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

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe c„ile ferate rom‚ne ∫i reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale
a C„ilor Ferate Rom‚ne
Œn vederea realiz„rii recomand„rii Comisiei Europene din Raportul de ˛ar„ pe anul 2004, referitoare la adoptarea
unui plan privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar Ón vederea restabilirii echilibrului financiar al
administratorului infrastructurii ∫i Ón vederea moderniz„rii ∫i reÓnnoirii infrastructurii, este necesar„ ∫i modificarea cadrului
juridic existent, ∫i anume Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe c„ile ferate rom‚ne ∫i
reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate Rom‚ne, republicat„, ceea ce constituie o situa˛ie extraordinar„ ∫i
vizeaz„ interesul general ∫i imediat.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 12/1998 privind transportul pe c„ile ferate rom‚ne ∫i
reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate Rom‚ne,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 89/1999,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 834
din 9 septembrie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 5. — (1) Transportul feroviar public de c„l„tori are
caracter de serviciu public social. Pentru aceste servicii,

autorit„˛ile publice competente ale statului Óncheie contracte
de servicii publice cu operatorii de transport feroviar public
Ón scopul furniz„rii c„tre public de servicii de transport
adecvate.“
2. Dup„ alineatul (3) al articolului 5 se introduc cinci noi
alineate, alineatele (4)—(8), cu urm„torul cuprins:
î(4) Diferen˛ele dintre tarifele stabilite pentru transportul
feroviar de c„l„tori ∫i costurile reale de transport, la care
se adaug„ o cot„ de profit Óntre 3% ∫i 5%, se primesc de
c„tre operatorii de transport feroviar de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale, dup„ caz, pe baza contractelor
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de servicii publice prev„zute la alin. (1), ∫i constituie plata
serviciilor publice sociale pentru transportul feroviar de
c„l„tori.
(5) Sumele necesare pentru plata serviciilor efectuate Ón
baza contractelor de servicii publice se aprob„ anual Ón
bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, pe baza documentelor justificative primite ∫i
verificate de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, care coreleaz„ aceste date cu politica tarifar„
Ón domeniu, cu nivelul costurilor pentru opera˛iile de
transport feroviar de c„l„tori ∫i cu nivelul prognozat al
veniturilor ob˛inute de ace∫tia din operarea trenurilor
cuprinse Ón pachetul minim social.
(6) Toate sumele prev„zute la alin. (5) se asigur„ Ón
mod nediscriminatoriu pentru to˛i operatorii de transport
feroviar care au contracte de servicii publice.
(7) Diferen˛ele dintre tarifele stabilite ∫i costurile reale se
stabilesc lu‚ndu-se ca baz„ activit„˛ile operatorului de
transport feroviar de c„l„tori majoritar de pe pia˛„. Pe
aceast„ baz„, anual, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului stabile∫te cu avizul Ministerului Finan˛elor
Publice tariful unitar pentru serviciul public social, exprimat
Ón lei/tren-km.
(8) Tariful unitar prev„zut la alin. (7) se aplic„ pentru
fiecare contract de servicii publice, Ón func˛ie de num„rul
de tren-km realiza˛i de operatorul de transport feroviar
respectiv, pe baza raport„rilor sale specifice de realizare a
bugetului date pe propria r„spundere, dar f„r„ a se dep„∫i
cota de profit prev„zut„ la alin. (4).“
3. Dup„ articolul 11 se introduce un nou articol,
articolul 111, cu urm„torul cuprins:
îArt. 111. — (1) Compania na˛ional„ care administreaz„
infrastructura feroviar„ poate s„ Ónchirieze, cu acordul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului,
instala˛iile de trac˛iune electric„ ∫i de electroalimentare ale
infrastructurii feroviare publice c„tre filialele sale, Ón vederea
administr„rii acestora pentru desf„∫urarea transporturilor
publice de m„rfuri ∫i persoane.
(2) Compania na˛ional„ care administreaz„ infrastructura
feroviar„ poate s„ Ónchirieze bunuri proprietate privat„
necesare organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii procesului de transport
feroviar, aferente instala˛iilor de trac˛iune electric„ ∫i de
electroalimentare Ónchiriate filialelor sale.
(3) Condi˛iile de Ónchiriere a instala˛iilor de trac˛iune
electric„ ∫i de electroalimentare ale infrastructurii feroviare
publice se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului, la
propunerea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului.“
4. Dup„ alineatul (7) al articolului 18 se introduce un
nou alineat, alineatul (8), cu urm„torul cuprins:
î(8) Pentru activitatea depus„, persoanele din
componen˛a Consiliului de supraveghere prev„zut la
alin. (4) au dreptul la o indemniza˛ie lunar„ stabilit„ prin
ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
care nu poate dep„∫i 20% din indemniza˛ia lunar„ a
secretarului de stat.“
5. Dup„ articolul 21 se introduce un nou articol,
articolul 211, cu urm„torul cuprins:
îArt. 21 1 . — Costurile anuale de func˛ionare a
infrastructurii feroviare din Rom‚nia se stabilesc de c„tre
compania na˛ional„ care administreaz„ infrastructura
feroviar„ pe baza traficului contractat cu operatorii feroviari,
a normativelor tehnice de Óntre˛inere ∫i repara˛ie a
infrastructurii feroviare ∫i a proiectelor de reabilitare ∫i/sau
de modernizare a infrastructurii. Compania na˛ional„ care
administreaz„ infrastructura feroviar„ va prezenta anual
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón
vederea aprob„rii:
a) justificarea tuturor elementelor de cost din bugetul de
venituri ∫i cheltuieli necesare pentru a asigura Ón condi˛ii de

securitate func˛ionarea infrastructurii feroviare ∫i desf„∫urarea
traficului feroviar contractat cu operatorii feroviari;
b) justificarea veniturilor prognozate din tarifarea
serviciilor oferite operatorilor feroviari prin tariful de utilizare
a infrastructurii ∫i alte tarife specifice;
c) justificarea sumelor necesare a fi alocate de la
bugetul de stat Ón completarea veniturilor proprii pentru
acoperirea cheltuielilor pentru investi˛ii, repara˛ii, moderniz„ri
∫i/sau dezvolt„ri ale infrastructurii feroviare.“
6. Articolul 25 se completeaz„ cu un nou alineat,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic„ pentru acele p„r˛i
ale infrastructurii feroviare neinteroperabile Ónchiriate altor
persoane juridice, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.“
7. Titlul capitolului VI va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL VI
Contractul de activitate ∫i contractul de serviciu public“
8. Articolul 37 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 37. — (1) Raporturile dintre compania na˛ional„
care administreaz„ infrastructura feroviar„, pe de o parte,
∫i institu˛iile publice, pe de alt„ parte, se reglementeaz„
prin contract de activitate, Óncheiat cu Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón numele
statului.
(2) Contractul prev„zut la alin. (1) va cuprinde cel pu˛in
urm„toarele elemente:
a) indicatori de calitate privind func˛ionarea infrastructurii
feroviare;
b) obiective precise cu efect cuantificat Ón nivelul
veniturilor ∫i cheltuielilor pentru cre∫terea eficien˛ei
func˛ion„rii companiei care administreaz„ infrastructura
feroviar„;
c) principalele lucr„ri de repara˛ii ale infrastructurii
feroviare necesare pentru men˛inerea st„rii tehnice la
parametrii tehnici proiecta˛i ∫i Ón concordan˛„ cu
normativele privind uzura ∫i intensitatea traficului;
d) principalele lucr„ri de reabilitare ∫i modernizare ale
infrastructurii feroviare;
e) nivelurile maximale ale tarifului de utilizare a
infrastructurii feroviare;
f) lista complet„ a denumirii tarifelor ce pot fi percepute
de companie de la operatorii de transport, pentru activit„˛ile
conexe activit„˛ii de transport feroviar;
g) lista complet„ a trenurilor de c„l„tori care reprezint„
pachetul minim social care face obiectul contractelor de
servicii publice.“
9. Articolul 38 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 38. — (1) Raporturile dintre societ„˛ile na˛ionale
∫i/sau societ„˛ile comerciale care efectueaz„ transport
feroviar public de c„l„tori, av‚nd statut de operatori de
transport feroviar, pe de o parte, ∫i institu˛iile publice, pe
de alt„ parte, se reglementeaz„ prin contracte de servicii
publice, Óncheiate cu Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului Ón numele statului.
(2) Contractul de servicii publice prev„zut la alin. (1)
poate s„ cuprind„ Ón particular:
a) servicii de transport care s„ respecte normele
stabilite de continuitate, regularitate, capacitate ∫i calitate;
b) servicii de transport complementare;
c) servicii de transport la pre˛uri ∫i condi˛ii determinate,
Ón special pentru anumite categorii de c„l„tori sau pentru
unele rute de transport;
d) adapt„ri de servicii la cerin˛ele actuale.
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(3) Contractul de servicii publice prev„zut la alin. (1) va
cuprinde, printre altele, urm„toarele prevederi:
a) principalii indicatori cantitativi ∫i calitativi ai activit„˛ii
de transport feroviar de c„l„tori, Ón special normele de
continuitate, regularitate, capacitate ∫i calitate, ce urmeaz„
a fi Óndeplini˛i de c„tre operatorul contractant;
b) lista complet„ a trenurilor exploatate de operatorul
contractant, din cadrul pachetului minim social prev„zut Ón
contractul de activitate men˛ionat la art. 37 alin. (2) lit. g);
c) pre˛ul presta˛iilor ce fac obiectul contractului de
servicii publice, care se adaug„ veniturilor tarifare ob˛inute
de operatorul de transport feroviar, Ón urma aplic„rii tarifelor
stabilite cu avizul autorit„˛ilor publice competente, astfel
Ónc‚t s„ se prevad„ o cot„ de profit Óntre 3% ∫i 5%,
referitor la costurile reale de transport;
d) programul anual de repara˛ii ∫i achizi˛ii de material
rulant, astfel Ónc‚t s„ se asigure men˛inerea parcului activ
Ón condi˛ii de siguran˛„ ∫i confort pentru traficul contractat;
e) stabilirea principalelor elemente de cheltuieli necesare
pentru asigurarea pachetului minim social contractat:
repara˛ii material rulant, motorin„, energie electric„,
salubrizare trenuri, salarii personal;
f) stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru
pachetul minim social ∫i politica tarifar„: nivelul tarifelor de
transport pe fiecare tip de tren, cu data introducerii fiec„rei
eventuale major„ri de tarif;
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g) obiective precise cu efect cuantificat Ón nivelul
veniturilor ∫i cheltuielilor pentru cre∫terea eficien˛ei
func˛ion„rii operatorului de transport feroviar de c„l„tori
care semneaz„ contractul de servicii publice;
h) nivelul contribu˛iei de la bugetul de stat ca plat„ a
serviciilor publice pentru acoperirea diferen˛ei dintre nivelul
costurilor ∫i cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate;
i) regulile privind amendamentele ∫i modific„rile la
contract, mai ales pentru a se ˛ine seama de schimb„rile
imprevizibile;
j) durata de valabilitate a contractului;
k) sanc˛iunile Ón cazul nerespect„rii contractului.
(4) Operatorii de transport feroviar de c„l„tori care au
Óncheiat un contract de servicii publice primesc lunar
sumele corespunz„toare serviciilor realizate, conform
prevederilor din contractele de servicii publice, prin bugetul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu
condi˛ia Óndeplinirii obliga˛iilor fixate prin hot„r‚rea
Guvernului care stabile∫te condi˛iile concrete de plat„.
(5) Activele implicate Ón furnizarea serviciilor de transport
ce fac obiectul contractului de servicii publice prev„zut la
alin. (1) pot apar˛ine operatorului de transport feroviar sau
pot fi puse la dispozi˛ia sa.“
10. Articolul 39 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 39. — Contractele prev„zute la art. 37 ∫i 38 se
Óncheie pentru o durat„ de 4 ani, se aprob„ de c„tre Guvern
∫i se actualizeaz„ anual, dup„ aprobarea bugetului de stat.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 111.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia
Av‚nd Ón vedere importan˛a Óndeplinirii Ón termen a angajamentelor asumate de Rom‚nia pentru anul 2005 Ón
vederea integr„rii Ón Uniunea European„, respectiv a transpunerii Ón termenul asumat, Ón legisla˛ia rom‚neasc„, a
documentelor comunitare Ón domeniul migra˛iei,
˛in‚nd seama de faptul c„ modificarea legisla˛iei privind regimul str„inilor se reg„se∫te ca obiectiv principal Ón
aplicarea Planului de ac˛iune Schengen, precum ∫i a Planului de ac˛iuni prioritare pentru aderarea la Uniunea European„,
implementarea f„r„ Ónt‚rziere a acestora reprezent‚nd una dintre sarcinile a c„ror neÓndeplinire poate sta la baza activ„rii
clauzei de am‚nare a ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„,
av‚nd Ón vedere, totodat„, necesitatea solu˛ion„rii corespunz„toare a dificult„˛ilor Ónt‚mpinate Ón aplicarea legisla˛iei
Ón vigoare privind regimul str„inilor,
˛in‚nd seama de faptul c„ toate aceste elemente 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˛„.
Articol unic. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 201 din 8 martie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La articolul 5, dup„ alineatul (2) se introduc dou„ noi
alineate, alineatele (3) ∫i (4), cu urm„torul cuprins:
î(3) Guvernul Rom‚niei, prin institu˛iile abilitate, transmite
Comisiei Europene ∫i guvernelor celorlalte state membre Ón

timp util ∫i nu mai t‚rziu de momentul Ón care sunt f„cute
publice, informa˛ii privind:
a) proiectele de acte normative care propun m„suri cu
privire la lucr„torii din state ter˛e ∫i membrii lor de familie,
Ón ceea ce prive∫te intrarea, ∫ederea ∫i angajarea Ón
munc„, precum ∫i realizarea egalit„˛ii de tratament Ón
condi˛iile de via˛„ ∫i de munc„, drepturile salariale ∫i alte
drepturi economice, promovarea integr„rii Ón for˛a de munc„
autohton„ ∫i Ón societate ∫i returnarea voluntar„ Ón ˛ara de
origine a unor astfel de persoane;
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b) proiecte de acorduri cu privire la subiectele prev„zute
la lit. a), precum ∫i proiectele de acorduri de cooperare pe
care inten˛ioneaz„ s„ le negocieze sau s„ le renegocieze
cu state ter˛e, c‚nd aceste acorduri con˛in prevederi
referitoare la subiectele men˛ionate la lit. a);
c) proiecte de acorduri privind condi˛iile de ∫edere ∫i
angajare Ón munc„ a propriilor cet„˛eni care lucreaz„ Ón
state ter˛e ∫i a membrilor de familie ai acestora, pe care
inten˛ioneaz„ s„ le negocieze sau s„ le renegocieze cu
statele respective.
(4) Guvernul Rom‚niei transmite Comisiei Europene ∫i
guvernelor celorlalte state membre textele actelor normative
Ón vigoare, precum ∫i textele acordurilor Óncheiate cu state
ter˛e, care reglementeaz„ subiectele men˛ionate la alin. (3)
lit. a).“
2. La articolul 8 alineatul (2), litera c) va avea urm„torul
cuprins:
îc) au Ónc„lcat anterior, Ón mod nejustificat, scopul
declarat la ob˛inerea vizei sau, dup„ caz, la intrarea pe
teritoriul Rom‚niei ori au Óncercat s„ treac„ frontiera
Rom‚niei cu documente false sau falsificate;“.
3. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urm„torul
cuprins:
î(1) Str„inul intrat legal pe teritoriul Rom‚niei are
obliga˛ia s„ anun˛e despre aceasta organul de poli˛ie
competent teritorial, Ón termen de 3 zile de la data intr„rii.
Fac excep˛ie cet„˛enii statelor membre ale Uniunii
Europene ∫i ale Spa˛iului Economic European.“
4. La articolul 13, litera a) a alineatului (1) se abrog„.
5. La articolul 13, dup„ alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Str„inul care Ó∫i schimb„ domiciliul sau re∫edin˛a
este obligat ca, Ón termen de 15 zile de la data mut„rii la
noua adres„, s„ se prezinte la forma˛iunea Autorit„˛ii
pentru str„ini competent„ teritorial, pentru luarea Ón
eviden˛„ ∫i efectuarea men˛iunilor corespunz„toare Ón
documentul de identitate.“
6. Alineatul (1) al articolului 14 va avea urm„torul
cuprins:
î(1) Œn cazul Ón care str„inul nu mai este Ón posesia
documentului de trecere a frontierei de stat Ón baza c„ruia
a intrat Ón ˛ar„, acesta trebuie s„ prezinte la ie∫irea din
Rom‚nia un nou document valabil de trecere a frontierei
de stat.“
7. Alineatul (11) al articolului 14 se abrog„.
8. La articolul 19, dup„ alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(1 1) Str„inii pilo˛i de aeronave ∫i ceilal˛i membri ai
echipajului, titulari ai unei licen˛e de zbor sau ai unui
certificat de echipaj, prev„zute la anexa nr. 9 la Conven˛ia
privind avia˛ia civil„ interna˛ional„, semnat„ la Chicago la
7 decembrie 1944, sunt scuti˛i de obligativitatea de a avea
pa∫aport ∫i de a avea viz„ numai Ón situa˛iile Ón care se
afl„ Ón exerci˛iul func˛iunii ∫i:
a) nu p„r„sesc aeroportul de escal„;
b) nu p„r„sesc aeroportul de destina˛ie;
c) nu p„r„sesc teritoriul ora∫ului situat Ón apropierea
aeroportului;
d) nu p„r„sesc aeroportul dec‚t pentru a merge la un
alt aeroport rom‚nesc.“
9. La articolul 24 alineatul (1), litera i) va avea urm„torul
cuprins:
îi) alte scopuri — str„inilor deta∫a˛i de c„tre companiile
str„ine, lucr„torilor stagiari sau sezonieri, str„inilor care
urmeaz„ tratament medical de lung„ durat„, str„inilor a
c„ror prezen˛„ pe teritoriul Rom‚niei este necesar„ din
interese de securitate na˛ional„ ∫i celor care desf„∫oar„
alte activit„˛i care nu contravin legilor rom‚ne.“

10. Alineatul (1) al articolului 46 va avea urm„torul
cuprins:
î(1) Str„inii titulari ai unui drept de ∫edere temporar„
sau permanent„, precum ∫i refugia˛ii recunoscu˛i de c„tre
statul rom‚n pot solicita reÓntregirea familiei pentru:
a) so˛/so˛ie;
b) copiii minori, nec„s„tori˛i, ai titularului dreptului de
∫edere ∫i ai so˛ului/so˛iei, inclusiv copiii adopta˛i Ón comun
de c„tre ace∫tia;
c) copiii minori, nec„s„tori˛i, inclusiv cei adopta˛i, ai
titularului dreptului de ∫edere, Ón cazul Ón care sunt Ón
Óntre˛inerea efectiv„ a acestuia;
d) copiii minori, nec„s„tori˛i, inclusiv cei adopta˛i, ai
so˛ului/so˛iei titularului dreptului de ∫edere, Ón cazul Ón care
sunt Ón Óntre˛inerea efectiv„ a acestuia.“
11. La articolul 48 alineatul (1), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) celor deta∫a˛i de c„tre:
(i) o companie str„in„ cu sediul pe teritoriul unui
stat membru al Organiza˛iei Mondiale a
Comer˛ului la o reprezentan˛„, sucursal„ ori filial„
a sa, aflat„ pe teritoriul Rom‚niei, sau la o
societate comercial„, persoan„ juridic„ rom‚n„, al
c„rei asociat/ac˛ionar este compania str„in„, cu
acela∫i obiect de activitate, dac„ fac dovada c„
nu sunt Ón raporturi de munc„ cu o alt„ persoan„
juridic„ rom‚n„;
(ii) un angajator cu sediul Ón str„in„tate la o
persoan„ juridic„ din Rom‚nia, Ón baza unui
contract comercial de prest„ri de servicii Óncheiat
Óntre cele dou„ p„r˛i.“
12. La articolul 48, dup„ litera b) se introduce o nou„
liter„, litera b1), cu urm„torul cuprins:
îb1) celor desemna˛i ca administratori ai unei societ„˛i
comerciale, cu Óndeplinirea cumulativ„ a urm„toarelor
condi˛ii:
(i) Ón baza unui contract de mandat;
(ii) la data solicit„rii s„ nu fie asociat sau ac˛ionar la
societatea comercial„ Ón cauz„ sau la o alt„
persoan„ juridic„ rom‚n„ ∫i s„ nu fi avut aceste
calit„˛i Ón ultimii 2 ani;
(iii) la societatea comercial„ Ón cauz„ s„ nu mai
existe un alt asociat str„in care a ob˛inut un
drept de ∫edere Ón acest scop.“
13. La articolul 49, litera d) va avea urm„torul cuprins:
îd) rudele de gradul I Ón linie ascendent„.“
14. La articolul 50 alineatul (2), litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) posed„ document de c„l„torie valabil, cu excep˛ia
cazurilor Ón care documentul de c„l„torie a expirat dup„
intrarea Ón Rom‚nia ∫i, din motive independente de voin˛a
str„inului, acesta nu a putut fi prelungit;“.
15. La articolul 50 alineatul (2), litera g) va avea
urm„torul cuprins:
îg) prezint„ dovada asigur„rii sociale de s„n„tate.“
16. La articolul 51, dup„ alineatul (4) se introduce un
nou alineat, alineatul (41), cu urm„torul cuprins:
î(41) C‚nd prelungirea dreptului de ∫edere este solicitat„
Ón baza c„s„toriei ∫i sunt necesare verific„ri suplimentare
conform art. 64, termenul de solu˛ionare a cererii poate fi
prelungit p‚n„ la maximum 90 de zile, caz Ón care dreptul
de ∫edere se prelunge∫te de drept p‚n„ la solu˛ionarea
cererii.“
17. La articolul 58 alineatul (1), litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) face dovada mijloacelor de Óntre˛inere, Ón cuantum
de cel pu˛in salariul minim net pe ˛ar„, pe perioada
valabilit„˛ii permisului de ∫edere.“
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18. Articolul 63 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 63
Prelungirea ulterioar„ a dreptului de ∫edere temporar„
pentru reÓntregirea familiei

(1) Prelungirile ulterioare ale dreptului de ∫edere
temporar„ acordat pentru reÓntregirea familiei pot fi
acordate dac„ solicitantul:
a) prezint„ documente traduse ∫i legalizate din care s„
rezulte existen˛a c„s„toriei sau a leg„turii de rudenie;
b) prezint„ declara˛ia, Ón scris, a membrului de familie
care a solicitat reÓntregirea familiei, din care s„ rezulte c„
vor locui Ómpreun„;
c) face dovada spa˛iului de locuit corespunz„tor;
d) dovede∫te c„ str„inul care a solicitat reÓntregirea
familiei dispune de mijloace de Óntre˛inere peste cuantumul
prev„zut la eliberarea permisului de ∫edere, cel pu˛in la
nivelul salariului minim net pe ˛ar„, pentru fiecare membru
de familie.
(2) Prelungirea dreptului de ∫edere pentru str„inii
membri de familie ai cet„˛enilor rom‚ni poate fi acordat„
astfel:
a) pentru str„inii c„s„tori˛i cu cet„˛eni rom‚ni, dac„:
(i) prezint„ certificatul de c„s„torie Ón original ∫i
copie, care trebuie s„ produc„ efecte juridice pe
teritoriul Rom‚niei;
(ii) fac dovada mijloacelor de Óntre˛inere la nivelul
salariului minim net pe ˛ar„;
b) pentru str„inii care convie˛uiesc cu cet„˛eni rom‚ni,
dac„:
(i) prezint„ certificatele de na∫tere ale copiilor,
cet„˛eni rom‚ni, Ón original ∫i Ón copie;
(ii) prezint„ declara˛ia cet„˛eanului rom‚n, Ón form„
autentic„, din care s„ rezulte c„ ace∫tia
convie˛uiesc;
(iii) fac dovada mijloacelor de Óntre˛inere la nivelul
salariului minim net pe ˛ar„;
c) pentru copiii minori nec„s„tori˛i, inclusiv cei adopta˛i,
dac„:
(i) se prezint„ documente traduse ∫i legalizate din
care s„ rezulte existen˛a leg„turii de rudenie;
(ii) se face dovada mijloacelor de Óntre˛inere la
nivelul salariului minim net pe ˛ar„;
d) pentru rudele de gradul I Ón linie ascendent„, dac„:
(i) prezint„ documente traduse ∫i legalizate din care
s„ rezulte existen˛a leg„turii de rudenie;
(ii) fac dovada mijloacelor de Óntre˛inere la nivelul
salariului minim net pe ˛ar„.“
19. La articolul 68 alineatul (1), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) str„inii deta∫a˛i — cu prezentarea unui permis de
munc„ eliberat Ón condi˛iile legii. Dreptul de ∫edere pentru
acest scop poate fi prelungit o singur„ dat„ pentru o
perioad„ de p‚n„ la un an, pentru prelungirile ulterioare
fiind aplicabile dispozi˛iile legale privind prelungirea dreptului
de ∫edere a str„inilor angaja˛i Ón munc„.“
20. La articolul 68 alineatul (1), dup„ litera b) se
introduce o nou„ liter„, litera b1), cu urm„torul cuprins:
îb1) str„inii desemna˛i ca administratori ai unei societ„˛i
comerciale, Ón urm„toarele condi˛ii:
(i) cu prezentarea contractului de mandat;
(ii) la data solicit„rii s„ nu fie asociat sau ac˛ionar la
societatea comercial„ Ón cauz„ sau la o alt„
persoan„ juridic„ rom‚n„ ∫i s„ nu fi avut aceste
calit„˛i Ón ultimii 2 ani;
(iii) la societatea comercial„ Ón cauz„ s„ nu mai
existe un alt str„in care a ob˛inut un drept de
∫edere Ón acest scop.“
21. Alineatele (3) ∫i (4) ale articolului 68 vor avea
urm„torul cuprins:
î(3) La solicitarea prelungirii dreptului de ∫edere
temporar„, str„inii prev„zu˛i la alin. (1) lit. a), b) ∫i c)
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trebuie s„ fac„ dovada mijloacelor de Óntre˛inere, cel pu˛in
la nivelul salariului mediu net pe economia na˛ional„, iar
cei prev„zu˛i la alin. (1) lit. b1), Ón cuantum de cel pu˛in
500 euro lunar proveni˛i din activitatea desf„∫urat„ conform
contractului de mandat.
(4) Str„inii prev„zu˛i la alin. (1) lit. d) sunt excepta˛i de
la obliga˛ia prezent„rii dovezii mijloacelor de Óntre˛inere.“
22. Alineatul (1) al articolului 69 va avea urm„torul
cuprins:
î(1) Dreptul de ∫edere permanent„ se acord„, la cerere,
Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„, pe perioad„
nedeterminat„, str„inului titular al unui drept de ∫edere
temporar„ sau refugiatului recunoscut de c„tre statul
rom‚n, c„ruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului Ón
Rom‚nia.“
23. Alineatul (3) al articolului 70 se abrog„.
24. La articolul 70, dup„ alineatul (4) se introduc dou„
noi alineate, alineatele (41) ∫i (42), cu urm„torul cuprins:
î(41) Str„inilor care au dob‚ndit statutul de refugiat Ón
condi˛iile legii li se poate aproba stabilirea domiciliului Ón
Rom‚nia f„r„ Óndeplinirea condi˛iei prev„zute la alin. (1) lit. b).
(42) Str„inilor care fac dovada c„ au efectuat investi˛ii
de minimum 1.000.000 euro sau au creat peste 100 de
locuri de munc„ cu norm„ Óntreag„ li se poate aproba
stabilirea domiciliului f„r„ Óndeplinirea condi˛iei prev„zute la
alin. (1) lit. a). Dovada investi˛iei sau a locurilor de munc„
create va fi calculat„ Ón func˛ie de cota de participare la
beneficii ∫i pierderi Ón societatea comercial„.“
25. Articolul 71 va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 71
Condi˛ii cu privire la solicitarea stabilirii domiciliului Ón Rom‚nia

(1) Pentru stabilirea domiciliului Ón Rom‚nia, solicitantul
trebuie s„ depun„ personal, la forma˛iunile teritoriale ale
Autorit„˛ii pentru str„ini sau, dup„ caz, la Oficiul Na˛ional
pentru Refugia˛i, o cerere-tip Ónso˛it„ de urm„toarele
documente:
a) str„inii titulari ai unui drept de ∫edere temporar„:
(i) documentul de trecere a frontierei de stat, Ón
original ∫i Ón copie legalizat„;
(ii) copie legalizat„ a actelor de stare civil„;
(iii) acte doveditoare privind de˛inerea legal„ a
spa˛iului de locuit, Ón original ∫i Ón copie legalizat„;
(iv) acte doveditoare privind mijloacele de Óntre˛inere;
(v) certificat de cazier judiciar, eliberat de autorit„˛ile
rom‚ne;
(vi) dovada asigur„rii sociale de s„n„tate;
b) str„inii care au statut de refugia˛i:
(i) documentul de trecere a frontierei de stat, Ón
original ∫i copie;
(ii) copii legalizate ale actelor de stare civil„;
(iii) acte doveditoare privind de˛inerea sau folosirea
legal„ a spa˛iului de locuit, Ón original ∫i Ón copie
legalizat„;
(iv) certificat de cazier judiciar, eliberat de autorit„˛ile
rom‚ne;
(v) dovada asigur„rii sociale de s„n„tate.
(2) Œn cazul Ón care solicitan˛ii care au statut de refugiat
nu de˛in documentele prev„zute la alin. (1) lit. b) pct. (i) ∫i
(ii), cererea va fi analizat„ Ón baza identit„˛ii declarate.“
26. La articolul 86 alineatul (2), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) au trecut ilegal frontiera de stat a Rom‚niei;“.
27. La articolul 86 alineatul (2), dup„ litera a) se
introduce o nou„ liter„, litera a1), cu urm„torul cuprins:
îa 1 ) nu au p„r„sit teritoriul Rom‚niei la expirarea
dreptului de ∫edere conferit prin viz„ sau Ón temeiul unor
conven˛ii interna˛ionale ori acte normative prin care se
desfiin˛eaz„ unilateral regimul de vize, iar perioada scurs„
de la Óncetarea acestui drept este mai mare de 60 de zile;“.
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28. La articolul 86 alineatul (2), dup„ litera d) se
introduce o nou„ liter„, litera e), cu urm„torul cuprins:
îe) au fost condamna˛i pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite cu
inten˛ie, iar pedeapsa prev„zut„ de lege pentru acestea
este mai mare de 3 ani.“
29. La articolul 86, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(31) Procedurile aplicabile Ón cazul necooper„rii unor
reprezentan˛e diplomatice Ón leg„tur„ cu eliberarea de
documente de c„l„torie pentru Óndep„rtarea str„inilor de pe
teritoriul statului rom‚n se stabilesc prin ordin comun al
ministrului afacerilor externe ∫i al ministrului administra˛iei
∫i internelor.“
30. Dup„ articolul 88 1 se introduce un nou articol,
articolul 882, cu urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 882
Organizarea unor zboruri comune cu statele membre
Ón vederea return„rii str„inilor

(1) Autoritatea pentru str„ini poate organiza sau
participa la ac˛iuni de returnare comun„, pe calea aerului,
cu autorit„˛i competente din unul sau mai multe state
membre ale Uniunii Europene, a str„inilor, cet„˛eni ai unor
state ter˛e, care fac obiectul unor decizii de returnare.
(2) C‚nd Autoritatea pentru str„ini decide organizarea
unui zbor comun pentru returnarea cet„˛enilor din state
ter˛e, care poate beneficia ∫i de participarea altor state
membre, informeaz„ autorit„˛ile competente din statele
membre participante.
(3) Œn vederea unei bune desf„∫ur„ri a zborului,
Autoritatea pentru str„ini adopt„ m„suri privind
selec˛ionarea transportatorului, potrivit dispozi˛iilor legale,
ob˛inerea autoriza˛iilor necesare de la statele de tranzit ∫i
de destina˛ie, stabilirea Ón comun cu autorit„˛ile competente
ale celorlalte state participante a num„rului personalului de
escort„ necesar, Óncheierea Ón˛elegerilor financiare
necesare, precum ∫i alte m„suri ce se impun.
(4) Œn cazul Ón care Autoritatea pentru str„ini decide s„
ia parte la un zbor comun, informeaz„ autorit„˛ile na˛ionale
ale statului membru organizator despre inten˛ia de a
participa, specific‚nd num„rul de persoane ce vor fi
returnate, ∫i asigur„ un num„r suficient de personal de
escort„. Œn cazul Ón care escorta este realizat„ numai de
c„tre statul membru organizator, Autoritatea pentru str„ini
asigur„ prezen˛a a cel pu˛in 2 reprezentan˛i la bord, care
sunt responsabili de predarea cet„˛enilor de care r„spund
din statele ter˛e autorit„˛ilor din statele de destina˛ie.
(5) Autoritatea pentru str„ini asigur„ at‚t str„inilor
returna˛i, c‚t ∫i personalului de escort„ propriu documente
de c„l„torie valabile, vize ∫i alte documente necesare ∫i,
prin intermediul Direc˛iei generale afaceri consulare, solicit„
asisten˛a necesar„ din partea reprezentan˛elor diplomatice
ale Rom‚niei.“
31. Alineatul (1) al articolului 93 va avea urm„torul
cuprins:
î(1) Luarea Ón custodie public„ este o m„sur„ de
restr‚ngere a libert„˛ii de mi∫care pe teritoriul statului
rom‚n dispus„ de magistrat Ómpotriva str„inului care nu a
putut fi returnat Ón termenul prev„zut de prezenta ordonan˛„
de urgen˛„, precum ∫i Ómpotriva str„inului care a fost
declarat indezirabil sau cu privire la care instan˛a a dispus
expulzarea.“
32. La articolul 101, dup„ alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) M„sura prev„zut„ la alin. (1) poate fi dispus„ ∫i
Ómpotriva str„inilor care au ie∫it din Rom‚nia dup„ data de
la care ∫ederea lor a devenit ilegal„, f„r„ s„ fac„ obiectul
unei m„suri de Óndep„rtare de pe teritoriul ˛„rii.“
33. La articolul 102 alineatul (2), dup„ litera c) se
introduce o nou„ liter„, litera c1), cu urm„torul cuprins:
îc1) nu necesit„ cheltuieli cu transportul interna˛ional
pentru Óndep„rtarea de pe teritoriul Rom‚niei;“.

34. La articolul 106 alineatul (2), litera c) se abrog„.
35. Dup„ articolul 120 2 se introduce un nou articol,
articolul 1203, cu urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 1203
Acordarea dreptului de ∫edere temporar„ pentru str„inii victime
ale traficului de persoane, traficului de migran˛i
sau ale infrac˛iunii prev„zute la art. 1301

(1) Str„inilor victime ale traficului de persoane, traficului
de migran˛i sau ale infrac˛iunii prev„zute la art. 1301 li se
poate acorda un permis de ∫edere temporar„, chiar dac„
au intrat ilegal Ón Rom‚nia, la solicitarea procurorului sau
instan˛ei de judecat„, Ón urm„toarele condi˛ii:
a) manifest„ o inten˛ie clar„ de a coopera cu autorit„˛ile
rom‚ne pentru a facilita identificarea ∫i tragerea la
r„spundere penal„ a participan˛ilor la s„v‚r∫irea
infrac˛iunilor ale c„ror victime sunt;
b) au Óncetat rela˛iile cu persoanele suspectate de
comiterea infrac˛iunilor ale c„ror victime sunt;
c) acordarea dreptului de ∫edere este oportun„ pentru
derularea investiga˛iilor judiciare;
d) ∫ederea acestora Ón Rom‚nia nu prezint„ pericol
pentru ordinea public„ ∫i securitatea na˛ional„.
(2) Dreptul de ∫edere poate fi acordat, pentru o
perioad„ de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi
perioade Ón acelea∫i condi˛ii.
(3) Dreptul de ∫edere poate fi revocat Ón urm„toarele
situa˛ii:
a) nu mai sunt Óndeplinite condi˛iile prev„zute la
alin. (1);
b) titularul dreptului de ∫edere, Ón mod inten˛ionat, a
reÓnnoit contactele cu persoanele suspectate de comiterea
infrac˛iunilor prev„zute la alin. (1);
c) dac„ se constat„ c„ str„inul a indus Ón eroare
autorit„˛ile competente cu privire la calitatea de victim„ sau
cu privire la datele ∫i informa˛iile furnizate;
d) c‚nd victima Ónceteaz„ s„ coopereze;
e) c‚nd autorit„˛ile competente constat„ existen˛a
vreunuia dintre cazurile prev„zute la art. 10 din Codul de
procedur„ penal„.
(4) Permisul de ∫edere pentru persoanele prev„zute la
alin. (1) se elibereaz„ Ón regim gratuit.“
36. La articolul 124, dup„ punctul 3 se introduce un
nou punct, punctul 31, cu urm„torul cuprins:
î31. nerespectarea de c„tre str„in a obliga˛iei prev„zute
la art. 13 alin. (11);“.
37. La articolul 125, litera a) va avea urm„torul cuprins:
îa) cu amend„ de la 100 lei (RON) la 500 lei (RON),
cele prev„zute la pct. 3, 31, 4, 6, 61, 8, 9, 10, 11 ∫i 12;“.
38. La articolul 1301, dup„ alineatul (3) se introduce
un nou alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(31) Dac„ fapta prev„zut„ la alin. (1) este s„v‚r∫it„ de
o persoan„ care face parte dintr-un grup organizat sau
care a produs ori a ob˛inut pentru sine sau pentru altul
beneficii materiale importante, maximul special al pedepsei
se majoreaz„ cu 3 ani.“
39. Dup„ articolul 130 1 se introduce un nou articol,
articolul 1302, cu urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 1302
R„spunderea persoanelor juridice

(1) Dac„ fapta prev„zut„ la art. 1301 a fost comis„ Ón
numele sau Ón interesul unei persoane juridice, de c„tre
organele sau reprezentan˛ii acesteia, se pedepse∫te cu
amend„ de la 15.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON).
(2) Cu aceea∫i pedeaps„ se sanc˛ioneaz„ fapta
prev„zut„ la art. 1301, dac„ a fost s„v‚r∫it„ Ón interesul
unei persoane juridice, ca urmare a neexercit„rii de c„tre
persoanele prev„zute la alin. (1) a atribu˛iilor de control, de
orice persoan„ aflat„ sub autoritatea acestora.
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îARTICOLUL 1351

(3) R„spunderea persoanei juridice nu exclude

Prevederi aplicabile de la data ader„rii Rom‚niei
la Uniunea European„

r„spunderea penal„ a persoanelor fizice participante la
s„v‚r∫irea infrac˛iunii prev„zute de art. 1301.“

Prevederile art. 5 alin. (3) ∫i (4), art. 881, 882, 921,
120 1 ∫i ale art. 120 2 intr„ Ón vigoare la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.“

40. Articolul 1351 va avea urm„torul cuprins:

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 integr„rii europene,
Ene Dinga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 113.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercet„rii prealabile Ón vederea declar„rii utilit„˛ii
publice pentru lucrarea de interes na˛ional îLEA 400 kV Oradea—Békéscsaba. Montarea unei
bobine de compensare 100 MV Ar Ón sta˛ia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunica˛ii
∫i teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea—Békéscsaba“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea
pentru cauz„ de utilitate public„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se nume∫te Comisia pentru efectuarea
cercet„rii prealabile Ón vederea declar„rii utilit„˛ii publice
pentru lucrarea de interes na˛ional îLEA 400 kV Oradea—
Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare

100 MV Ar Ón sta˛ia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de
telecomunica˛ii ∫i teletransmisii pentru LEA 400 kV
Oradea—Békéscsaba“, Ón componen˛a prev„zut„ Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 715.

ANEX√
COMISIA

pentru efectuarea cercet„rii prealabile Ón vederea declar„rii utilit„˛ii publice pentru lucrarea de interes na˛ional
îLEA 400 kV Oradea—Békéscsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar Ón sta˛ia 400 kV Oradea Sud.
Echipamente de telecomunica˛ii ∫i teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea—Békéscsaba“
Pre∫edinte: Ioan Andreica
Membri:
Gheorghe Indre
Elena Camelia
Dobroteanu
Alexandru Kiss
Iosif Matula

— secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
— director general, Direc˛ia general„ politic„ energetic„, Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului
— director, Direc˛ia general„ de programare bugetar„ ∫i coordonarea
politicilor publice sectoriale, Ministerul Finan˛elor Publice
— pre∫edintele Consiliului Jude˛ean Bihor
— pre∫edintele Consiliului Jude˛ean Arad
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Adrian Popescu Sturz
Niculae Cosma
Minel Ghincea
Maria Boro∫
Petru Filip
László Török
Lucian Popu∫
Mircea Crainic
Aurel Bejan
Sorin Ioan Roman
Dan Alexandru Tiurbe
Gheorghe Huple
Gheorghe Burdan
Tiberiu Haasz
Mihai Ban
Ioan Jura
Dan Gabor

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

arhitect-∫ef al jude˛ului Bihor
arhitect-∫ef al jude˛ului Arad
∫eful Oficiului de Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„ al jude˛ului Bihor
director, Oficiul de Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„ al jude˛ului Arad
primarul municipiului Oradea, jude˛ul Bihor
primarul municipiului Salonta, jude˛ul Bihor
primarul comunei S‚nmartin, jude˛ul Bihor
primarul comunei Nojorid, jude˛ul Bihor
primarul comunei Gepiu, jude˛ul Bihor
primarul comunei Cefa, jude˛ul Bihor
primarul comunei M„d„ra∫, jude˛ul Bihor
primarul comunei Ciumeghiu, jude˛ul Bihor
primarul ora∫ului Chi∫ineu-Cri∫, jude˛ul Arad
primarul comunei Mi∫ca, jude˛ul Arad
primarul comunei Sintea Mare, jude˛ul Arad
primarul comunei Socodor, jude˛ul Arad
primarul comunei Gr„niceri, jude˛ul Arad
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
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, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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 30.000 lei (RON), la
capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i ac˛iuni privind activitatea
sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 38 îTransferuri“, pentru
organizarea de c„tre Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor a Conferin˛ei regionale privind Óncheierea unui tratat
destinat drepturilor de proprietate intelectual„ ale
organismelor de radiodifuziune ∫i televiziune, sub egida
Organiza˛iei Mondiale pentru Proprietate Intelectual„, Ón
perioada 18—20 iulie 2005, la Bucure∫ti.

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. — Sumele neutilizate p‚n„ la data de 15 august
2005 se vor restitui la Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului.
Art. 4. — 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. 762.
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