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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind Ónfiin˛area comunei Boghi∫, jude˛ul S„laj, prin reorganizarea comunei Nu∫fal„u
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ comuna Boghi∫, jude˛ul
S„laj, av‚nd Ón componen˛„ satele Boghi∫ ∫i Bozie∫, prin
reorganizarea comunei Nu∫fal„u.
(2) Re∫edin˛a comunei Boghi∫ se stabile∫te Ón satul
Boghi∫.
Art. 2. — (1) Comuna Nu∫fal„u, Ón urma reorganiz„rii
prev„zute la art. 1, are Ón componen˛„ satele Nu∫fal„u ∫i
Bilghez.
(2) Re∫edin˛a comunei Nu∫fal„u este Ón satul Nu∫fal„u.
Art. 3. — (1) P‚n„ la constituirea, potrivit legii, a
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón comuna Boghi∫,
rezolvarea problemelor curente se asigur„ de c„tre doi
delega˛i numi˛i prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de
primar, respectiv de viceprimar, precum ∫i de un secretar
numit de prefect, Ón condi˛iile legii.
(2) Salarizarea persoanelor prev„zute la alin. (1) se
face, potrivit reglement„rilor legale Ón vigoare, din bugetul
comunei Boghi∫.
Art. 4. — (1) Consiliul Jude˛ean S„laj ∫i delega˛ii
Ómputernici˛i conform prevederilor art. 3 alin. (1), Ómpreun„
cu Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Jude˛ului S„laj
∫i Consiliul Local al Comunei Nu∫fal„u repartizeaz„
veniturile, cheltuielile ∫i patrimoniul actual al comunei
Nu∫fal„u Óntre comunele prev„zute la art. 1 ∫i 2.
(2) Veniturile ∫i cheltuielile care, Ón condi˛iile legii, revin
de drept comunei Boghi∫ se administreaz„ ∫i se

gestioneaz„ prin autorit„˛ile publice locale ale acestei noi
comune, iar echilibrarea bugetului local se realizeaz„ pe
seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, Ón limitele
prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe ansamblul
jude˛ului S„laj.
(3) Bugetul comunei Boghi∫ pe anul 2005 se elaboreaz„
de c„tre delega˛ii prev„zu˛i la art. 3 alin. (1), cu avizul
Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Jude˛ului S„laj.
(4) Opera˛iunile de predare-preluare se fac pe baz„ de
protocol Óncheiat Óntre primarul comunei Nu∫fal„u ∫i
delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de
primar al comunei Boghi∫.
Art. 5. — Alegerile pentru autorit„˛ile administra˛iei
publice locale Ón comuna nou-Ónfiin˛at„, potrivit art. 1, se
organizeaz„ Ón termen de cel mult 6 luni de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi.
Art. 6. — P‚n„ la noile alegeri locale, autorit„˛ile
administra˛iei publice locale din comuna Nu∫fal„u, jude˛ul
S„laj, func˛ioneaz„, Ón condi˛iile legii, Ón componen˛a avut„
la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.
Art. 7. — Anexele la Legea nr. 2/1968 privind
organizarea administrativ„ a teritoriului Rom‚niei,
republicat„ Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54—55 din
27 iulie 1981, cu modific„rile ulterioare, se modific„ Ón mod
corespunz„tor.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

MIRON TUDOR MITREA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 176.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind Ónfiin˛area comunei Boghi∫,
jude˛ul S„laj, prin reorganizarea comunei Nu∫fal„u
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind Ónfiin˛area comunei Boghi∫,
jude˛ul S„laj, prin reorganizarea comunei Nu∫fal„u, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 iunie 2005.
Nr. 498.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31
din Legea notarilor publici ∫i a activit„˛ii notariale nr. 36/1995
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 25 din 31 martie 2005 pentru
abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici ∫i a

activit„˛ii notariale nr. 36/1995, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie
2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 178.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31
din Legea notarilor publici ∫i a activit„˛ii notariale nr. 36/1995
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea
notarilor publici ∫i a activit„˛ii notariale nr. 36/1995 ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 7 iunie 2005.
Nr. 500.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 222
din 21 aprilie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 83 din Codul penal
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu

—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor

Nicoleta Grigorescu
Florentina Geangu

— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 83 din Codul penal, excep˛ie
ridicat„ de Mihail Venghiac Ón Dosarul nr. 1.072/P/2004 al
Cur˛ii de Apel Constan˛a — Sec˛ia penal„.
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La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca fiind
inadmisibil„, Óntruc‚t autorul acesteia nu a motivat-o,
Ónc„lc‚nd astfel dispozi˛iile art. 10 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 26 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.072/P/2004, Curtea de Apel Constan˛a —
Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 83 din Codul
penal, excep˛ie ridicat„ de Mihail Venghiac Ón cadrul
judec„rii recursului penal declarat Ómpotriva Deciziei nr. 526
din 21 septembrie 2004 pronun˛at„ de Tribunalul
Constan˛a. Autorul excep˛iei a fost trimis Ón judecat„
pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii prev„zute ∫i pedepsite de
art. 208—209 din Codul penal.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ prevederile art. 83 din Codul penal, potrivit
c„rora, dac„ Ón cursul termenului de Óncercare condamnatul
a s„v‚r∫it din nou o infrac˛iune, are loc revocarea
suspend„rii condi˛ionate a execut„rii pedepsei, ceea ce
Óncalc„ îprevederile referitoare la egalitatea Ón drepturi ∫i
impar˛ialitatea justi˛iei prev„zute de art. 16, art. 124 ∫i art.
126 din Constitu˛ie“.
Curtea de Apel Constan˛a — Sec˛ia penal„ arat„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece îdispozi˛iile art. 83 din Codul penal nu contravin
vreunui drept fundamental sau vreunui principiu
constitu˛ional“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„,
deoarece dispozi˛iile de lege criticate nu creeaz„ nici
privilegii, nici discrimin„ri, neÓnc„lc‚nd vreunul dintre
criteriile egalit„˛ii Ón drepturi, enumerate Ón art. 4 din
Constitu˛ie. De asemenea, apreciaz„ c„ dispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 124 ∫i art. 126 nu au inciden˛„ Ón
cauz„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ textul de lege criticat
este constitu˛ional. Œn acest sens, arat„ c„ revocarea
suspend„rii condi˛ionate a execut„rii pedepsei Ón cazul
s„v‚r∫irii unei infrac˛iuni nu aduce atingere sub nici o
form„ prevederilor constitu˛ionale privind egalitatea Ón fa˛a
legii. C‚t prive∫te pretinsa neconstitu˛ionalitate a
prevederilor legale criticate fa˛„ de art. 124 ∫i art. 126 din
Constitu˛ie, consider„ c„ dispozi˛iile invocate din Legea
fundamental„, prin con˛inutul reglement„rii lor, nu au
inciden˛„ Ón cauza de fa˛„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu
au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate ridicat„.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este competent„, potrivit
dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i ale
art. 1 alin. (2) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr.
47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 83 din Codul penal, conform c„rora: îDac„
Ón cursul termenului de Óncercare cel condamnat a s„v‚r∫it din
nou o infrac˛iune, pentru care s-a pronun˛at o condamnare
definitiv„ chiar dup„ expirarea acestui termen, instan˛a revoc„
suspendarea condi˛ionat„, dispun‚nd executarea Ón Óntregime
a pedepsei, care nu se contope∫te cu pedeapsa aplicat„
pentru noua infrac˛iune.
Revocarea suspend„rii pedepsei nu are loc Óns„, dac„
infrac˛iunea s„v‚r∫it„ ulterior a fost descoperit„ dup„ expirarea
termenului de Óncercare.
Dac„ infrac˛iunea ulterioar„ este s„v‚r∫it„ din culp„, se
poate aplica suspendarea condi˛ionat„ a execut„rii pedepsei
chiar dac„ infractorul a fost condamnat anterior cu
suspendarea condi˛ionat„ a execut„rii pedepsei. Œn acest caz
nu mai are loc revocarea primei suspend„ri.
La stabilirea pedepsei pentru infrac˛iunea s„v‚r∫it„ dup„
r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii de suspendare nu se mai
aplic„ sporul prev„zut de lege pentru recidiv„.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
aceste dispozi˛ii legale contravin prevederilor constitu˛ionale
cuprinse Ón art. 16 referitoare la egalitatea Ón drepturi, ale
art. 124 privind Ónf„ptuirea justi˛iei, precum ∫i celor ale
art. 126 privind instan˛ele judec„tore∫ti.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, se constat„
c„ autorul acesteia, de∫i a solicitat instan˛ei judec„tore∫ti —
la termenul de judecat„ din data de 23 noiembrie 2004 —
am‚narea pronun˛„rii îÓn vederea motiv„rii Ón scris a
excep˛iei“, nu formuleaz„ nici un argument prin care s„
sus˛in„ neconstitu˛ionalitatea textului de lege criticat, ci se
limiteaz„ doar la indicarea textelor constitu˛ionale pretins
Ónc„lcate.
Curtea re˛ine c„, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, sesiz„rile adresate Cur˛ii Constitu˛ionale pot fi
f„cute Ón form„ scris„ ∫i motivate. Corobor‚nd acest text
de lege cu prevederile art. 29 din Legea nr. 47/1992,
rezult„ c„ de esen˛a controlului de constitu˛ionalitate este
exercitarea acestuia numai Ón limitele sesiz„rii. Prin urmare,
Curtea Constitu˛ional„ nu se poate substitui p„r˛ii cu privire
la invocarea unor motive de neconstitu˛ionalitate, raport‚nd
dispozi˛iile legale criticate la textele constitu˛ionale indicate
de c„tre autor. Acest fapt ar avea semnifica˛ia exercit„rii
unui control de constitu˛ionalitate din oficiu, ceea ce este
inadmisibil Ón raport cu dispozi˛iile Legii nr. 47/1992.
Œn acest sens este ∫i jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale,
de exemplu Decizia nr. 212 din 7 noiembrie 2000,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1
din 5 ianuarie 2001.
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Fa˛„ de cele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 83 din Codul penal, excep˛ie
ridicat„ de Mihail Venghiac Ón Dosarul nr. 1.072/P/2004 al Cur˛ii de Apel Constan˛a — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 21 aprilie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 495/2005 pentru constituirea Comitetului
interministerial responsabil cu Óndeplinirea angajamentelor asumate Ón cadrul negocierilor
cu Uniunea European„ privind Capitolul 6 îConcuren˛a“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Dup„ punctul 10 al alineatului (1) al
articolului 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 495/2005 pentru
constituirea Comitetului interministerial responsabil cu
Óndeplinirea angajamentelor asumate Ón cadrul negocierilor
cu Uniunea European„ privind Capitolul 6 îConcuren˛a“,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 469
din 2 iunie 2005, se introduc patru noi puncte, punctele
11—14, cu urm„torul cuprins:

î11. Maria Muga — secretar de stat, Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei;
12. Mugur Cr„ciun — secretar de stat, Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale;
13. Nicolae Ivan — secretar de stat, Ministerul
Finan˛elor Publice;
14. Anton Anton — secretar de stat, Ministerul Educa˛iei
∫i Cercet„rii.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 510.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea particip„rii Rom‚niei la Summit-ul Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
Ón perioada 14—16 septembrie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ participarea delega˛iei Rom‚niei la
Summit-ul Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, care se va
desf„∫ura la New York — Statele Unite ale Americii, Ón
perioada 14—16 septembrie 2005.
Art. 2. — (1) Cheltuielile determinate de participarea
delega˛iei Rom‚niei la activitatea prev„zut„ la art. 1 se
suport„ din bugetele aprobate pe anul 2005 Administra˛iei
Preziden˛iale, Senatului Rom‚niei, Camerei Deputa˛ilor,
Ministerului Afacerilor Externe, Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„, Serviciului de Telecomunica˛ii Speciale ∫i altor
institu˛ii sau autorit„˛i publice implicate, dup„ caz.

(2) Cazarea delega˛iei Rom‚niei ∫i plata serviciilor
aferente se vor efectua, potrivit condi˛iilor stabilite de
organizatori ∫i conform contractelor Óncheiate, prin contul
Misiunii Permanente a Rom‚niei la Organiza˛ia Na˛iunilor
Unite — New York.
Art. 3. — Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la
Organiza˛ia Na˛iunilor Unite — New York va acorda sprijin
de specialitate ∫i logistic Administra˛iei Preziden˛iale ∫i
institu˛iilor publice participante la summit, pentru derularea
corespunz„toare a activit„˛ilor cuprinse Ón program.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Elena-Doina Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 511.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din jude˛ele Cara∫-Severin
∫i Timi∫ ale c„ror gospod„rii au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice
nefavorabile din perioada aprilie—mai 2005
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al 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 cu titlu gratuit,
Ón limita sumei de 61.600 milioane lei, locuitorilor din
jude˛ele Cara∫-Severin ∫i Timi∫, ale c„ror gospod„rii au
fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice
nefavorabile (inunda˛ii din rev„rs„ri de r‚uri sau alte ape
curg„toare, ploi abundente ∫i de durat„) din perioada
aprilie—mai 2005, const‚nd Ón 2.200 tone gr‚u pentru
panifica˛ie, 192,5 mii litri ulei comestibil din floarea soarelui,
137,5 tone paste f„inoase, 82,5 tone orez, 550 tone m„lai,
137,5 tone zah„r tos ∫i 550 tone carne de porc Ón viu
(5.500 de capete).
Art. 2. — (1) Prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i
internelor se constituie comisii la nivelul unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, care identific„ gospod„riile distruse,
precum ∫i num„rul membrilor din gospod„rie.
(2) Repartizarea pe jude˛e ∫i distribuirea cantit„˛ilor de
produse acordate locuitorilor din jude˛ele Cara∫-Severin ∫i
Timi∫, ale c„ror gospod„rii au fost distruse, conform art. 1,
se face de c„tre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor prin
Institu˛ia Prefectului ∫i prim„riile locale, Ón condi˛iile stabilite
prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i internelor.
(3) Ajutorul cu titlu gratuit pentru o gospod„rie const„ Ón
acordarea cantit„˛ii de 400 kg gr‚u pentru panifica˛ie,
35 litri ulei comestibil din floarea soarelui, 25 kg paste

f„inoase, 15 kg orez, 100 kg m„lai, 25 kg zah„r tos ∫i
90—110 kg carne de porc Ón viu (un porc/gospod„rie).
Art. 3. — (1) Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat va sc„dea din gestiune la pre˛urile 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 Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor, prin
Institu˛ia Prefectului.
(2) Finan˛area reÓntregirii stocurilor cu cantit„˛ile acordate
conform prevederilor art. 1 se asigur„ de la bugetul de stat
pe anul 2006, prin bugetul Administra˛iei Na˛ionale a
Rezervelor de Stat.
Art. 4. — (1) Transportul produselor p‚n„ la locurile
indicate de Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor, prin
Institu˛ia Prefectului, 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 acesta,
precum ∫i pe calea ferat„ prin grija Societ„˛ii Na˛ionale de
Transport Feroviar de Marf„ îCFR Marf„“ — S.A.
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(2) Cheltuielile legate de ambalare, transport, precum ∫i
alte cheltuieli ocazionate de Óndeplinirea acestei ac˛iuni se
suport„ de c„tre Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat din venituri proprii, Ón limita bugetului aprobat.
Art. 5. — (1) Schimbarea sub orice form„ a destina˛iei
produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este
interzis„ prin lege ∫i atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„
administrativ„, disciplinar„ sau penal„.
(2) Œn termen de 15 zile de la Óncheierea ac˛iunii de
distribuire a ajutoarelor, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor,
prin prim„riile locale, 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
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situa˛ii excep˛ionale, pe baza rapoartelor justificative
Ónaintate la Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de Stat.
(3) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
p„strate la sediul prim„riilor locale, Ón vederea punerii lor la
dispozi˛ie organelor de control abilitate.
Art. 6. — (1) Se aprob„ acumularea, Ón regim de
urgen˛„, a cantit„˛ilor de 120 tone ulei rafinat de floarea
soarelui Ón limita sumei de 4.100 milioane lei, 137,5 tone
paste f„inoase Ón limita sumei de 2.700 milioane lei,
82,5 tone orez Ón limita sumei de 1.900 milioane lei,
550 tone m„lai Ón limita sumei de 6.545 milioane lei.
(2) Finan˛area acumul„rii cantit„˛ilor de produse
prev„zute la alin. (1) se realizeaz„ din bugetul de stat
aprobat pentru Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat, prin Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, Ón limita sumei de 15.245 milioane lei.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministru de stat pentru coordonarea
activit„˛ilor din domeniul economic,
Gheorghe Seculici
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Pre∫edintele Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat,
Sorin Vicol
p. Ministrul finan˛elor publice,
Elena-Doina Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 512.

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˛ul Timi∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (3) ∫i (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. — (1) Se aprob„ alocarea sumei de 2.000
milioane lei din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, bugetului propriu
al jude˛ului Timi∫, pentru utilizarea pompelor Ón perioada
5 iunie — 19 iunie 2005, Ón vederea evacu„rii apelor din
zona satelor inundate Cruceni—Foeni—Ionel—Otelec.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal 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

Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 513.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Elena-Doina Dasc„lu,
secretar de stat
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
nr. 2.239/2004 privind instituirea unor m„suri de cre∫tere a siguran˛ei naviga˛iei Ón apele na˛ionale
navigabile ∫i Ón porturile rom‚ne∫ti prin introducerea accelerat„ pentru navele petroliere
a obligativit„˛ii corpului dublu sau a unor cerin˛e echivalente de proiectare
pentru navele petroliere cu corp simplu
Œn temeiul prevederilor art. 12 lit. d), j), k) ∫i r) din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,
republicat„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 197/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale
art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului nr. 2.239/2004 privind instituirea unor m„suri
de cre∫tere a siguran˛ei naviga˛iei Ón apele na˛ionale
navigabile ∫i Ón porturile rom‚ne∫ti prin introducerea
accelerat„ pentru navele petroliere a obligativit„˛ii corpului
dublu sau a unor cerin˛e echivalente de proiectare pentru
navele petroliere cu corp simplu, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 49 din 14 ianuarie 2005,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Litera b) a articolului 3 va avea urm„torul cuprins:
îb) Regula 13G revizuit„ din anexa I la Conven˛ia MARPOL
73/78 — amendamentele la Regula 13G din anexa I la
Conven˛ia MARPOL 73/78 ∫i la suplimentul Certificatului
IOPP, astfel cum au fost adoptate prin Rezolu˛ia
MEPC.111(50) din 4 decembrie 2003;“.
2. Litera g) a articolului 3 va avea urm„torul cuprins:
îg) nav„ petrolier„ de categoria 2 — nav„ petrolier„ de
20.000 tdw ∫i mai mult, care transport„ ca marf„ ˛i˛ei,
combustibil lichid, combustibil diesel greu ori ulei de
ungere, sau de 30.000 tdw ∫i mai mult, care transport„
hidrocarburi, altele dec‚t cele mai sus men˛ionate, care
corespunde cerin˛elor pentru petrolierele noi, astfel cum
sunt definite Ón Regula 1(26) din anexa I la Conven˛ia
MARPOL 73/78. Orice nav„ petrolier„ de categoria 2
trebuie s„ fie echipat„ cu tancuri de balast separat
amplasate Óntr-un loc protejat (SBT/PL);“.
3. Litera j) a articolului 3 va avea urm„torul cuprins:
îj) nav„ petrolier„ cu corp dublu:
— nav„ petrolier„ de 5.000 tdw ∫i mai mult care
respect„ cerin˛ele pentru corp dublu sau cerin˛ele
echivalente de proiectare din Regula 13F din anexa I la

Conven˛ia MARPOL 73/78 sau care Óndepline∫te cerin˛ele
paragrafului 1(c) din Regula 13G revizuit„ din anexa I la
Conven˛ia MARPOL 73/78;
sau
— nav„ petrolier„ de 600 tdw ∫i mai mult, dar mai
pu˛in de 5.000 tdw, prev„zut„ cu tancuri Ón dublu fund sau
spa˛ii care corespund prevederilor Regulii 13F (7)(a) din
anexa I la Conven˛ia MARPOL 73/78 ∫i cu tancuri laterale
sau spa˛ii amplasate Ón conformitate cu prevederile
Regulii 13F(3)(a) ∫i care corespund cerin˛ei referitoare la
distan˛a w, a∫a cum s-a men˛ionat Ón Regula 13F (7)(b)
din anexa I la Conven˛ia MARPOL 73/78;“.
4. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Pentru Óndeplinirea prevederilor art. 5 se
aplic„ sistemul de evaluare a st„rii navei stabilit prin
Rezolu˛ia MEPC.94(46) din 27 aprilie 2001, astfel cum a
fost amendat„ de Rezolu˛ia MEPC.99(48) din 11 octombrie
2002 ∫i de Rezolu˛ia MEPC.112(50) din 4 decembrie 2003.“
Art. II. — Autoritatea Naval„ Rom‚n„ va duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin transpune prevederile
Regulamentului nr. 2.172/2004/CE al Comisiei Europene din
17 decembrie 2004 privind modificarea Regulamentului
nr. 417/2002/CE al Parlamentului European ∫i al Consiliului
privind introducerea accelerat„ pentru navele petroliere a
obligativit„˛ii corpului dublu sau aplicarea unor cerin˛e
echivalente de proiectare pentru navele petroliere cu corp
simplu, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
L 371 din 18 decembrie 2004.
Art. IV. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 31 mai 2005.
Nr. 860.
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