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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea unor acte normative
Ón vederea stabilirii sediului Regiei Autonome îEditura Didactic„ ∫i Pedagogic„“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 645/1991 privind
Ónfiin˛area Regiei Autonome îEditura Didactic„ ∫i
Pedagogic„“ pentru editarea manualelor ∫colare, a
manualelor universitare ∫i a altor lucr„ri destinate
Ónv„˛„m‚ntului, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 216 din 21 septembrie 1995, se modific„ dup„
cum urmeaz„:
1. Alineatul 1 al articolului 1 va avea urm„torul cuprins:
îSe Ónfiin˛eaz„ Regia Autonom„ «Editura Didactic„ ∫i
Pedagogic„», cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti,
str. Caransebe∫ nr. 1, sectorul 1.“
2. Articolul 3 din anex„ — Regulament de organizare ∫i
func˛ionare a Regiei Autonome îEditura Didactic„ ∫i
Pedagogic„“ pentru editarea manualelor ∫colare, a

manualelor universitare ∫i a altor lucr„ri destinate
Ónv„˛„m‚ntului — va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Sediul Regiei Autonome «Editura Didactic„ ∫i
Pedagogic„» este situat Ón municipiul Bucure∫ti,
str. Caransebe∫ nr. 1, sectorul 1.“
Art. II. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ alineatul (3) al articolului 5 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.531/2002 pentru aprobarea bugetului de
venituri ∫i cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome
îEditura Didactic„ ∫i Pedagogic„“ ∫i transmiterea unor
imobile din patrimoniul Regiei Autonome îEditura Didactic„
∫i Pedagogic„“ Ón proprietatea public„ a statului ∫i Ón
administrarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 11 din
10 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Bucure∫ti, 9 martie 2005.
Nr. 178.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobare amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucure∫ti
la 8 octombrie 2004 ∫i la Zagreb la 3 noiembrie 2004 Óntre Guvernul Rom‚niei
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare la Acordul de asisten˛„ financiar„
nerambursabil„ dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
din fondurile Facilit„˛ii globale de mediu (FGM) pentru finan˛area Proiectului
îManagementul conserv„rii biodiversit„˛ii“, semnat la Washington la 17 iunie 1999
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele ∫i al
art. 5 din Ordonan˛a Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ dintre
Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare din fondurile Facilit„˛ii globale de mediu (FGM) pentru
finan˛area Proiectului îManagementul conserv„rii biodiversit„˛ii“, Ón valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent,
semnat la Washington la 17 iunie 1999, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 7/2000, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ amendamentul convenit
prin schimbul de scrisori semnate la Bucure∫ti la
8 octombrie 2004 ∫i la Zagreb la 3 noiembrie 2004 Óntre
Guvernul Rom‚niei, prin Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare la

Acordul de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ dintre
Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare din fondurile Facilit„˛ii globale de mediu (FGM)
pentru finan˛area Proiectului îManagementul conserv„rii
biodiversit„˛ii“, Ón valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A.
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echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999,
ratificat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 47/1999, aprobat„

cu modific„ri prin Legea nr. 7/2000, cu modific„rile
ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 9 martie 2005.
Nr. 179.

ROM¬NIA
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
Domnului Anand K. Seth
Director, Unitatea de ˛ar„ pentru Europa Central„ ∫i de Sud
Regiunea Europa ∫i Asia Central„
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
8 octombrie 2004
Subiect: Rom‚nia — Proiectul îManagementul conserv„rii biodiversit„˛ii“ — realocarea sumelor
Asisten˛ei financiare nerambursabile
Stimate domn,
Ne referim la Acordul de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ din fonduri FGM nr. TF 022499 RO pentru Proiectul
îManagementul conserv„rii biodiversit„˛ii“, datat 17 iunie 1999, Ón valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A.
De∫i majoritatea componentelor Proiectului a fost realizat„ cu succes, pentru finalizarea lucr„rilor civile pentru
parcurile na˛ionale Retezat, Piatra Craiului ∫i V‚n„tori-Neam˛ este necesar„ realocarea sumelor Asisten˛ei financiare
nerambursabile. V„ transmitem de asemenea spre aprobare o propunere const‚nd Ón majorarea sumelor din Asisten˛a
financiar„ nerambursabil„ alocate categoriei îSubgranturi“ ∫i îBunuri“, reflectat„ Ón anexa la prezenta scrisoare.
Av‚nd Ón vedere timpul r„mas p‚n„ la finalizarea Proiectului, v-am fi recunosc„tori dac„ a˛i da curs cererii
noastre c‚t mai cur‚nd posibil ∫i ne-a˛i trimite acordul dumneavoastr„ Ón leg„tur„ cu cele de mai sus.
Al dumneavoastr„ sincer,
Paul Ichim,
secretar de stat

ANEX√
Suma alocat„ din Asisten˛a
financiar„ nerambursabil„ FGM
(exprimat„ Ón dolari S.U.A.)

% din cheltuieli
care urmeaz„
a fi finan˛ate

(1) Lucr„ri

1.661.284

70%

(+) 142.747,41

(2) Bunuri

1.468.247

100% din cheltuielile externe,
100% din cheltuielile interne
(cost ex-factory) ∫i 80%
din cheltuielile interne
pentru alte articole achizi˛ionate
pe plan local

(+) 59.710,41

(3) Servicii de consultan˛„,
seminarii ∫i instruire

1.137.054

60%

(–) 188.311,85

Categoria

Modific„ri
(+/–)

(4) Subgranturi

461.050

100% din sumele trase

(+) 31.781,71

(5) Costuri de operare

772.365

70%

(–) 45.927,68

TOTAL:

5.500.000

0
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BANCA MONDIAL√
BANCA INTERNAfiIONAL√ PENTRU RECONSTRUCfiIE ™I DEZVOLTARE

ASOCIAfiIA DE DEZVOLTARE INTERNAfiIONAL√

3 noiembrie 2004
Excelen˛ei sale
Mihai Nicolae T„n„sescu,
ministrul finan˛elor publice
Bucure∫ti, Rom‚nia
Stimate domnule ministru,
Rom‚nia: Asisten˛a financiar„ nerambursabil„ din fondurile FGM nr. TF 022499 RO
(Proiectul îManagementul conserv„rii biodiversit„˛ii“)
Realocarea sumelor asisten˛ei financiare nerambursabile
Ca urmare a scrisorii transmise de domnul Paul Ichim, datat„ 8 octombrie 2004, prin care se solicit„ B„ncii
Interna˛ionale pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare (Banca), ac˛ion‚nd Ón calitate de agen˛ie de implementare a Facilit„˛ii
Globale de Mediu (FGM) s„ realoce sumele Asisten˛ei financiare nerambursabile FGM, astfel cum sunt ele stabilite Ón
Acordul de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„ Óncheiat Óntre Banc„ ∫i Rom‚nia, datat 17 iunie 1999, astfel cum a fost
amendat (Acordul de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„) ∫i redenominat din DST Ón dolari S.U.A., Ón conformitate cu
Ón∫tiin˛area f„cut„ prin intermediul scrisorii datate 5 aprilie 2004, avem pl„cerea s„ ne exprim„m consensul cu cererea
adresat„ de dumneavoastr„.
De aceea, prin aceast„ scrisoare Banca realoc„ sumele Asisten˛ei financiare nerambursabile stabilite Ón tabelul
din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de asisten˛„ financiar„ nerambursabil„, dup„ cum urmeaz„: 96.819,73 dolari
S.U.A. de la categoria (3) la categoria (1); 59.710,41 dolari S.U.A. de la categoria (3) la categoria (2); 31.781,71 dolari
S.U.A. de la categoria (3) la categoria (4); 45.927,68 dolari S.U.A. de la categoria (5) la categoria (1).
Œn mod corespunz„tor, sumele alocate acum categoriilor sunt dup„ cum urmeaz„: categoria (1), 1.661.284 dolari
S.U.A.; categoria (2), 1.468.247 dolari S.U.A.; categoria (3), 1.137.054 dolari S.U.A.; categoria (4), 461.050 dolari S.U.A.;
categoria (5), 772.365 dolari S.U.A. Tabelul ref„cut din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de asisten˛„ financiar„
nerambursabil„ este anexat la aceast„ scrisoare.
Al dumneavoastr„ sincer,
Owaise Saadat,
director executiv
Unitatea de ˛ar„ pentru Europa Central„ ∫i de Sud
Regiunea Europa ∫i Asia Central„

ANEX√

1. Tabelul de mai jos prezint„ categoriile de articole care urmeaz„ a fi finan˛ate din sumele Asisten˛ei financiare
nerambursabile FGM, alocarea sumelor din Asisten˛a financiar„ nerambursabil„ FGM pe fiecare categorie, precum ∫i
procentul de cheltuieli pentru articolele ce urmeaz„ a fi finan˛ate Ón cadrul fiec„rei categorii:
Categoria

Suma alocat„ din Asisten˛a financiar„
nerambursabil„ FGM
(exprimat„ Ón dolari S.U.A.)

% din cheltuieli
care urmeaz„
a fi finan˛ate

(1) Lucr„ri

1.661.284

70%

(2) Bunuri

1.468.247

100% din cheltuielile externe, 100%
din cheltuielile interne (cost ex-factory)
∫i 80% din cheltuielile interne
pentru alte articole achizi˛ionate
pe plan local

(3) Servicii de consultan˛„,
seminarii ∫i instruire

1.137.054

60%

(4) Subgranturi

461.050

100% din sumele trase

(5) Costuri de operare

772.365

70%

TOTAL:

5.500.000
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea, f„r„ plat„, a unui teren din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Agen˛iei Domeniilor Statului Ón domeniul privat al ora∫ului Videle
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Videle, jude˛ul Teleorman
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 11 lit. m) 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. 4 ∫i
art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea, f„r„ plat„, a unui
teren Ón suprafa˛„ de 25,00 ha, situat Ón ora∫ul Videle,
jude˛ul Teleorman, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul privat al statului ∫i din administrarea Agen˛iei
Domeniilor Statului Ón domeniul privat al ora∫ului Videle ∫i

Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Videle, jude˛ul
Teleorman.
Art. 2. — Predarea-preluarea terenului prev„zut la art. 1
se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 9 martie 2005.
Nr. 180.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite, f„r„ plat„, din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Agen˛iei Domeniilor Statului
Ón domeniul privat al ora∫ului Videle ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Videle, jude˛ul Teleorman
Denumirea ∫i locul
unde este
situat terenul

Ora∫ul Videle,
jude˛ul Teleorman

Persoana juridic„
de la care
se transmite terenul

Persoana juridic„
la care
se transmite terenul

Statul rom‚n,
din administrarea Agen˛iei
Domeniilor Statului

Ora∫ul Videle,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Ora∫ului Videle

Caracteristicile terenului

—
—
—
—

terenul = 25,00 ha
categoria de folosin˛„ — arabil
tarlaua 15
parcela 356

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea Standardelor na˛ionale de protec˛ie a informa˛iilor clasificate Ón Rom‚nia,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 585/2002
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Standardele na˛ionale de protec˛ie a
informa˛iilor clasificate Ón Rom‚nia, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 585/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 485 din 5 iulie 2002, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 186 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Termenul de r„spuns este de 60 de zile lucr„toare
de la data primirii cererii. Pentru zborurile aerofotogrammetrice
efectuate la sc„ri de zbor mai mari de 1:20.000 Ón scopul
realiz„rii pe planuri topografice ∫i cadastrale, termenul este
de 30 de zile lucr„toare.“

2. Articolul 190 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 190. — (1) Activitatea de aerofotografiere cu
camere fotogrammetrice digitale sau analogice a teritoriului
Rom‚niei, la o scar„ de zbor mai mare de 1:20.000, se
efectueaz„ pe baza autoriza˛iei speciale eliberate de
ORNISS ∫i Ón prezen˛a reprezentantului Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale.
(2) Œn vederea eliber„rii autoriza˛iei men˛ionate la
alin. (1), cererea adresat„ ORNISS trebuie s„ con˛in„, pe
l‚ng„ datele prev„zute la art. 186 alin. (1), ∫i scara de
zbor la care vor fi efectuate activit„˛ile de aerofotografiere.
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(3) Activit„˛ile de developare a materialului fotografic ∫i
scanarea negativelor, dup„ caz, se pot realiza, Ón prezen˛a
reprezentantului Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, de c„tre
persoane juridice care Óndeplinesc condi˛iile legale privind
protec˛ia informa˛iilor clasificate.
(4) Materialele ob˛inute din activit„˛ile de aerofotografiere
prev„zute la alin. (1) se predau persoanelor juridice
autorizate, pe baz„ de documente justificative, Ón prezen˛a
reprezentantului Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.
(5) ORNISS ˛ine eviden˛a autoriza˛iilor speciale ∫i
dispune retragerea acestora, la propunerea motivat„ a
organelor de control abilitate.
(6) Developarea materialului fotografic ∫i scanarea
negativelor de c„tre persoanele juridice autorizate se
realizeaz„ exclusiv pe teritoriul na˛ional.

(7) Materialele rezultate Ón urma procesului de
developare ∫i scanare, precum ∫i cele rezultate Ón urma
activit„˛ilor de aerofotografiere cu camere fotogrammetrice
digitale sunt declasificate, cu avizul Autorit„˛ilor Desemnate
de Securitate (ADS), de c„tre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale,
Ón termen de 30 de zile lucr„toare de la primirea acestora.
(8) Œn termenul prev„zut la alin. (7) produsele finale
rezultate Ón urma declasific„rii se vor preda la ORNISS,
prin grija reprezentantului Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
pentru a fi puse la dispozi˛ie beneficiarului.
(9) Se excepteaz„ de la obliga˛ia Óndeplinirii procedurii
prev„zute la alin. (1)—(8) activit„˛ile de aerofotografiere,
efectuate pe teritoriul Rom‚niei, la o scar„ de zbor mai
mic„ sau egal„ cu 1:20.000.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu

Bucure∫ti, 9 martie 2005.
Nr. 185.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.747/2004
privind transmiterea unor terenuri aflate Ón domeniul public al statului
din administrarea Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia Porturilor Maritime“ — S.A. Constan˛a
Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 13 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspec˛ie la frontier„ organizate Ón punctele de trecere a frontierei
stabilite pentru importul, exportul ∫i tranzitul tipurilor de m„rfuri supuse controalelor veterinare, precum ∫i condi˛iile de
aprobare a posturilor de inspec˛ie la frontier„ responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii ∫i produselor
provenind din ˛„rile ter˛e, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 524/2003, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.747/2004
privind transmiterea unor terenuri aflate Ón domeniul public
al statului din administrarea Companiei Na˛ionale
îAdministra˛ia Porturilor Maritime“ — S.A. Constan˛a Ón
administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 995 din 28 octombrie 2004, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Œn titlu ∫i Ón tot cuprinsul hot„r‚rii, sintagma
«Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia Porturilor Maritime“ —
S.A. Constan˛a» se Ónlocuie∫te cu sintagma îMinisterului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului“.

2. Dup„ articolul 1 se introduce un nou articol,
articolul 11, cu urm„torul cuprins:
îArt. 1 1 . — Contractul de concesiune Óncheiat Óntre
Compania Na˛ional„ îAdministra˛ia Porturilor Maritime“ —
S.A. Constan˛a ∫i Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului se modific„ Ón mod corespunz„tor, Ón condi˛iile legii.“
3. Anexa îDatele de identificare a terenurilor din
domeniul public al statului, care se transmit din
administrarea Companiei Na˛ionale îAdministra˛ia
Porturilor Maritime“ — S.A. Constan˛a Ón administrarea
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor“ se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu
anexa la prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 9 martie 2005.
Nr. 186.

Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
R„zvan fiÓru
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor din domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Locul unde
sunt situate
terenurile

Persoana juridic„
de la care
se transmit terenurile

Municipiul Constan˛a,
jude˛ul Constan˛a

Persoana juridic„
la care
se transmit terenurile

Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului

Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor

Caracteristicile
terenurilor
care se transmit

— teren Ón suprafa˛„ de aproximativ
4.400 m2, identificat ca îParcela 22“
— teren Ón suprafa˛„ de aproximativ
1.714 m2, situat Ón Portul Constan˛a —
sector sud
— num„r de Ónregistrare M.F.P. —
33.960 — par˛ial

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 Ónl„turarea unor efecte ale calamit„˛ilor naturale
produse Ón jude˛ele Gorj ∫i Harghita
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 825 milioane lei
bugetului propriu al unor unit„˛i administrativ-teritoriale, din
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ónl„turarea efectelor unor
calamit„˛i naturale produse Ón jude˛ele Gorj ∫i Harghita, conform
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorii principali de credite potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 194.
ANEX√
SUMELE

ce se aloc„ din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat
pe anul 2005, pentru Ónl„turarea unor efecte ale calamit„˛ilor naturale produse
Ón jude˛ele Gorj ∫i Harghita
Nr.
crt.

Jude˛ul

TOTAL:

din care:
1. Gorj
Comuna Runcu
— ajutor financiar pentru familiile:
• SÓrbu Paraschiva din satul Dobri˛a
• Pisc Ion din satul Dobri˛a
• SÓrbu Gugu Nicolae din satul Dobri˛a
2. Harghita
Municipiul Odorheiu Secuiesc
— lucr„ri de refacere a acoperi∫ului ™colii Generale nr. 2 îOrban Balasz“

Valoarea
(milioane lei)

825
325
325
325
250
50
25
500
500
500
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A C T E A L E C O M I S I E I N A fi I O N A L E
A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAfiIONAL√ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Instruc˛iunii nr. 5/2005 privind preluarea ordinelor de v‚nzare a ac˛iunilor
Œn conformitate cu prevederile art. 1, art. 2, art. 7 alin. (3) ∫i (15) ∫i ale art. 8 din Statutul Comisiei Na˛ionale a
Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2002, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 514/2002, modificat ∫i completat prin Legea nr. 297/2004 privind pia˛a de capital,
Ón baza hot„r‚rii adoptate Ón ∫edin˛a Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare din data de 28 februarie 2005,
pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunea nr. 5/2005 privind
preluarea ordinelor de v‚nzare a ac˛iunilor.
Art. 2. — Instruc˛iunea men˛ionat„ la art. 1 intr„ Ón
vigoare Ón temen de 15 zile de la data public„rii
prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
∫i va fi publicat„ Ón Buletinul Comisiei Na˛ionale a Valorilor

Mobiliare aferent lunii martie ∫i pe site-ul Comisiei
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).
Art. 3. — Direc˛ia general„ autorizare-reglementare,
Secretariatul general ∫i directorul general executiv vor
urm„ri ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului
ordin.

Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache
Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 10.
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