri pe surse de provenien˛„,
iar la cheltuieli dup„ natura ∫i destina˛ia acestora, potrivit
clasifica˛iei bugetare.
(2) Excedentul anual rezultat din execu˛ia bugetului de
venituri ∫i cheltuieli se reporteaz„ Ón anul urm„tor ∫i se
utilizeaz„ cu acelea∫i destina˛ii.

(3) Execu˛ia de cas„ a bugetului de venituri ∫i cheltuieli
al activit„˛ii prev„zute la art. 1 se realizeaz„ prin Trezoreria
Statului, conform prevederilor legale Ón vigoare.
(4) Raportarea execu˛iei de cas„ a bugetului de venituri
∫i cheltuieli al activit„˛ii prev„zute la art. 1 se efectueaz„ Ón
conformitate cu instruc˛iunile emise de Ministerul Finan˛elor
Publice.
Art. 4. — Pentru realizarea activit„˛ii prev„zute la art. 1,
Consiliul Superior al Magistraturii poate utiliza ∫i personal
de specialitate din afara institu˛iei, Ón condi˛iile legii.
Art. 5. — Œn rela˛iile contractuale, pentru realizarea
activit„˛ii prev„zute la art. 1, Consiliul Superior al
Magistraturii este reprezentat de persoanele autorizate Ón
acest scop prin hot„r‚re a Consiliului Superior al
Magistraturii.
Art. 6. — Activitatea prev„zut„ la art. 1 se Óncadreaz„
la acela∫i capitol bugetar la care este Óncadrat ∫i
ordonatorul de credite care o organizeaz„.
Art. 7. — Contractele aflate Ón derulare la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, care au ca obiect ac˛iuni ce
se desf„∫oar„ Ón cadrul activit„˛ii prev„zute la art. 1, se
vor derula Ón continuare Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri.
Art. 8. — (1) Sumele Óncasate Ón temeiul Hot„r‚rii
Guvernului nr. 872/2003 privind Ónfiin˛area pe l‚ng„
Ministerul Justi˛iei a unei ac˛iuni finan˛ate integral din
venituri proprii, aflate Ón soldul contului de venituri proprii al
Ministerului Justi˛iei, vor fi virate Ón contul activit„˛ii privind
organizarea concursurilor ∫i examenelor de admitere,
deschis pe seama Consiliului Superior al Magistraturii la
Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului
Bucure∫ti.
(2) Preluarea de c„tre Consiliul Superior al Magistraturii
de la Ministerul Justi˛iei a patrimoniului activit„˛ii finan˛ate
integral din venituri proprii, respectiv a bilan˛ului contabil ∫i
a execu˛iei bugetare pe anul 2005, se face pe baz„ de
protocol de predare-primire, Ón termen de 30 de zile de la
aprobarea, Ón condi˛iile legii, a bugetului de venituri ∫i
cheltuieli al activit„˛ii.
Art. 9. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón bugetul
Ministerului Justi˛iei ∫i al Consiliului Superior al Magistraturii
pe baza protocolului de predare-primire.
Art. 10. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 872/2003
privind Ónfiin˛area pe l‚ng„ Ministerul Justi˛iei a unei
activit„˛i finan˛ate integral din venituri proprii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 566 din
6 august 2003.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Mihai-Marian Eftimescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 9 martie 2005.
Nr. 183.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unor ajutoare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind
trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1)
lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de
solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 374/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„ de
25.400 euro, pentru efectuarea tratamentului Ón str„in„tate,
domnului Soare Ovidiu, Ón v‚rst„ de 49 ani, domiciliat Ón
municipiul Bucure∫ti, bd. Nicolae Titulescu nr. 3, bl. A1, ap. 55,
sectorul 1.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se acord„ Ón lei ∫i se
suport„ din bugetul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei, prin Direc˛ia pentru Munc„, Solidaritate Social„
∫i Familie a Municipiului Bucure∫ti, la cursul de schimb
valutar al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare
precedent„ efectu„rii deschiderii de credite bugetare.
(3) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea
tratamentului medical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia pentru Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie
a Municipiului Bucure∫ti c„tre Direc˛ia de S„n„tate Public„
a Municipiului Bucure∫ti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. — (1) Se aprob„ finan˛area cu suma de
4.319,35 euro pentru tratamentul efectuat Ón Austria de
pacienta Aczel Erica Dora, domiciliat„ Ón comuna Z„bala,
jude˛ul Covasna.
(2) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ din bugetul
Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de S„n„tate Public„ a
Jude˛ului Covasna, la cursul de schimb valutar al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„
efectu„rii deschiderii de credite bugetare.
Art. 3. — Fundamentarea sumelor solicitate ∫i
justificarea celor utilizate pentru efectuarea tratamentelor Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de
S„n„tate Public„ a Municipiului Bucure∫ti ∫i prin Direc˛ia de
S„n„tate Public„ a Jude˛ului Covasna, care vor efectua
pl„˛ile ∫i vor certifica documentele financiar-contabile
prezentate de furnizorii de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 188.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AGENfiIA NAfiIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
pentru aprobarea Instruc˛iunilor tehnice privind con˛inutul-cadru pentru elaborarea
Planului de refacere a mediului ∫i a Proiectului tehnic de refacere a mediului
Av‚nd Ón vedere:
— prevederile art. 16 alin. (1) ∫i ale art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ulterioare,
— prevederile art. 143 lit. b) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.208/2003, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile tehnice privind con˛inutul-cadru
pentru elaborarea Planului de refacere a mediului ∫i a Proiectului
tehnic de refacere a mediului, prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Direc˛iile generale din cadrul Agen˛iei Na˛ionale

pentru Resurse Minerale ∫i agen˛ii economici din industria minier„
vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Buliga
Bucure∫ti, 9 martie 2005.
Nr. 17.
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ANEX√

I N S T R U C fi I U N I T E H N I C E
privind con˛inutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului ∫i a Proiectului tehnic
de refacere a mediului
I. Planul de refacere a mediului
1. Date generale despre:
1.1. titularul activit„˛ii;
1.2. localizarea ∫i accesul la perimetrul de explorare/exploatare;
1.3. descrierea cadrului natural din zona perimetrului (geologia
z„c„m‚ntului, solul, resursele de ap„, clima ∫i calitatea aerului,
elemente de ecologie acvatic„ ∫i ecologie);
1.4. modul de Óncadrare a obiectivului Ón planurile de urbanism
∫i amenajare a teritoriului, alte scheme de amenajare.
2. Descrierea proiectului:
2.1. situa˛ia resurselor/rezervelor de substan˛e minerale utile;
2.2. descrierea principalelor faze ale activit„˛ii propuse:
2.2.1 organizare de ∫antier;
2.2.2. amenajarea accesului Ón perimetrul de explorare/exploatare;
2.2.3. lucr„ri de preg„tire;
2.2.4. lucr„ri de explorare/exploatare;
2.2.5. descrierea principalelor faze ale activit„˛ii de
prelucrare-preparare;
2.3. dot„ri cu utilaje ∫i echipamente;
2.4. de∫euri rezultate din activitatea de explorare/exploatare:
2.4.1. tipul de∫eurilor ∫i caracteristicile fizice ∫i chimice
ale acestora;
2.4.2. colectarea ∫i depozitarea de∫eurilor miniere.
3. Factorii de mediu afecta˛i de activitatea minier„ de
explorare/exploatare:
3.1. aerul;
3.2. solul ∫i subsolul;
3.3. apele de suprafa˛„ ∫i subterane;
3.3. vegeta˛ia ∫i fauna;
3.4. a∫ez„rile umane.
4. M„suri pentru limitarea impactului asupra factorilor de
mediu.
5. Propuneri de folosire pentru viitoarea exploatare a terenului,
lu‚ndu-se Ón considerare valoarea acestuia Ón func˛ie de
poten˛ialul agricol al solului.
6. Concluzii.
II. Proiectul tehnic de refacere a mediului
1. Elemente generale:
1.1. date privind recunoa∫terea obiectivului minier:
— localizarea administrativ-teritorial„;
— accesul Ón zon„;
— morfologia suprafe˛ei;
1.2. geologia regiunii ∫i a z„c„m‚ntului:
— situa˛ia resurselor/rezervelor.
2. Prezentarea general„ a obiectivului minier:
2.1. descrierea programului de lucr„ri miniere;
2.2. stadiul actual al lucr„rilor miniere;
2.3. lucr„ri miniere programate Ón perioada urm„toare;
2.4. lucr„ri de dezafectare programate;
2.5. situa˛ia terenurilor la data elabor„rii studiului ∫i la finalul
perioadei.

3. Deterior„ri ale mediului generate de activitatea de
exploatare:
3.1. stabilitatea suprafe˛ei terenurilor, a versan˛ilor ∫i taluzurilor
de carier„/hald„;
3.2. degradarea terenurilor prin excava˛ii, depozitarea sterilelor
miniere, desolific„ri etc.;
3.3. poluarea acviferelor de suprafa˛„ sau subterane;
3.4. Degradarea calit„˛ii aerului prin emisii de pulberi,
noxe etc.;
3.5. deteriorarea vegeta˛iei (defri∫„ri, desolific„ri etc.).
4. Lucr„ri de refacere a mediului:
4.1. lucr„ri pentru stabilizarea versan˛ilor naturali, a taluzurilor
de carier„/hald„;
4.2. lucr„ri de rambleiere a excava˛iilor;
4.3. lucr„ri pentru ecologizarea haldelor de steril ∫i/sau
iazurilor de decantare;
4.4. managementul apelor (colectare, drenare, epurare,
deversare);
4.5. lucr„ri de decontaminare a terenurilor;
4.6. lucr„ri de resolidificare a terenurilor;
4.7. lucr„ri pentru refacerea vegeta˛iei (plant„ri, Ónierb„ri);
4.8. alte lucr„ri necesare.
5. Volumele fizice ∫i valorice ale lucr„rilor de refacere a
mediului:
5.1. liste cu lucr„rile care se vor executa ∫i cantit„˛ile
necesare;
5.2. costuri unitare pe categorii de lucr„ri;
5.3. costurile totale ale lucr„rilor de refacere a mediului;
5.4. sursele de finan˛are a lucr„rilor de refacere a mediului.
6. Graficul de execu˛ie a lucr„rilor de refacerea mediului;
6.1. corelarea execu˛iei lucr„rilor de refacere a mediului cu
programul lucr„rilor miniere;
6.2. etapele de realizare a lucr„rilor de refacere a mediului.
7. Monitorizarea:
7.1. obiectivele programului de monitorizare;
7.2. perioada estimat„ a lucr„rilor de monitorizare;
7.3. lucr„ri de Óntre˛inere ∫i/sau de refacere a unor lucr„ri;
7.4. costurile lucr„rilor de monitorizare.
Observa˛ie: Planul de refacere a mediului ∫i Proiectul tehnic
de refacere a mediului se Óntocmesc de persoane juridice sau
fizice atestate de c„tre Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale
pentru perioade de timp, Ón func˛ie de evolu˛ia ∫i condi˛iile
rezultate ca urmare a activit„˛ilor miniere. Œn cadrul acestor
perioade se stabilesc etape anuale de realizare a lucr„rilor pentru
refacerea mediului, Ón volume fizice ∫i valorice, care vor sta la
baza constituirii garan˛iei financiare pentru refacerea mediului.
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MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
AGENfiIA NAfiIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

Autoritatea Na˛ional„ a V„milor

ORDIN
privind Óndeplinirea formalit„˛ilor vamale de import pentru m„rfurile perisabile
Œn conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale a V„milor ∫i ale Ordonan˛ei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor m„suri de preluare a G„rzii Financiare
∫i Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor Ón subordinea Ministerului Finan˛elor Publice, precum ∫i a unor m„suri de reorganizare
a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Rom‚niei, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:
(2) Timpul de lucru s„pt„m‚nal poate fi extins cu 8 ore
suplimentare, care pot fi efectuate cu acordul func˛ionarului
public.
Art. 3. — Mijloacele de transport rutier care se prezint„
la intrarea Ón ˛ar„ cu m„rfurile perisabile men˛ionate la
art. 1 vor fi tranzitate la unul dintre birourile vamale
men˛ionate Ón prezentul ordin.
Art. 4. — Pentru efectuarea opera˛iunilor vamale la
loca˛iile men˛ionate la art. 1 au acces liber to˛i comisionarii
vamali agrea˛i s„ Ó∫i desf„∫oare activitatea pe l‚ng„
birourile vamale la care acestea sunt arondate.
Art. 5. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, dat„ la
care Ordinul secretarului de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale a
V„milor nr. 826/2004 Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Art. 1. — Activit„˛ile privind Óndeplinirea formalit„˛ilor
vamale de import pentru m„rfurile perisabile cuprinse la
cap. 6, 7 ∫i 8 din Tariful vamal de import al Rom‚niei,
transportate pe cale rutier„, destinate s„ fie v„muite Ón
municipiul Bucure∫ti sau Ón jude˛ul Ilfov, se efectueaz„ la
loca˛iile situate Ón ora∫ul Otopeni, str. Horia, Clo∫ca ∫i
Cri∫an nr. 61—63 (arondat„ Biroului vamal B„neasa),
jude˛ul Ilfov, ∫i Ón municipiul Bucure∫ti, bd. Iuliu Maniu
nr. 566—570, sectorul 6 (arondat„ Biroului vamal
Antrepozite), ∫i Bd. Metalurgiei nr. 132, sectorul 4
(arondat„ Biroului vamal Bucure∫ti Sud).
Art. 2. — (1) Efectuarea opera˛iunilor de v„muire pentru
aceste categorii de m„rfuri perisabile se desf„∫oar„ Ón
programul de lucru glisant Ón intervalul 8,00—16,00/10,00—
18,00.

Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Gelu ™tefan Diaconu
Bucure∫ti, 15 martie 2005.
Nr. 373.
«
CONSILIUL JUDEfiEAN SUCEAVA
LISTA
cuprinz‚nd asocia˛iile ∫i funda˛iile din jude˛ul Suceava care primesc subven˛ii de la bugetul jude˛ean Ón anul 2005,
Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven˛ii asocia˛iilor ∫i funda˛iilor rom‚ne
cu personalitate juridic„, care Ónfiin˛eaz„ ∫i administreaz„ unit„˛i de asisten˛„ social„
Nr.
crt.

Denumirea asocia˛iei/funda˛iei

1.

Funda˛ia umanitar„ îCioc„ne∫ti — Bucovina“

2.

Parohia Bogd„ne∫ti

Cuantumul subven˛iei aprobate

50% din cheltuielile primare, dar nu mai mult de 3 miliarde lei/an,
Ón func˛ie de num„rul persoanelor asistate
50% din cheltuielile primare, dar nu mai mult de 3 miliarde lei/an,
Ón func˛ie de num„rul persoanelor asistate
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