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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea
dispozi˛iilor legale referitoare la acordarea Ónlesnirilor la plata obliga˛iilor bugetare restante
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 26 din 31 martie 2005 privind abrogarea
dispozi˛iilor legale referitoare la acordarea Ónlesnirilor la
plata obliga˛iilor bugetare restante, publicat„ Ón Monitorul
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie
2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I, punctul 14 se abrog„.
2. La articolul II, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Societ„˛ile comerciale la care transferul dreptului de
proprietate a avut loc p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ sau la care s-au Óncheiat
contracte de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni Ónainte de data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
cuprinz‚nd clauze referitoare la acordarea de Ónlesniri la
plat„ de c„tre autoritatea implicat„ Ón privatizare, cu
creditorii bugetari vor beneficia de Ónlesnirile la plat„
reglementate de prevederile Legii nr. 137/2002 privind
unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, cu excep˛ia prevederilor art. 18
alin. (62) ∫i/sau ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 26/2004 privind unele m„suri pentru finalizarea
privatiz„rii societ„˛ilor comerciale aflate Ón portofoliul
Autorit„˛ii pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor
Statului ∫i consolidarea unor privatiz„ri, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 442/2004, cu
modific„rile ulterioare, dup„ caz, inclusiv pentru crean˛ele
preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
de la Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate, Ón temeiul
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 95/2003 privind
preluarea de c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Bancare a unor crean˛e bugetare Ón vederea Óncas„rii ∫i
vir„rii lor la Fondul na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 557/2003.“
3. La articolul II, dup„ alineatul (2) se introduc 3
alineate noi, alineatele (21)—(23), cu urm„torul cuprins:
î(2 1 ) Pentru obliga˛iile bugetare ce fac obiectul
Ónlesnirilor la plat„ prev„zute la alin. (1) ∫i (2) nu se
calculeaz„ ∫i nu se datoreaz„ dob‚nzi ∫i penalit„˛i de orice
fel Óntre data transferului dreptului de proprietate asupra
ac˛iunilor ∫i data emiterii ordinului comun.
(2 2 ) Obliga˛iile bugetare, reprezent‚nd dob‚nzi ∫i
penalit„˛i de Ónt‚rziere calculate p‚n„ la data transferului
dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor, ce fac obiectul
Ónlesnirilor la plat„ prev„zute la alin. (2), se scutesc la
plat„ ∫i Ón situa˛ia Ón care debitul principal a fost achitat.

(23) Œn cazul Ón care, dup„ semnarea ordinului comun
privind acordarea de Ónlesniri la plat„ prev„zute la alin. (1)
∫i (2), se constat„ c„ Ón perioada cuprins„ Óntre data
eliber„rii certificatului de obliga˛ii bugetare ∫i data emiterii
ordinului comun s-au Óncasat sume reprezent‚nd impozite,
taxe, contribu˛ii ∫i alte venituri bugetare, inclusiv dob‚nzi ∫i
penalit„˛i de orice fel, aferente, prin plat„, compensare,
executare silit„ ∫i alte modalit„˛i prev„zute de
reglement„rile legale Ón materie ∫i care sunt cuprinse Ón
suma care face obiectul e∫alon„rii la plat„, societ„˛ile
comerciale vor achita ratele e∫alonate p‚n„ la concuren˛a
sumei r„mase de plat„, iar Ón cazul Ón care sunt cuprinse
Ón suma care face obiectul scutirii de plat„, acestea nu se
restituie ∫i nu se compenseaz„.“
4. La articolul II, dup„ alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
î(5) Unit„˛ile de cercetare-dezvoltare prev„zute de
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 57/2002 privind
cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 324/2003, cu
modific„rile ulterioare, beneficiaz„ de Ónlesnirile la plata
obliga˛iilor bugetare restante reglementate de acest act
normativ numai dup„ autorizarea ajutorului de stat de c„tre
Consiliul Concuren˛ei.“
5. La articolul III, alineatele (1) ∫i (6) vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. III. — (1) Debitorii care au beneficiat de Ónlesniri la
plata obliga˛iilor datorate bugetului de stat, bugetului
asigur„rilor sociale de stat, bugetului asigur„rilor pentru
∫omaj, bugetului asigur„rilor pentru accidente de munc„ ∫i
boli profesionale sau bugetului Fondului na˛ional unic de
asigur„ri sociale de s„n„tate, dup„ caz, acordate Ón baza
reglement„rilor legale Ón materie, ∫i care, p‚n„ cel t‚rziu Ón
cea de-a 15-a zi de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, fac dovada stingerii sumelor cuprinse
Ón rate, a obliga˛iilor fiscale curente, cu termene de plat„
p‚n„ la aceea∫i dat„, precum ∫i a Óndeplinirii celorlalte
condi˛ii Ón care Ónlesnirile au fost aprobate beneficiaz„ de
men˛inerea Ónlesnirilor pentru sumele r„mase de plat„,
Óncep‚nd cu data mai sus men˛ionat„, cu toate efectele
prev„zute de lege.
..........................................................................................
(6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele
e∫alonate, de∫i prin graficul de plat„ erau stabilite termene
∫i dup„ data men˛ionat„ la alin. (1), precum ∫i pentru
debitorii care au beneficiat de Ónlesniri la plat„ ale c„ror
termene de plat„ din grafice au expirat p‚n„ la data intr„rii
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Ón vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan˛e
de urgen˛„ sau expir„ p‚n„ la data men˛ionat„ la
alin. (1), Ónlesnirea la plat„ se consider„ respectat„ la
data la care toate condi˛iile au fost sau vor fi
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Óndeplinite, dar nu mai t‚rziu de data men˛ionat„ la
alin. (1), inclusiv Ón situa˛ia Ón care nu au fost
constituite Ón termen garan˛iile sau nu a fost anun˛at„
Ónstr„inarea de active.“

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„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 iulie 2005.
Nr. 244.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea
dispozi˛iilor legale referitoare la acordarea Ónlesnirilor
la plata obliga˛iilor bugetare restante
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. 26/2005 privind abrogarea dispozi˛iilor legale
referitoare la acordarea Ónlesnirilor la plata obliga˛iilor bugetare restante ∫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. 630.


PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind numirea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Doamna Ireny Comaroschi se acrediteaz„ Ón calitatea
de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Republica
Ungar„.
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, 18 iulie 2005.
Nr. 640.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind numirea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Doamna Oana Cristina Popa se acrediteaz„ Ón
calitatea de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón
Republica Croa˛ia.
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, 18 iulie 2005.
Nr. 641.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind numirea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ioan Donca se acrediteaz„ Ón calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Federa˛ia Rus„.
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, 18 iulie 2005.
Nr. 642.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind numirea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Andrei Corgea-Hoisie se acrediteaz„ Ón
calitatea de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón
Republica Austria.
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, 18 iulie 2005.
Nr. 643.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind numirea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul George Ciamba se acrediteaz„ Ón calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Republica Elen„.
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, 18 iulie 2005.
Nr. 644.
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind abrogarea art. 8 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003
pentru stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea
unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe
de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice
Av‚nd Ón vedere necesitatea imperativ„ a existen˛ei ∫i func˛ion„rii Ón domeniul resurselor minerale ∫i petroliere a
unei autorit„˛i publice autonome care s„ asigure gestionarea eficient„ ∫i durabil„ a acestor bunuri,
˛in‚nd cont c„ autonomia acestei autorit„˛i publice reprezint„ o condi˛ie principal„ de func˛ionare impar˛ial„,
v„z‚nd c„, prin efectul dispozi˛iilor art. 8 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru
stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului
de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii
publice, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 194/2004, autonomia acestei autorit„˛i publice centrale nu poate fi
asigurat„, Ómprejurare ce produce importante disfunc˛ionalit„˛i Ón reglementarea domeniului minier ∫i petrolier,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ articolul 8 alineatul (4) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003 pentru
stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea,
reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor
organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i
a unor institu˛ii publice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 194/2004.

Art. II. — Œncep‚nd cu data prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, finan˛area Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse
Minerale se realizeaz„ pe baz„ de buget propriu prev„zut
Ón anex„ distinct„ la bugetul de stat.
Art. III. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ Ón bugetul de stat pe anul 2005, aprobat prin
Legea nr. 511/2004, modific„rile ce decurg din aplicarea
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Octavian Moisescu
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Buliga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 87.
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea art. 15 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 116/2003
privind privatizarea Societ„˛ii Comerciale îSiderurgica“ — S.A. Hunedoara
Av‚nd Ón vedere necesitatea dezvolt„rii infrastructurii Parcului Industrial Hunedoara ∫i aplic„rii procesului de
reconversie a for˛ei de munc„ din zona Hunedoara, zon„ cu rat„ mare a ∫omajului, cu impact deosebit Ón sfera
economico-social„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Articolul 15 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societ„˛ii
Comerciale îSiderurgica“ — S.A. Hunedoara, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 748 din
26 octombrie 2003, aprobat„ cu modific„ri prin Legea

nr. 270/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Prin derogare de la prevederile Legii
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea
privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pre˛ul
ob˛inut de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
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din v‚nzarea ac˛iunilor societ„˛ii se va vira Parcului Industrial
Hunedoara, Ón termen de 10 zile de la data emiterii deciziei
Consiliului Concuren˛ei, Ón scopul realiz„rii infrastructurii
necesare func˛ion„rii Parcului Industrial Hunedoara.
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(2) Procedura privind virarea sumei prev„zute la
alin. (1) c„tre Parcul Industrial Hunedoara se stabile∫te prin
hot„r‚re a Guvernului.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 92.
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea art. 4 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 86/2002
privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic Ón punctele de trecere a frontierei de stat a Rom‚niei
Av‚nd Ón vedere necesitatea utiliz„rii excedentelor financiare colectate conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 86/2002 privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic Ón punctele de trecere a frontierei de stat a Rom‚niei,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Articolul 4 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 86/2002 privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic Ón
punctele de trecere a frontierei de stat a Rom‚niei,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 450
din 26 iunie 2002, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 599/2002, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Fondurile Óncasate din taxele ecologice ∫i de
salubrizare se administreaz„ de consiliile jude˛ene ale

administra˛iei publice Ón a c„ror raz„ de competen˛„ se afl„
punctul de trecere a frontierei de stat a Rom‚niei. Acestea
se folosesc pentru Óntre˛inerea ∫i salubrizarea punctelor de
trecere a frontierei de stat ∫i zonei limitrofe a acestora ∫i
pentru modernizarea drumurilor jude˛ene ∫i comunale,
conform hot„r‚rilor consiliilor jude˛ene.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei publice,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 95.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi
de asigur„ri sociale
Pentru respectarea prevederilor din Programul de guvernare 2005—2008 referitoare la cre∫terea puterii de
cump„rare a pensionarilor din sistemul public de pensii, Ón special a pensionarilor agricultori, av‚nd Ón vedere faptul c„
m„surile de recalculare prev„zute de lege nu sunt aplicabile tuturor categoriile de pensionari, precum ∫i pentru eliminarea
discrepan˛elor dintre cuantumurile pensiilor cuvenite persoanelor care provin din fostul sistem de asigur„ri sociale pentru
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agricultori ∫i cuantumurile pensiilor agricultorilor stabilite Ón baza legisla˛iei actuale, elemente care vizeaz„ interesul public
∫i care au caracter de urgen˛„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Articolul 81 din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile

ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 81. — Punctajul mediu anual aferent pensiilor din
sistemul public se poate majora prin m„suri adoptate prin
hot„r‚ri ale Guvernului.“

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, 14 iulie 2005.
Nr. 98.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005, pentru M„n„stirea Lainici din jude˛ul Gorj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ulterioare, ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 125/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005 din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 500 mii lei
(RON) la capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i ac˛iuni privind
activitatea sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 38 îTransferuri“,
alineatul 40.61 îSus˛inerea cultelor“, pentru M„n„stirea
Lainici din jude˛ul Gorj.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul culturii ∫i cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 751.
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