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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 37/2005
privind desemnarea operatorului licen˛iat al sistemului de transport prin conducte al produselor
petroliere ∫i pentru consolidarea mediului concuren˛ial privind transportul produselor petroliere
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 37 din 5 mai 2005 privind desemnarea
operatorului licen˛iat al sistemului de transport prin conducte al
produselor petroliere ∫i pentru consolidarea mediului
concuren˛ial privind transportul produselor petroliere, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 397 din 11 mai
2005, cu urm„toarele modific„ri:

1. Titlul ordonan˛ei de urgen˛„ se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îO R D O N A N ﬁ √ D E U R G E N ﬁ √
privind desemnarea operatorului licen˛iat al sistemului
de transport prin conducte al produselor petroliere“
2. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului va organiza
procedura legal„ de concesionare a serviciului de transport
prin conducte al produselor petroliere, benzinei ∫i motorinei.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 iulie 2005.
Nr. 242.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 37/2005
privind desemnarea operatorului licen˛iat al sistemului de transport prin conducte al produselor
petroliere ∫i pentru consolidarea mediului concuren˛ial privind transportul produselor petroliere
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 pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 37/2005 privind
desemnarea operatorului licen˛iat al sistemului de transport prin

conducte al produselor petroliere ∫i pentru consolidarea mediului
concuren˛ial privind transportul produselor petroliere ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 15 iulie 2005.
Nr. 628.

ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
pentru modificarea art. 71 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004
privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. IX.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
Art. I. — 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 modific„ dup„ cum urmeaz„:
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1. Alineatul (2) al articolului 71 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Conducerea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Cercetare
™tiin˛ific„ se asigur„ de un pre∫edinte care este secretarul de
stat pentru activitatea de cercetare din cadrul Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii, ajutat de un vicepre∫edinte cu rang de
subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la
propunerea ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.“
2. Alineatul (3) al articolului 71 se abrog„.
Art. II. — Œn termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e, Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.200/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Cercetare ™tiin˛ific„, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005, cu
modific„rile ulterioare, precum ∫i orice alte acte normative care
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reglementeaz„ subordonarea fa˛„ de Guvern a Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Cercetare ™tiin˛ific„ se modific„ Ón mod
corespunz„tor.
Art. III. — 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, precum ∫i cu modific„rile
aduse prin prezenta ordonan˛„, se va republica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, dup„ aprobarea acesteia prin
lege, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Art. IV. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile de
la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Anton Anton,
secretar de stat
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu

Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 25.
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
privind reglementarea unor m„suri financiare Ón domeniul bugetar
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
SECﬁIUNEA 1
Suplimentarea personalului Ón cadrul Ministerului Afacerilor
Externe Ón vederea desf„∫ur„rii activit„˛ii Comisariatului General
pentru Francofonie

Art. 1. — Num„rul maxim de posturi prev„zut Ón anexa
nr. 3/14/09 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 se
suplimenteaz„ cu 20 de posturi pentru Centrala Ministerului
Afacerilor Externe, Ón vederea asigur„rii cu personal a
Comisariatului General pentru Francofonie, potrivit Hot„r‚rii
Guvernului nr. 640/2005 privind organizarea de c„tre Rom‚nia
a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de ∫efi de stat ∫i de
guvern a Organiza˛iei Interna˛ionale a Francofoniei, la
Bucure∫ti, Ón perioada 25—29 septembrie 2006.
Art. 2. — Se abiliteaz„ Ministerul Finan˛elor Publice ca, la
propunerea ordonatorului principal de credite, s„ introduc„
modific„rile ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1 Ón
anexele la bugetul Ministerului Afacerilor Externe, cu
Óncadrarea Ón cheltuielile de personal aprobate.
SECﬁIUNEA a 2-a
M„suri privind redistribuirea de fonduri
la Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor

Art. 3. — (1) Se suplimenteaz„ sumele alocate din bugetul
de stat Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005 cu
suma de 38.332,0 mii lei (RON) la capitolul îOrdine public„ ∫i
siguran˛„ na˛ional„“, titlul îCheltuieli de capital“, prin
diminuarea cu aceea∫i sum„ a capitolului îOrdine public„ ∫i
siguran˛„ na˛ional„“, titlul îCheltuieli de capital“ de la credite
externe, Ón vederea pl„˛ii autospecialelor, bunurilor ∫i
echipamentelor a c„ror finan˛are a achizi˛iilor a fost aprobat„
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 250/2000, Hot„r‚rea Guvernului
nr. 251/2000, Hot„r‚rea Guvernului nr. 102/2002 ∫i Hot„r‚rea
Guvernului nr. 364/2004.

(2) Œn bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe
anul 2005 la capitolul îOrdine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„“,
titlul îCheltuieli de capital“, este inclus„ ∫i suma de 19.000 mii
lei (RON), reprezent‚nd credite bugetare necesare pl„˛ii
autospecialelor de stins incendii cu ap„ ∫i spum„ de
capacitate medie, a c„ror finan˛are a achizi˛iei a fost aprobat„
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 809/2003.
(3) Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice, la
propunerea ordonatorului principal de credite, s„ introduc„
modific„rile prev„zute la alin. (1) Ón structura bugetului de stat,
a bugetului fondurilor provenite din credite externe ∫i Ón
volumul, structura ∫i anexele bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005.
SECﬁIUNEA a 3-a
Modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

Art. 4. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 577 din
5 iulie 2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
— La articolul 29 alineatul (2) se introduce litera d) cu
urm„torul cuprins:
îd) programul privind dotarea institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat cu obiecte de inventar de natura
mobilierului ∫colar.“
SECﬁIUNEA a 4-a
Reglement„ri Ón domeniul bugetar privind administrarea,
repartizarea ∫i utilizarea veniturilor ∫i cheltuielilor bugetare

Art. 5. — (1) Veniturile bugetului de stat pe anul 2005 se
majoreaz„ cu suma de 300.000 mii lei (RON), din care la
impozitul pe profit cu suma de 150.000 mii lei (RON) ∫i la
taxa pe valoarea ad„ugat„ cu suma de 150.000 mii lei (RON).

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 634/19.VII.2005

(2) Cheltuielile bugetului de stat ∫i, respectiv, fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005 se
suplimenteaz„ cu suma de 1.017.000 mii lei (RON).
(3) Deficitul bugetului de stat pe anul 2005 se majoreaz„
cu suma de 717.000 mii lei (RON).
(4) Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice s„
introduc„ modific„rile prev„zute la alin. (1)—(3) Ón volumul ∫i
Ón structura bugetului de stat pe anul 2005 ∫i, respectiv, Ón
bugetul Ministerului Finan˛elor Publice — îAc˛iuni generale“.

SECﬁIUNEA a 5-a
Abrogarea unor dispozi˛ii legale

Art. 6. — Articolul 3 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 63/2005 pentru reglementarea unor m„suri de
reducere a cheltuielilor de personal Ón anul 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 568 din 1 iulie
2005, se abrog„.
Art. 7. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile de
la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 33.
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind modificarea ∫i completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului
Lu‚nd Ón considerare prevederile art. 89 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, referitoare la dizolvarea Parlamentului,
av‚nd Ón vedere faptul c„ Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, care stabile∫te cadrul juridic general pentru organizarea ∫i desf„∫urarea alegerii Camerei Deputa˛ilor ∫i a
Senatului, prevede o perioad„ mare de timp pentru desf„∫urarea campaniei electorale, care nu se justific„ Ón situa˛ia Ón care
Parlamentul este dizolvat Ón condi˛iile art. 89 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
˛in‚nd seama de necesitatea reducerii la minimum a acestor termene, justificat„ prin urgen˛a alegerii unui nou
Parlament ∫i a numirii unui nou Guvern,
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ prevede reducerea termenelor prev„zute de Legea nr. 373/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, pentru desf„∫urarea Ón ritm accelerat a alegerilor pentru Camera Deputa˛ilor ∫i Senat, dup„ dizolvarea
actualului Parlament Ón condi˛iile art. 89 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i unele m„suri necesare pentru
desf„∫urarea acestora Ón bune condi˛ii.
Neadoptarea prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ar avea consecin˛e grave Ón cazul imposibilit„˛ii exercit„rii prerogativelor
constitu˛ionale de c„tre aceste autorit„˛i fundamentale ale statului de drept, legislativ„ ∫i executiv„, care poate conduce la
am‚narea Óndeplinirii angajamentelor Rom‚niei asumate fa˛„ de Uniunea European„, situa˛ie extraordinar„ care justific„ urgen˛a
adopt„rii acestor m„suri.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei
Deputa˛ilor ∫i a Senatului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 4, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Organiza˛iile cet„˛enilor apar˛in‚nd unei minorit„˛i
na˛ionale definite potrivit alin. (1), legal constituite, care nu au
ob˛inut Ón alegeri cel pu˛in un mandat de deputat sau de
senator, au dreptul, Ómpreun„, potrivit art. 62 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, la un mandat de deputat,
dac„ au ob˛inut pe Óntreaga ˛ar„ un num„r de voturi egal cu
cel pu˛in 5% din num„rul mediu de voturi valabil exprimate pe
˛ar„ pentru alegerea unui deputat.“
2. La articolul 23, alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 23. — (1) Pe l‚ng„ misiunile diplomatice ∫i oficiile
consulare ale Rom‚niei se organizeaz„ c‚te o sec˛ie de
votare pentru aleg„torii membri ai reprezentan˛ei diplomatice ∫i
familiile lor, precum ∫i pentru cet„˛enii rom‚ni din ˛ar„ sau din
str„in„tate afla˛i Ón ˛„rile respective Ón ziua alegerilor. Œn
localit„˛ile Ón care exist„ comunit„˛i de cel pu˛in 250 de
cet„˛eni rom‚ni domicilia˛i sau afla˛i Ón str„in„tate, misiunile
diplomatice ∫i oficiile consulare ale Rom‚niei pot organiza
sec˛ii de votare. Sec˛iile de votare prev„zute de prezentul
alineat apar˛in de circumscrip˛ia electoral„ a municipiului
Bucure∫ti.“

3. La articolul 32, alineatul (3) va avea urm„torul cuprins:
î(3) Prin lista complet„ de candidaturi definitive se Ón˛elege
lista care cuprinde num„rul maxim de candida˛i, stabilit potrivit
art. 5 alin. (3).“
4. La articolul 47, alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 47. — (1) Œn termen de 3 zile de la afi∫area
candidaturilor, cet„˛enii, partidele politice, alian˛ele politice ∫i
alian˛ele electorale pot contesta candidaturile.“
5. Dup„ articolul 59 se introduce un nou articol,
articolul 591, cu urm„torul cuprins:
îArt. 591. — Orarul ∫i desf„∫urarea campaniei electorale la
posturile publice de radio ∫i televiziune (na˛ionale ∫i teritoriale)
pentru situa˛iile prev„zute la art. 58 ∫i 59 se stabilesc de
Comisia parlamentar„ special„ Ómpreun„ cu reprezentan˛ii
celor dou„ institu˛ii publice. Societatea Rom‚n„ de
Radiodifuziune ∫i Societatea Rom‚n„ de Televiziune vor aduce
la cuno∫tin˛„ Consiliului Na˛ional al Audiovizualului programele
de campanie convenite.“
6. Dup„ articolul 69 se introduce un nou articol,
articolul 691, cu urm„torul cuprins:
îArt. 69 1 . — Consiliul Na˛ional al Audiovizualului va
monitoriza desf„∫urarea campaniei electorale Ón conformitate
cu programele stabilite de Comisia parlamentar„ special„
Ómpreun„ cu Societatea Rom‚n„ de Radiodifuziune ∫i
Societatea Rom‚n„ de Televiziune. Dac„ se constat„ abateri
de la acest program, Consiliul Na˛ional al Audiovizualului va
informa de urgen˛„ Comisia parlamentar„ special„ ∫i
conducerile Societ„˛ii Rom‚ne de Radiodifuziune ∫i Societ„˛ii
Rom‚ne de Televiziune sau va dispune m„suri Ón consecin˛„.“
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Art. II. — Œn cazul organiz„rii alegerilor pentru Camera
Deputa˛ilor ∫i Senat dup„ dizolvarea Parlamentului Ón condi˛iile
art. 89 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, termenele ∫i orele
prev„zute Ón Legea nr. 373/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Termenul de î48 de ore“ prev„zut la art. 6 alin. (2)
devine î24 de ore“.
2. Termenul de î45 de zile“ prev„zut la art. 7 alin. (1)
devine î30 de zile“.
3. Termenul de î15 zile“ prev„zut la art. 10 alin. (1) teza
a doua devine î8 zile“.
4. Termenul de î10 zile“ prev„zut la art. 13 alin. (2) teza
a doua devine î5 zile“.
5. Termenul de î3 zile“ prev„zut la art. 14 alin. (1) teza
a dou„ devine îdou„ zile“.
6. Termenul de î10 zile“ prev„zut la art. 15 devine î5 zile“.
7. Termenul de î5 zile“ prev„zut la art. 25 alin. (1) devine
î3 zile“.
8. Termenul de î10 zile“ prev„zut la art. 25 alin. (2)
devine î5 zile“.
9. Termenul de î5 zile“ prev„zut la art. 31 alin. (2) teza
Ónt‚i devine î3 zile“, iar termenul de îdou„ zile“ prev„zut la
art. 31 alin. (2) teza a doua devine îo zi“.
10. Termenul de îdou„ zile“ prev„zut la art. 31 alin. (4)
teza Ónt‚i devine îo zi “.
11. Termenul de îdou„ zile“ prev„zut la art. 31 alin. (9)
devine îo zi“.
12. Termenul de î48 de ore“ prev„zut la art. 32 alin. (5)
teza a doua devine î24 de ore“.
13. Termenul de î5 zile“ prev„zut la art. 33 alin. (2) teza
Ónt‚i devine î3 zile“.
14. Termenul de îdou„ zile“ prev„zut la art. 33 alin. (3)
teza Ónt‚i devine îo zi“.
15. Termenul de î15 zile“ prev„zut la art. 35 alin. (2) teza
Ónt‚i devine î8 zile“, iar termenul de îdou„ zile“ prev„zut la
art. 35 alin. (2) teza a treia devine îo zi“.
16. Termenul de î10 zile“ prev„zut la art. 37 alin. (2) teza
a doua devine î8 zile“.
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17. Termenul de î48 de ore“ prev„zut la art. 41 alin. (1)
devine î24 de ore“.
18. Termenul de îdou„ zile“ prev„zut la art. 41 alin. (2)
teza Ónt‚i devine îo zi “.
19. Termenul de î30 de zile“ prev„zut la art. 44 alin. (1)
devine î16 zile“.
20. Termenul de îdou„ zile“ prev„zut la art. 47 alin. (3)
devine îo zi“.
21. Termenul de îdou„ zile“ prev„zut la art. 47 alin. (4)
teza a doua devine îo zi“.
22. Termenul de î3 zile“ prev„zut la art. 50 alin. (1)
devine îdou„ zile“.
23. Termenul de îdou„ zile“ prev„zut la art. 50 alin. (6)
teza Ónt‚i devine îo zi“.
24. Termenul de î5 zile“ prev„zut la art. 52 alin. (2) teza
a doua devine î3 zile“.
25. Termenul de î30 de zile“ prev„zut la art. 55 alin. (1)
devine î15 zile“.
26. Termenul de î3 zile“ prev„zut la art. 58 alin. (2)
devine îdou„ zile“.
27. Termenul de î10 zile“ prev„zut la art. 58 alin. (3) teza
Ónt‚i devine î5 zile“.
28. Termenul de î48 de ore“ prev„zut la art. 59 alin. (2)
devine î24 de ore“.
29. Termenul de î3 zile“ prev„zut la art. 72 alin. (4)
devine îo zi“.
30. Termenul de î48 de ore“ prev„zut la art. 75 alin. (4)
devine î24 de ore“.
31. Termenul de î48 de ore“ prev„zut la art. 92 alin. (3)
devine î24 de ore“.
32. Termenul de î5 zile“ prev„zut la art. 119 teza Ónt‚i
devine î3 zile“, iar termenul de î20 de zile“ prev„zut la
art. 119 teza a doua devine î10 zile“.
Art. III. — Prevederile art. 121 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 373/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i pentru alegerile parlamentare
din anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 89.
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 175/1999
privind Ónfiin˛area Agen˛iei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea
∫i Combaterea Infrac˛ionalit„˛ii Transfrontaliere (SECI) ∫i pentru darea Ón folosin˛„ gratuit„ Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor a unei p„r˛i dintr-un imobil aflat Ón proprietatea statului
ﬁin‚nd seama de prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 175/1999 privind Ónfiin˛area Agen˛iei pentru
Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea ∫i Combaterea Infrac˛ionalit„˛ii Transfrontaliere (SECI), aprobat„ prin Legea
nr. 94/2000, cu modific„rile ulterioare, prin care Centrului Regional pentru Prevenirea ∫i Combaterea Infrac˛ionalit„˛ii
Transfrontaliere (SECI) i-a fost atribuit sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Ón cl„direa Palatului Parlamentului, Ón spa˛iile nominalizate
Ón anexa nr. 3 la actul normativ men˛ionat,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ Ón prezent la unul dintre etajele sediului SECI, respectiv etajul 9 cota + 66, corpurile C4,
C5, C6, Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Centrul de Cooperare Poli˛ieneasc„ Interna˛ional„ (fostul Punct Na˛ional Focal), structur„ din
cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor care, potrivit prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 201/2000 pentru
crearea cadrului institu˛ional necesar Ón vederea func˛ion„rii Centrului Regional al Ini˛iativei de Cooperare Ón Sud-Estul Europei
pentru combaterea infrac˛ionalit„˛ii transfrontaliere, are competen˛a de a sprijini activitatea ofi˛erilor de leg„tur„ rom‚ni la Centrul
SECI, pentru prevenirea, constatarea, cercetarea ∫i combaterea infrac˛ionalit„˛ii transfrontaliere,
Ón vederea implement„rii angajamentelor asumate Ón scopul ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, inclusiv Ón
domeniul eficientiz„rii ∫i moderniz„rii cadrului institu˛ional, lu‚nd Ón considerare at‚t atribu˛iile Centrului de Cooperare
Poli˛ieneasc„ Interna˛ional„, c‚t ∫i contactele specifice Ón plan intern ∫i interna˛ional,
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Óntruc‚t se impune consacrarea de urgen˛„ Ón plan legislativ a situa˛iei locative existente Ón fapt, Ón scopul asigur„rii
stabilit„˛ii locative a Centrului de Cooperare Poli˛ieneasc„ Interna˛ional„, structur„ cu atribu˛ii extrem de importante Ón prevenirea
∫i combaterea infrac˛ionalit„˛ii transfrontaliere, pentru realizarea demersului legislativ Ón termenul prev„zut Ón Programul legislativ
al Guvernului Rom‚niei pentru anul 2005,
av‚nd Ón vedere faptul c„ toate acestea vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii extraordinare a c„ror reglementare
nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Punctul 1 din anexa nr. 3 la Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 175/1999 privind Ónfiin˛area Agen˛iei
pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea ∫i
Combaterea Infrac˛ionalit„˛ii Transfrontaliere (SECI), publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 547 din
9 noiembrie 1999, aprobat„ prin Legea nr. 94/2000, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
î1. Nominalizarea spa˛iilor din corpurile obiectivului de
investi˛ii «Palatul Parlamentului» (Str. 13 Septembrie nr. 1,
sectorul 5, Bucure∫ti), care vor fi asigurate pentru Centrul
Regional pentru Prevenirea ∫i Combaterea Infrac˛ionalit„˛ii
Transfrontaliere (SECI):
— corpul C6, cota +84,00 m (terasa);
— corpurile C4, C5, C6, cota +74,00 m;
— corpul C2, cota –9,00 m, spa˛iile nr. 1—12;
— corpul C5, cota –9,00 m, spa˛iile nr. 2—4; lift Óntre
cotele –9,00 m — +84,00 m;

— corpul C3, cota –9,00 m, spa˛iile nr. 1, 2, 8—19;
— corpul C6, cota –9,00 m, spa˛iile nr. 32 ∫i 33; lift Óntre
cotele –9,00 m — +84,00 m;
— galerie de acces, cota –9,00 m, din Str. 13 Septembrie
nr. 1 p‚n„ Ón axul 8 al corpului C2.“
Art. II. — Corpurile C4, C5, C6, cota +66 m, din cl„direa
Palatului Parlamentului, situat„ Ón municipiul Bucure∫ti, se dau
Ón folosin˛„ gratuit„ Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
pentru Centrul de Cooperare Poli˛ieneasc„ Interna˛ional„.
Art. III. — C„ile de acces prev„zute la art. I vor fi folosite
Ón comun de c„tre personalul Centrului Regional pentru
Prevenirea ∫i Combaterea Infrac˛ionalit„˛ii Transfrontaliere
(SECI) ∫i al Centrului de Cooperare Poli˛ieneasc„
Interna˛ional„, p‚n„ la finalizarea investi˛iilor pentru asigurarea
unor intr„ri/ie∫iri separate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 90.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii Ón Rom‚nia, Ón perioada 9—13 octombrie 2005,
a celei de-a 7-a Conferin˛e a Asocia˛iei Serviciilor de Protec˛ie a Personalului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ organizarea Ón Rom‚nia de c„tre
Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„, Ón perioada 9—13 octombrie
2005, a celei de-a 7-a Conferin˛e a Asocia˛iei Serviciilor de
Protec˛ie a Personalului.
Art. 2. — Finan˛area cheltuielilor aferente organiz„rii ∫i
desf„∫ur„rii conferin˛ei prev„zute la art. 1 se asigur„ din
bugetul aprobat Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ pe anul 2005,

la capitolul 55.01 îOrdine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„“, titlul
îCheltuieli materiale ∫i servicii“.
Art. 3. — Cheltuielile necesare organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii
conferin˛ei prev„zute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii,
potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 80/2001,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 247/2002,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Directorul Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Gabriel Naghi
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 667.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea pct. 1 ∫i 2 din anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.329/2004
privind mandatul institu˛iei publice implicate ∫i aprobarea strategiei de privatizare
prin ofert„ public„ a unor societ„˛i din portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 41 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 51
alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Punctele 1 ∫i 2 din anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.329/2004 privind mandatul institu˛iei publice
implicate ∫i aprobarea strategiei de privatizare prin ofert„ public„ a
î1. Compania Na˛ional„ de Transport al Energiei
Electrice «Transelectrica» — S.A.

unor societ„˛i din portofoliul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 806 din
1 septembrie 2004, se modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:
— 10% din capitalul social care ar rezulta Ón urma
prin ofert„ public„ ini˛ial„ primar„, Ón cazul Ón care
nou-emise ar fi subscrise integral;
— 10% din capitalul social care ar rezulta Ón urma
prin ofert„ public„ ini˛ial„ primar„, Ón cazul Ón care
nou-emise ar fi subscrise integral.“

2. Societatea Na˛ional„ de Transport Gaze Naturale
«Transgaz» — S.A.

major„rii
ac˛iunile
major„rii
ac˛iunile

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 708.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind recunoa∫terea Ónfiin˛„rii Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Municipiului Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 2 din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de
comer˛ ∫i industrie din Rom‚nia,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se recunoa∫te Ónfiin˛area Camerei de Comer˛ ∫i
Industrie a Municipiului Bucure∫ti, Ón baza Hot„r‚rii Adun„rii
generale a comercian˛ilor din municipiul Bucure∫ti din
15 aprilie 2005.
Art. 2. — (1) Sediul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a
Municipiului Bucure∫ti este Ón municipiul Bucure∫ti,
bd. Octavian Goga nr. 2, sectorul 3.
(2) Statutul Camerei de Comer˛ ∫i Industrie a Municipiului
Bucure∫ti este cel adoptat de Adunarea general„ a
comercian˛ilor din 15 aprilie 2005.
(3) Organele de conducere ale Camerei de Comer˛ ∫i
Industrie a Municipiului Bucure∫ti sunt cele alese de Adunarea

general„ a comercian˛ilor din 15 aprilie 2005, iar patrimoniul
ini˛ial al Camerei este cel stabilit de aceea∫i adunare
general„.
Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se
abrog„ alineatul (2) al articolului unic din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 799/1990 privind recunoa∫terea Ónfiin˛„rii unor camere de
comer˛ ∫i industrie teritoriale jude˛ene, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 88 din 9 mai 1992, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i orice alte
dispozi˛ii contrare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Cornel Chiriac,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru comer˛,
Iuliu Winkler
Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 709.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru abrogarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 179/1993 cu privire la stabilirea pre˛urilor ∫i tarifelor
la unele produse ∫i servicii destinate popula˛iei, Ón condi˛iile elimin„rii subven˛iilor de la bugetul de stat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 179/1993 cu privire
la stabilirea pre˛urilor ∫i tarifelor la unele produse ∫i servicii

destinate popula˛iei, Ón condi˛iile elimin„rii subven˛iilor de la
bugetul de stat, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 82 din 30 aprilie 1993, cu modific„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat

Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 711.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea rectific„rii bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005
al Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ rectificarea bugetului de venituri ∫i
cheltuieli pe anul 2005 al Comisiei Na˛ionale pentru Controlul
Activit„˛ilor Nucleare, prev„zut Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor Ónscrise
Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Comisiei Na˛ionale pentru
Controlul Activit„˛ilor Nucleare reprezint„ limite maxime ∫i nu
pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i numai cu
aprobarea Guvernului.

(2) Œn cazul Ón care Ón cursul execu˛iei bugetare se
Ónregistreaz„ nerealiz„ri ale veniturilor aprobate, Comisia
Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare poate efectua
cheltuieli propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. — Comisia Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor
Nucleare r„spunde de modul de formare, administrare,
angajare ∫i utilizare a sumelor prev„zute Ón bugetul de venituri
∫i cheltuieli, Ón conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale
pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare,
Vilmo∫ Zsombori
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 712.
*) Anexa se comunic„ Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare.
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