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HOT√R¬RI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componen˛ei numerice
∫i nominale a comisiilor permanente ale Senatului
Œn temeiul art. 41 alin. (3) ∫i al art. 57 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Senatului nr. 64/2004 privind
aprobarea componen˛ei numerice ∫i nominale a comisiilor
permanente ale Senatului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La anexa nr. II — Comisia economic„ — domnul
senator Pete ™tefan, Grupul parlamentar al U.D.M.R., se
include Ón componen˛a comisiei Ón locul domnului senator
Fekete Szabó Andras Levente, Grupul parlamentar al
U.D.M.R.
2. La anexa nr. III — Comisia pentru privatizare —
domnul senator Fekete Szabó Andras Levente, Grupul

parlamentar al U.D.M.R., se include Ón componen˛a comisiei
Ón locul domnului senator Pete ™tefan, Grupul parlamentar
al U.D.M.R.
3. La anexa nr. VIII — Comisia pentru drepturile omului,
culte ∫i minorit„˛i — domnul senator Petrescu Ilie, Grupul
parlamentar al P.R.M., se include Ón componen˛a comisiei
Ón locul domnului senator Ungheanu Mihai, Grupul
parlamentar al P.R.M.
4. La anexa nr. IX — Comisia pentru munc„, familie ∫i
protec˛ie social„ — domnul senator Ungheanu Mihai,
Grupul parlamentar al P.R.M., se include Ón componen˛a
comisiei Ón locul domnului senator Bindea Liviu Doru,
Grupul parlamentar al P.R.M.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 12 septembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 12 septembrie 2005.
Nr. 18.

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

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind modificarea ∫i completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie
Av‚nd Ón vedere obiectivele prioritare privind intensificarea luptei Ómpotriva corup˛iei ∫i ca urmare a semnal„rii de
c„tre organele judiciare a unor reglement„ri insuficiente, care nu permit descoperirea cazurilor de corup˛ie ap„rute Ón
practic„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea ∫i sanc˛ionarea faptelor de corup˛ie, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 219 din
18 mai 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 10, litera a) va avea urm„torul cuprins:
îa) stabilirea, cu inten˛ie, a unei valori diminuate, fa˛„ de
valoarea comercial„ real„, a bunurilor apar˛in‚nd

operatorilor economici la care statul sau o autoritate a
administra˛iei publice locale este ac˛ionar, comis„ Ón cadrul
ac˛iunii de privatizare ori de executare silit„, de
reorganizare sau lichidare judiciar„ ori cu ocazia unei
opera˛iuni comerciale, ori a bunurilor apar˛in‚nd autorit„˛ii
publice sau institu˛iilor publice, Ón cadrul unei ac˛iuni de
v‚nzare a acestora sau de executare silit„, s„v‚r∫it„ de
cei care au atribu˛ii de conducere, de administrare, de
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gestionare, de executare silit„, de reorganizare ori lichidare
judiciar„;“.
2. La articolul 17, partea introductiv„ va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 17. — Œn Ón˛elesul prezentei legi, urm„toarele
infrac˛iuni sunt Ón leg„tur„ direct„ cu infrac˛iunile de corup˛ie,
cu infrac˛iunile asimilate acestora sau cu infrac˛iunile
Ómpotriva intereselor financiare ale Comunit„˛ilor Europene:“.
3. Dup„ articolul 26 se introduce un nou articol,
articolul 261, cu urm„torul cuprins:
îArt. 261. — (1) Œn cazul Ón care exist„ indicii temeinice
∫i concrete c„ s-a s„v‚r∫it sau c„ se preg„te∫te s„v‚r∫irea
de c„tre un func˛ionar a unei infrac˛iuni de luare de mit„,
prev„zut„ de art. 254 din Codul penal, de primire de
foloase necuvenite, prev„zut„ de art. 256 din Codul penal,
sau de trafic de influen˛„, prev„zut„ de art. 257 din Codul
penal, procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor
sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate real„, Ón
scopul descoperirii faptelor, identific„rii f„ptuitorilor ∫i
ob˛inerii mijloacelor de prob„.
(2) Investigatorii sub acoperire sunt lucr„tori operativi din
cadrul poli˛iei judiciare, anume desemna˛i Ón acest scop, Ón
condi˛iile legii.
(3) Investigatorii cu identitate real„ sunt lucr„tori
operativi din cadrul poli˛iei judiciare.
(4) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire sau
a investigatorilor cu identitate real„ este dat„ prin
ordonan˛„ motivat„ de procurorul competent s„ efectueze
urm„rirea penal„, pentru o perioad„ de cel mult 30 de zile,
care poate fi prelungit„ motivat numai dac„ temeiurile care
au determinat autorizarea se men˛in. Fiecare prelungire nu
poate dep„∫i 30 de zile, iar durata total„ a autoriz„rii, Ón
aceea∫i cauz„ ∫i cu privire la aceea∫i persoan„, nu poate
dep„∫i 4 luni.
(5) Ordonan˛a procurorului prin care se autorizeaz„
folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor
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cu identitate real„ trebuie s„ cuprind„, pe l‚ng„ men˛iunile
prev„zute la art. 203 din Codul de procedur„ penal„,
urm„toarele:
a) indiciile temeinice ∫i concrete cu privire la s„v‚r∫irea
sau la preg„tirea s„v‚r∫irii infrac˛iunilor prev„zute la
art. 254, 256 sau 257 din Codul penal;
b) func˛ionarul fa˛„ de care exist„ presupunerea c„ a
s„v‚r∫it sau preg„te∫te s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni dintre
cele prev„zute la art. 254, 256 sau 257 din Codul penal,
atunci c‚nd identitatea acestuia este cunoscut„;
c) activit„˛ile pe care investigatorul sub acoperire sau
investigatorul cu identitate real„ este autorizat s„ le
efectueze;
d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire
urmeaz„ a efectua activit„˛ile autorizate;
e) perioada pentru care se d„ autorizarea.
(6) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu
identitate real„ pot fi autoriza˛i s„ promit„, s„ ofere sau,
dup„ caz, s„ dea bani ori alte foloase unui func˛ionar, Ón
condi˛iile prev„zute la art. 254, 256 sau 257 din Codul
penal.
(7) Procesele-verbale Óncheiate de investigatorii sub
acoperire sau de investigatorii cu identitate real„ cu privire
la activit„˛ile desf„∫urate, autorizate Ón condi˛iile alin. (6),
pot constitui mijloace de prob„ ∫i pot fi folosite numai Ón
cauza penal„ Ón care a fost dat„ autorizarea.
(8) Identitatea real„ a investigatorilor sub acoperire nu
poate fi dezv„luit„ Ón timpul ori dup„ terminarea ac˛iunii
acestora.
(9) Procurorul competent s„ autorizeze folosirea unui
investigator sub acoperire are dreptul s„-i cunoasc„
adev„rata identitate, cu respectarea secretului profesional.
(10) Investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu
identitate real„ pot fi audia˛i ca martori Ón condi˛iile art. 862
din Codul de procedur„ penal„.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 6 septembrie 2005.
Nr. 124.
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind mandatarea Ministerului Finan˛elor Publice pentru reprezentarea Rom‚niei
sau a altor institu˛ii publice Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale a Centrului Interna˛ional
pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii
Primele etape ale procedurii de reprezentare a Rom‚niei sau a altor institu˛ii publice Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj
Interna˛ionale a Centrului Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investi˛ii, cu sediul la Washington DC,
const‚nd Ón angajarea avoca˛ilor, ob˛inerea de la curte a tuturor documentelor cauzei ∫i numirea conciliatorului/arbitrului
celui mai potrivit, trebuie parcurse Óntr-un termen foarte scurt, de regul„ maximum 90 de zile de la primirea notific„rii.
Ini˛ierea unor proceduri de selec˛ie a caselor de avoca˛i dup„ primirea cererii creeaz„ riscul ca partea rom‚n„ s„ nu fie
reprezentat„ ori s„ fie reprezentat„ necorespunz„tor, datorit„ timpului scurt alocat preg„tirii ap„r„rii. De asemenea,
numirea conciliatorilor/arbitrilor f„r„ implicarea corespunz„toare a p„r˛ii rom‚ne poate crea dezavantaje majore acesteia Ón
derularea procedurii de conciliere.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

Art. 1. — Ministerul Finan˛elor Publice, pe baza
mandatului dat de conduc„torul institu˛iei publice citate Ón
cauz„, reprezint„ institu˛ia public„ sau Rom‚nia, dup„ caz,
Ón fa˛a Cur˛ii de Arbitraj Interna˛ionale a Centrului
Interna˛ional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la
Investi˛ii, cu sediul la Washington DC.
Art. 2. — (1) Œn exercitarea mandatului acordat,
Ministerul Finan˛elor Publice va selecta, Ón vederea
formul„rii ap„r„rii, mai multe societ„˛i profesionale civile de
avoca˛i din Rom‚nia sau din str„in„tate, specializate Ón
litigii interna˛ionale, prin procedura stabilit„ prin ordin al
ministrului finan˛elor publice.
(2) Prin ordinul ministrului finan˛elor publice prev„zut la
alin. (1) se stabile∫te ∫i procedura de selec˛ie a arbitrilor
desemna˛i de partea rom‚n„ Ón procedurile arbitrale.

(3) Din comisiile de selec˛ie ce vor fi stabilite prin
ordinul ministrului finan˛elor publice prev„zut la alin. (1) ∫i
(2) va face parte ∫i un reprezentant al Cancelariei PrimuluiMinistru.
(4) Nominalizarea de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice
a avoca˛ilor ∫i arbitrilor dintre cei desemna˛i, pentru fiecare
litigiu, se va face cu avizul institu˛iei publice care acord„
mandatul de reprezentare.
(5) Plata cheltuielilor necesare reprezent„rii Rom‚niei Ón
astfel de litigii, inclusiv plata arbitrilor desemna˛i de partea
rom‚n„ Ón procedurile arbitrale, se asigur„ de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Finan˛elor Publice.
(6) Eventualele sume de bani dispuse a fi pl„tite de
c„tre p‚r‚t prin hot„r‚ri judec„tore∫ti sau arbitrale se
suport„ din bugetul fiec„rei institu˛ii publice care acord„
mandatul de reprezentare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu

Bucure∫ti, 8 septembrie 2005.
Nr. 126.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind atribuirea destina˛iei de re∫edin˛„ oficial„ pentru Pre∫edintele Rom‚niei unui imobil,
proprietate public„ a statului, aflat Ón administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“, ∫i privind modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 126/2002
pentru stabilirea bazei materiale destinate activit„˛ii de reprezentare ∫i protocol
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 9 din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/2002 privind
unele m„suri pentru constituirea ∫i utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate public„ a statului, ∫i pentru v‚nzarea
unor imobile, proprietate privat„ a statului, aflate Ón administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului
de Stat“, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 640/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ atribuirea destina˛iei de re∫edin˛„
oficial„ pentru Pre∫edintele Rom‚niei imobilului situat Ón
municipiul Bucure∫ti, str. Turgheniev nr. 22—24, sectorul 1,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, aflat Ón proprietatea
public„ a statului ∫i Ón administrarea Regiei Autonome
îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“.
Art. 2. — (1) Imobilul prev„zut la art. 1, Ómpreun„ cu
dot„rile aferente, se pune la dispozi˛ia Pre∫edintelui
Rom‚niei de c„tre Regia Autonom„ îAdministra˛ia

Patrimoniului Protocolului de Stat“ pe Óntreaga perioad„ a
exercit„rii mandatului.
(2) Cheltuielile aferente utiliz„rii imobilului ∫i a dot„rilor
aferente vor fi suportate conform dispozi˛iilor art. 3 alin. (2)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/2002 privind unele m„suri
pentru constituirea ∫i utilizarea fondului locativ de protocol,
proprietate public„ a statului, ∫i pentru v‚nzarea unor
imobile, proprietate privat„ a statului, aflate Ón administrarea
Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de
Stat“, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 640/2002.
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Art. 3. — Pozi˛ia nr. 16 din anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale
destinate activit„˛ii de reprezentare ∫i protocol, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 134 din
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20 februarie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î16. Casa de oaspe˛i — Lac 2 cu terenul aferent Ón
suprafa˛„ de 37.230 m 2 din municipiul Bucure∫ti,
str. Turgheniev nr. 22—24, sectorul 1.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Nicolae Ivan,
secretar de stat
Bucure∫ti, 25 august 2005.
Nr. 963.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate public„ a statului, aflat Ón administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“, pentru care se aprob„ atribuirea destina˛iei de re∫edin˛„ oficial„ pentru Pre∫edintele Rom‚niei
Adresa
imobilului

Num„rul de inventar atribuit de
Ministerul Finan˛elor Publice

Casa de oaspe˛i — Lac 3, Nr. M.F.P.: 147.164
municipiul Bucure∫ti,
Cod de clasificare: 8.29.02
str. Turgheniev nr. 22—24,
sectorul 1

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

• Cl„dire Lac 3 — suprafa˛a construit„ = 1.045 m2
• Construc˛ii speciale:
— patinoar C3 — suprafa˛a construit„ = 308 m2
— cl„dire poart„ C4 — suprafa˛a construit„ = 67 m2
— garaj C5 — suprafa˛a construit„ = 107 m2
— cl„dire anex„ C6 — suprafa˛a construit„ = 72 m2
— subsol C9 — suprafa˛a construit„ = 57 m2
— remiz„ pentru b„rci — suprafa˛a construit„ = 50,9 m2
— ponton — suprafa˛a construit„ = 128,25 m2
— foi∫or din lemn — suprafa˛a construit„ = 20,40 m2
— construc˛ie anex„ din lemn — suprafa˛a construit„ = 12,54 m2
— teren de tenis — suprafa˛„ = 684 m2
— re˛ele — suprafa˛„ = 1.150 m2
— suprafa˛„ transport = 4.700 m2
• Teren Ón suprafa˛„ total„ de 29.296,36 m2
• Vecin„t„˛i:
— nord — R.A.—A.P.P.S. — Casa de oaspe˛i Lac 2
— sud — R.A.—A.P.P.S. — Vila Dante ∫i str. Dante Alighieri
— est — Lacul Floreasca
— vest — R.A.—A.P.P.S. — Casa de oaspe˛i Lac 2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫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 sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
500 mii lei (RON), pentru jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud, din

Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea
acesteia bugetului propriu al jude˛ului Bistri˛a-N„s„ud,
pentru Centrul de Recuperare ∫i Reabilitare Neuropsihic„
Beclean, cu sec˛ia extern„ îSf‚ntul Luca“ Nu∫eni.
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Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.

Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.070.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul C„l„ra∫i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) 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 sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
600 mii lei (RON) din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al jude˛ului

C„l„ra∫i, pentru proiectarea ∫i executarea lucr„rilor de
reabilitare a Palatului Administrativ al jude˛ului C„l„ra∫i.
Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se utilizeaz„ de
c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.071.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul D‚mbovi˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫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 sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
400,0 mii lei (RON), pentru jude˛ul D‚mbovi˛a, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
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bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului local al comunei Gura Ocni˛a, jude˛ul D‚mbovi˛a.
Art. 2. — (1) Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se
face de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale, pentru sus˛inerea cheltuielilor pentru
hran„ ∫i pentru asigurarea unor servicii sociale la Centrul
de Recuperare ∫i Reabilitare Neuropsihic„ Gura Ocni˛ei.
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(2) Modul de utilizare a sumei prev„zute la art. 1 va fi
raportat lunar de c„tre ordonatorul de credite ∫i Direc˛iei
de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a Jude˛ului
D‚mbovi˛a.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.073.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Hunedoara
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) 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 sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
310 mii lei (RON), pentru jude˛ul Hunedoara, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al ora∫ului Uricani, pentru continuarea

lucr„rilor la obiectivul de investi˛ii îReabilitarea sistemului de
Ónc„lzire la ™coala General„ nr. 1, ora∫ul Uricani“.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.074
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind modul de decontare a cantit„˛ii de gr‚u pentru care se aplic„ prevederile
Hot„r‚rii Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare
acoperirii cheltuielilor pentru recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea cantit„˛ii de 1.500 mii tone
gr‚u din recolta anului 2005, modificat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 962/2005
Œn baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat
a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea cantit„˛ii de 1.500 mii tone gr‚u
din recolta anului 2005, modificat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 962/2005,
v‚z‚nd adresa Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„,
referitoare la cantit„˛ile de gr‚u depozitate p‚n„ la data de 5 septembrie 2005, eligibile pentru a fi subven˛ionate,
v„z‚nd referatul de aprobare al Direc˛iei generale implementare politici sectoriale ∫i de pia˛„,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Decontarea subven˛iei pentru gr‚ul din recolta
anului 2005, depozitat Ón spa˛ii specializate, se face
Óncep‚nd cu 5 august 2005, data public„rii Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Hot„r‚rii Guvernului
nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a
sumelor
necesare
acoperirii
cheltuielilor
pentru
recep˛ionarea, depozitarea ∫i p„strarea cantit„˛ii de 1.500
mii tone gr‚u din recolta anului 2005, modificat„ prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 962/2005, pentru cantit„˛ile
eligibile recep˛ionate p‚n„ la 5 septembrie 2005.
Art. 2. — Subven˛ia va fi acordat„ propor˛ional cu
num„rul de zile de depozitare, pe baza situa˛iilor
comunicate de unit„˛ile de depozitare Agen˛iei de Pl„˛i ∫i

Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„.
Art. 3. — Dup„ data de 5 septembrie 2005 se vor
putea admite la decontare, Ón ordinea recep˛ion„rii Ón spa˛ii
specializate, cantit„˛ile de gr‚u eligibile pentru a fi sus˛inute
financiar, p‚n„ la limita cantit„˛ii de 1.500 mii tone.
Art. 4. — (1) Agen˛ia de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„ va
Óntreprinde m„surile necesare pentru ducerea la Óndeplinire
a prezentului ordin.
(2) Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Bucure∫ti, 7 septembrie 2005.
Nr. 901.
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