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PARLAMENTULUI

ROM¬NIEI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

D E C L A R A fi I A P A R L A M E N T U L U I R O M ¬ N I E I
privind semnarea, la 25 aprilie 2005, a Tratatului de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„
1. Cu sentimente de bucurie ∫i responsabilitate, Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul salut„ semnarea Tratatului de
aderare a Rom‚niei la Uniunea European„, moment istoric de excep˛ie pentru na˛iunea rom‚n„.
Semnarea Tratatului de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„ reprezint„ un eveniment politic de maxim„
importan˛„ care pune cap„t unei dramatice mo∫teniri ∫i deschide oportunit„˛i f„r„ precedent pentru afirmarea rolului
important al Rom‚niei Ón edificarea Europei unite, fondat„ pe principiile libert„˛ii, dezvolt„rii durabile, toleran˛ei ∫i
respectului demnit„˛ii umane.
2. Parlamentul Rom‚niei exprim„ Óntreaga sa recuno∫tin˛„ poporului rom‚n, ale c„rui eforturi ∫i sacrificii imense
au f„cut posibil„ transformarea Ón realitate a visului european, men˛inut Ón permanen˛„ viu mai mult de jum„tate de secol.
Totodat„, Parlamentul Rom‚niei relev„ sprijinul constant ∫i crucial acordat de partidele politice, de institu˛iile statului, de
societatea civil„, de mass-media, de societatea rom‚neasc„ Ón ansamblul s„u, pe parcursul celor 15 ani de la demararea
procesului de integrare ∫i p‚n„ la semnarea Tratatului de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„.
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3. Parlamentul Rom‚niei apreciaz„ Ón mod deosebit contribu˛ia ∫i rolul partenerilor no∫tri europeni — parlamentele
∫i guvernele statelor membre ale Uniunii Europene, Parlamentul European, Consiliul European ∫i Comisia European„,
partidele politice, societatea civil„, mass-media din spa˛iul european — Ón preg„tirea ∫i implementarea amplului program
de m„suri necesare integr„rii europene. Relev„m cu satisfac˛ie acest sprijin, cu at‚t mai mult cu c‚t el s-a manifestat
mai ales Ón momentele dificile survenite pe parcursul ader„rii noastre.
4. Parlamentul Rom‚niei este con∫tient de Ónaltele r„spunderi care Ói revin Ón fa˛a na˛iunii rom‚ne, a Óntregii
comunit„˛i europene, pentru finalizarea complexului proces de aderare deplin„ a ˛„rii noastre la Europa unit„. Iat„ de ce
senatorii ∫i deputa˛ii sunt hot„r‚˛i s„ Ó∫i Óndeplineasc„ Óndatoririle constitu˛ionale pentru parcurgerea cu succes a ultimelor
etape ale ader„rii ca membru cu drepturi depline la familia european„ reunificat„, la 1 ianuarie 2007. Œn acest scop,
Parlamentul Rom‚niei va urm„ri ca obiective prioritare continuarea procesului de armonizare a legisla˛iei na˛ionale cu
acquisul comunitar, elaborarea ∫i punerea Ón aplicare a unor mecanisme eficiente ∫i credibile de implementare a acestuia
∫i va monitoriza Óndeplinirea angajamentelor asumate prin semnarea la 25 aprilie 2005 a Tratatului de aderare a
Rom‚niei la Uniunea European„.
Œn perioada p‚n„ la aderarea efectiv„, 1 ianuarie 2007, Parlamentul Rom‚niei va lua toate m„surile necesare,
astfel Ónc‚t cei 35 de parlamentari rom‚ni, observatori la Parlamentul European, s„ se implice efectiv ∫i eficient Ón
ac˛iunile menite s„ dinamizeze procesul de integrare european„ a Rom‚niei ∫i de consolidare a noii construc˛ii europene.
Parlamentul Rom‚niei va ac˛iona pentru o c‚t mai bun„ con∫tientizare a opiniei publice rom‚ne∫ti privind
complexitatea procesului integr„rii europene, a implica˛iilor lui benefice pentru prosperitatea na˛iunii rom‚ne, a obliga˛iilor
ce revin ˛„rii noastre ca membru al familiei europene. Œn aceast„ privin˛„ se va amplifica dialogul cu societatea civil„ ∫i
cu mass-media.
O dat„ cu mutarea grani˛ei estice a Uniunii Europene, Parlamentul Rom‚niei Ón˛elege s„ Ó∫i asume
responsabilit„˛ile constitu˛ionale ce Ói revin ∫i s„ ac˛ioneze Ómpreun„ cu celelalte institu˛ii ale statului ∫i cu institu˛iile
Uniunii Europene Ón vederea asigur„rii p„cii, stabilit„˛ii ∫i securit„˛ii Ón regiune.
5. O etap„ semnificativ„ Ón procesul de aderare la Uniunea European„ o constituie ratificarea Tratatului de
aderare a Rom‚niei la Uniunea European„. De aceea, cele dou„ Camere ale Parlamentului Rom‚niei, reunite ast„zi Ón
∫edin˛„ comun„, adreseaz„ celor 25 de parlamente na˛ionale ale statelor membre ale Uniunii Europene apelul de a
ratifica Ón timp util Tratatul de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„, ca ultim act al celei de-a 5-a extinderi a
Uniunii Europene.
Parlamentul Rom‚niei dore∫te intensificarea rela˛iilor cu Parlamentul European ∫i cu parlamentele na˛ionale ale
statelor membre ale Uniunii Europene Ón vederea cooper„rii pentru ad‚ncirea integr„rii europene.
Adoptat„ Ón ∫edin˛a comun„ a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului, ast„zi, 27 aprilie 2005.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 27 aprilie 2005.
Nr. 1.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru prorogarea termenului prev„zut Ón Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 19/2005
Articol unic. — Termenul prev„zut la art. 11 alin. (1) din
Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 19/2005 privind
constituirea unei comisii parlamentare de anchet„ privind
evaluarea activit„˛ii Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune ∫i a

Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005,
se prorog„ p‚n„ la data de 12 mai 2005.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ Ón ∫edin˛a comun„ a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului din 27 aprilie 2005, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 27 aprilie 2005.
Nr. 24.
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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Medaliei Meritul Sportiv
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 7 lit. B ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
pentru d„ruirea ∫i spiritul sportiv manifestate, pentru rezultatele sportive deosebite ob˛inute la Jocurile Mondiale de
Iarn„ îSpecial Olympics“ de la Nagano, Japonia,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Se confer„ Medalia Meritul Sportiv clasa I, cu
dou„ barete, domni∫oarei Alina Feurdean.
Art. 2. — Se confer„ Medalia Meritul Sportiv clasa I, cu
o baret„:
— domnului Andrei Ni˛„;
— domnului Albinel Onea.

Art. 3. — Se confer„ Medalia Meritul Sportiv clasa I
domnului conferen˛iar universitar doctor Florin Pelin,
antrenor.
Art. 4. — Se confer„ Medalia Meritul Sportiv clasa
a III-a domni∫oarei Nicoleta Stan.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 aprilie 2005.
Nr. 330.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului ∫i Medaliei Meritul Sportiv
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 7 lit. A ∫i B ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
la propunerea pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
pentru performan˛ele sportive deosebite care, prin rezultatele ob˛inute la Campionatul European de seniori
desf„∫urat la Aarhus — Danemarca, au readus echipa Rom‚niei Ón elita tenisului de mas„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a,
cu dou„ barete, doamnei Mihaela-Ioana ™teff-Meru˛iu,
sportiv„.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a,
cu o baret„:
— doamnei Otilia B„descu, sportiv„;
— doamnei Adriana-Mihaela Zamfir, sportiv„.

Art. 3. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a,
cu o baret„, domnului Viorel Filimon, antrenor.
Art. 4. — Se confer„ Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a:
— domnului Constantin Cioti, sportiv;
— domnului Adrian Cri∫an, sportiv;
— domnului Mihai-Andrei Filimon, sportiv.
Art. 5. — Se confer„ Medalia Meritul Sportiv clasa a II-a,
cu dou„ barete, domnului Vasile-Gheorghe Florea, antrenor.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 aprilie 2005.
Nr. 331.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea num„rului maxim de posturi pentru Ministerul Public
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i al art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciar„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Num„rul maxim de posturi atribuit Ministerului
Public prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 338/1993 privind
atribuirea unui num„r de posturi ∫i stabilirea num„rului total
al magistra˛ilor ∫i personalului auxiliar, administrativ ∫i de
serviciu de la judec„torii, tribunale, cur˛i de apel ∫i de la
toate parchetele, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 170 din 21 iulie 1993, cu modific„rile

ulterioare, se suplimenteaz„ cu 253 de posturi, din care:
60 de posturi de procuror, 40 de posturi de speciali∫ti ∫i
153 de posturi de personal auxiliar de specialitate ∫i
administrativ.
Art. 2. — Repartizarea num„rului de posturi prev„zut la
art. 1 se face potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 21 aprilie 2005.
Nr. 346.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind asigurarea condi˛iilor de implementare a prevederilor Proiectului de Ónchidere a minelor,
refacere a mediului ∫i regenerare socioeconomic„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 52/1999
privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finan˛ate prin Ómprumuturi externe contractate sau
garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata speciali∫tilor rom‚ni care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón cadrul unit„˛ilor de management de proiect, aprobat„ prin Legea nr. 172/2001,
av‚nd Ón vedere prevederile Acordului de Ómprumut convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Banca Mondial„ Ón
vederea finan˛„rii Proiectului de Ónchidere a minelor, refacere a mediului ∫i regenerare socioeconomic„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Ministrul economiei ∫i comer˛ului se nume∫te
coordonator de proiect, pentru realizarea ∫i monitorizarea
obiectivelor Proiectului de Ónchidere a minelor, refacere a
mediului ∫i regenerare socioeconomic„, denumit Ón
continuare Proiect.
Art. 2. — Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului ∫i Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Dezvoltarea ∫i Implementarea Programelor
de Reconstruc˛ie a Zonelor Miniere, beneficiare ale
Ómprumutului, se numesc institu˛ii implicate, cu
responsabilit„˛i Ón realizarea obiectivelor Proiectului.
Art. 3. — (1) Se aprob„ constituirea la nivelul
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului a Comitetului de
coordonare a Proiectului, denumit Ón continuare CCP, care
va coordona politicile pentru implementarea componentelor
Proiectului.

(2) Num„rul de membri, atribu˛iile ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare ale CCP se aprob„ prin ordin al
ministrului economiei ∫i comer˛ului.
Art. 4. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Unitatea de management al
Proiectului Ón subordinea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, denumit„ Ón continuare UMP, prin reorganizarea
UMP ∫i Unit„˛ii de implementare a Proiectului — Grupului
Central de Œnchidere a Minelor (UIP—GCIM) din structura
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
(2) UMP este condus„ de directorul de proiect ∫i are
atribu˛ii ∫i responsabilit„˛i at‚t pentru coordonarea realiz„rii
Proiectului de Ónchidere a minelor ∫i atenuare a impactului
social, pe toat„ durata de derulare a Proiectului-pilot
conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 11/2000 pentru
ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind
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finan˛area Proiectului de Ónchidere a minelor ∫i de atenuare
a impactului social, Ón valoare de 44,5 milioane dolari
S.U.A., semnat la Bucure∫ti la 13 octombrie 1999,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 168/2000, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, c‚t ∫i pentru
asigurarea managementului financiar al Proiectului, precum
∫i implementarea componentelor A ∫i C.1 ale acestuia,
proiecte ce urmeaz„ a se derula Ón paralel.
Art. 5. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Unitatea de management al
Proiectului Ón subordinea Agen˛iei Na˛ionale pentru
Dezvoltarea ∫i Implementarea Programelor de Reconstruc˛ie
a Zonelor Miniere, denumit„ Ón continuare UMP-RSE prin
reorganizarea UIP ANDIPRZM.
(2) UMP-RSE este condus„ de directorul de proiect ∫i
va avea atribu˛ii ∫i responsabilit„˛i at‚t pentru
implementarea componentei privind atenuarea impactului
social din cadrul Proiectului de Ónchidere a minelor ∫i
atenuare a impactului social, c‚t ∫i pentru implementarea
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componentei de regenerare socioeconomic„ (B ∫i C.2) din
cadrul Proiectului, proiecte ce urmeaz„ a se derula Ón
paralel.
Art. 6. — Structura organizatoric„ a UMP ∫i UMP-RSE,
astfel cum prevede acordul de Ómprumut, se aprob„ prin
ordin al ministrului economiei ∫i comer˛ului.
Art. 7. — Personalul Óncadrat Ón structurile constituite
conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 418/1999 privind
asigurarea condi˛iilor de implementare a prevederilor
Proiectului-pilot privind restructurarea sectorului minier,
UMP, UIP—GCIM ∫i UIP ANDIPRZM, trece Ón structurile
Ónfiin˛ate conform art. 4 alin. (1) ∫i art. 5 alin. (1).
Art. 8. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 418/1999 privind
asigurarea condi˛iilor de implementare a prevederilor
Proiectului-pilot privind restructurarea sectorului minier,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 241
din 28 mai 1999, cu modific„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 21 aprilie 2005.
Nr. 347.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar de urgen˛„ pentru popula˛ia din jude˛ul Timi∫,
afectat„ de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase care s-au produs
Ón perioada 20—26 aprilie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992
privind rezervele de stat, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se acord„ un ajutor umanitar de urgen˛„, cu
titlu gratuit, Ón limita sumei de 4,5 miliarde lei, familiilor
sinistrate din jude˛ul Timi∫, afectate de fenomenele
meteorologice deosebit de periculoase care s-au produs Ón
perioada 20—26 aprilie 2005, const‚nd Ón produse
alimentare, conform anexei care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat va sc„dea din gestiune la pre˛ul de Ónregistrare, prin
conturile îFinan˛area din bugetul de stat privind anii
preceden˛i ∫i alte surse“, respectiv îVenituri proprii din anii
preceden˛i ∫i alte surse“, dup„ caz, cantit„˛ile de produse
aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei
hot„r‚ri, pe baza avizelor de expedi˛ie ∫i a proceselorverbale de predare-primire semnate de Ómputernici˛ii
desemna˛i de Prefectura Jude˛ului Timi∫.
(2) ReÓntregirea stocurilor cu cantit„˛ile acordate conform
anexei la prezenta hot„r‚re se va face Ón anul 2006,
finan˛area fiind asigurat„ din bugetul aprobat Administra˛iei
Na˛ionale a Rezervelor de Stat.

Art. 3. — (1) Transportul produselor p‚n„ la locul
indicat de Prefectura Jude˛ului Timi∫ se va efectua Ón
regim de urgen˛„, cu mijloace auto din dotarea unit„˛ilor
teritoriale din subordinea Administra˛iei Na˛ionale a
Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societ„˛i
comerciale angajate de acestea.
(2) Cheltuielile legate de ambalarea ∫i transportul
produselor se suport„ de c„tre Administra˛ia Na˛ional„ a
Rezervelor de Stat, Ón limita bugetului aprobat.
(3) Distribuirea produselor c„tre popula˛ia sinistrat„ se
va face de c„tre Prefectura Jude˛ului Timi∫, prin persoane
anume Ómputernicite.
(4) Schimbarea, sub orice form„, a destina˛iei produselor
acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzis„ ∫i
atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, administrativ„,
disciplinar„ sau penal„.
Art. 4. — (1) Prefectura Jude˛ului Timi∫ va justifica
distribuirea produselor scoase din rezervele de stat Ón
condi˛iile prezentei hot„r‚ri, conform prevederilor art. 7 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, Ón
prim„ interven˛ie, a ajutoarelor umanitare popula˛iei
sinistrate, ca urmare a unor situa˛ii excep˛ionale.
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(2) Documentele justificative privind distribuirea ajutorului
umanitar de urgen˛„ vor fi p„strate la sediul Prefecturii

Jude˛ului Timi∫ Ón vederea punerii lor la dispozi˛ia organelor
de control abilitate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Pre∫edintele Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat,
Sorin Vicol
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 aprilie 2005.
Nr. 355.
ANEX√
LISTA PRODUSELOR

care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgen˛„ pentru popula˛ia
din jude˛ul Timi∫, afectat„ de fenomenele meteorologice deosebit de periculoase produse
Ón perioada 20—26 aprilie 2005
PRODUSUL

U.M.

CANTITATEA

0

1

2

Ulei rafinat de floarea-soarelui
Zah„r
Conserve de carne
Pate de ficat
Lapte praf

litri
kg
kg
kg
kg

3.000
3.000
18.000
8.000
2.000

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privat„ a statului,
din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Timi∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i 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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor bunuri mobile,
proprietate privat„ a statului, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
administrarea Consiliului Jude˛ean Timi∫, Ón scopul acord„rii
unui ajutor pentru sinistra˛ii din zonele afectate.
Art. 2. — Patrimoniul Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale se
diminueaz„ cu valoarea de inventar a bunurilor mobile
transmise potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. — Transportul ∫i manipularea bunurilor din locul
de depozitare a acestora la beneficiar se suport„ din
bugetul Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale — Statul Major al
For˛elor Terestre.
Art. 4. — Predarea-preluarea bunurilor prev„zute la
art. 1 se face pe baz„ de protocol, prin proces-verbal
Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Óncep‚nd cu data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 aprilie 2005.
Nr. 356.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile, proprietate privat„ a statului, care se transmit din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Timi∫
Denumirea bunurilor
Nr.
crt.

Persoana juridic„
de la care se
transmit bunurile

Persoana juridic„
la care se
transmit bunurile
(nr. buc„˛i)

Caracteristicile
tehnice ale bunurilor

1. P„tur„ tip M.Ap.N.
Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale — structuri
subordonate C.1A Trt.

Statul rom‚n,
Consiliul Jude˛ean
Timi∫ — 500 de buc„˛i

Anul de fabrica˛ie: 1988
Data intr„rii Ón folosin˛„: 1988
Durata de utilizare: 10 ani

Statul rom‚n,
Consiliul Jude˛ean
Timi∫ — 500 de buc„˛i

Anul de fabrica˛ie: 1988
Data intr„rii Ón folosin˛„: 1988
Durata de utilizare: 10 ani

Valoarea
(mii lei)

648,55

324.275

2.112,25

1.056.125

21
Statul rom‚n,
Consiliul Jude˛ean
Timi∫ — 21 de buc„˛i

Anul de fabrica˛ie: 1972
Data intr„rii Ón folosin˛„: 1972
Durata de utilizare: 25 de ani

4. Cort de comandament 5,20 m x 5,20 m
Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale — structuri
subordonate C.1A Trt.

Pre˛ul unitar
(mii lei)

500

3. Pat cu schelet metalic
Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale — structuri
subordonate C.1A Trt.

Observa˛ii

500

2. Saltea cu de∫eu textil
Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale — structuri
subordonate C.1A Trt.

Cantitatea
(buc„˛i)

26,000

546

12

Statul rom‚n,
Consiliul Jude˛ean
Timi∫ — 12 complete

Anul de fabrica˛ie: 1975
Data intr„rii Ón folosin˛„: 1975
Durata de utilizare: 10 ani

36,424

437,088

1.381.383,088

TOTAL VALOARE:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unor ajutoare de urgen˛„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ie, republicat„, ∫i al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ acordarea de ajutoare de urgen˛„
pentru familiile afectate de inunda˛iile care au avut loc Ón
perioada martie—aprilie 2005 Ón jude˛ele Arad, Cara∫Severin, Hunedoara, Mehedin˛i ∫i Timi∫, Ón limita a
10 miliarde lei.

Art. 2. — (1) Sumele care se acord„ cu titlu de
ajutoare de urgen˛„ potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri
se stabilesc prin anchetele sociale, Ón func˛ie de pagubele
suferite de familiile ∫i persoanele prev„zute la art. 1.
(2) Ajutoarele prev„zute la art. 1 se suport„ din
creditele bugetare aprobate cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
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Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe
anul 2005.
Art. 3. — Ajutoarele de urgen˛„ se acord„ Ón baza
aprob„rii ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei, pe

m„sur„ ce sunt primite anchetele sociale efectuate de
direc˛iile de munc„, solidaritate social„ ∫i familie din
jude˛ele Arad, Cara∫-Severin, Hunedoara, Mehedin˛i ∫i
Timi∫.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 aprilie 2005.
Nr. 357.
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