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HOT√R¬RI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
privind validarea unui mandat de senator
Œn temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 91 alin. (10) din Legea
nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului, ale art. 2 ∫i 3 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea
∫i controlul averii demnitarilor, magistra˛ilor, a unor persoane cu func˛ii de conducere ∫i de control ∫i a func˛ionarilor
publici, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele m„suri pentru asigurarea
transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor publice ∫i Ón mediul de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea
corup˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 12 ∫i 186 din Regulamentul Senatului,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se valideaz„ mandatul de senator
al domnului Corodan Ioan — Grupul parlamentar al
Partidului Rom‚nia Mare, Ón Circumscrip˛ia

electoral„ nr. 26 Maramure∫, mandat r„mas vacant
ca urmare a decesului senatorului Bindea LiviuDoru.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 9 februarie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√
Bucure∫ti, 9 februarie 2006.
Nr. 3.

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. 46 din Regulamentul Senatului,
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. IX — Comisia pentru munc„, familie ∫i
protec˛ie social„ — domnul senator Corodan Ioan —
Grupul parlamentar al Partidului Rom‚nia Mare — se

include Ón componen˛a comisiei, Ón locul domnului senator
Ungheanu Mihai — Grupul parlamentar al Partidului
Rom‚nia Mare.
2. La anexa nr. XI — Comisia pentru cultur„, art„ ∫i
mijloace de informare Ón mas„ — domnul senator
Ungheanu Mihai — Grupul parlamentar al Partidului
Rom‚nia Mare — se include Ón componen˛a comisiei, Ón
locul doamnei senator Moisuc Viorica-Georgeta-Pompilia —
Grupul parlamentar al Partidului Rom‚nia Mare.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 9 februarie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 9 februarie 2006.
Nr. 4.
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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 14 din
6 februarie 2006, av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de
Protec˛ie ∫i Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Mihai Ion Gheorghe i se acord„
gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón rezerv„ cu noul grad.
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, 8 februarie 2006.
Nr. 150.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 12 din
6 februarie 2006, av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de
Protec˛ie ∫i Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnului colonel Dragomir ™tefan Ticu i se acord„
gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón rezerv„ cu noul grad.
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, 8 februarie 2006.
Nr. 151.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 12 din
6 februarie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Domnului colonel Velcea Constantin Traian i se acord„
gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón rezerv„ cu noul grad.
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, 8 februarie 2006.
Nr. 152.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general
din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii nr. 12 din
6 februarie 2006,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general de brigad„ cu o stea T„nase Marin
Ionel se Ónainteaz„ Ón gradul de general maior cu dou„ stele ∫i trece Ón
rezerv„ cu noul grad.
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, 8 februarie 2006.
Nr. 153.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 560
din data de 29 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Irimie Mic, procuror Ón cadrul Parchetului de
pe l‚ng„ Judec„toria Re∫i˛a, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 februarie 2006.
Nr. 154.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 560
din data de 29 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ristea Aurel, procuror Ón cadrul Parchetului de
pe l‚ng„ Curtea de Apel Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 februarie 2006.
Nr. 155.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 560
din data de 29 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Popeneciu Ionel, procuror Ón cadrul Parchetului
de pe l‚ng„ Curtea de Apel Bra∫ov, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 februarie 2006.
Nr. 156.
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru suspendarea aplic„rii prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul func˛ionarului public parlamentar
Deoarece Legea nr. 7/2006 privind statutul func˛ionarului public parlamentar con˛ine prevederi de natur„ a crea
discrimin„ri Óntre diferitele categorii de func˛ionari publici, stabilindu-se unele avantaje ∫i drepturi preferen˛iale pentru
func˛ionarii publici parlamentari, a c„ror acordare va conduce la apari˛ia unor inechit„˛i ∫i discrimin„ri, ceea ce reprezint„
Ónc„lcarea principiului constitu˛ional al egalit„˛ii Ón drepturi consacrat Ón art. 16 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, potrivit c„ruia îCet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri“,
precum ∫i datorit„ faptului c„ sus˛inerea financiar„ a dispozi˛iilor Legii nr. 7/2006 Ón condi˛iile de restric˛ii bugetare actuale
nu este posibil„ ∫i nici justificat„ ∫i ar conduce la grave blocaje financiare, se impune promovarea de urgen˛„ a unei
m„suri de suspendare a aplic„rii acestui act normativ.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Aplicarea prevederilor Legii
nr. 7/2006 privind statutul func˛ionarului public
parlamentar, publicat„ Ón Monitorul Oficial al

Rom‚niei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, se
suspend„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2006
inclusiv.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat

Bucure∫ti, 9 februarie 2006.
Nr. 2.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
Av‚nd Ón vedere angajamentele Rom‚niei Ón cadrul calendarului de m„suri prioritare pentru integrarea Ón Uniunea
European„ la capitolul 20 îCultura ∫i politica Ón domeniul audiovizualului“, cu termen luna februarie 2006,
pentru transpunerea integral„ Ón dreptul intern a acquis-ului comunitar privind desf„∫urarea activit„˛ilor de difuzare
a programelor de televiziune,
Ón scopul asigur„rii libert„˛ii retransmiterii pe teritoriul Rom‚niei a serviciilor de programe provenind de la
radiodifuzorii afla˛i sub jurisdic˛ia ˛„rilor membre ale Uniunii Europene, precum ∫i al facilit„rii accesului publicului din
Rom‚nia la aceste servicii de programe,
pentru crearea condi˛iilor de atingere a obiectivului ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„ la 1 ianuarie 2007,
aceste elemente viz‚nd interesul public ∫i reprezent‚nd situa˛ii extraordinare ∫i de urgen˛„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 534 din
22 iulie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 75 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Retransmisia pe teritoriul Rom‚niei a serviciilor de
programe, difuzate de c„tre radiodifuzori afla˛i sub jurisdic˛ia

statelor membre ale Uniunii Europene, este liber„ ∫i nu
necesit„ nici o autorizare prealabil„.“
2. Alineatul (3) al articolului 95 se abrog„.
Art. II. — Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
modific„rile aduse prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, se
va republica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
dup„ aprobarea acesteia prin lege, d‚ndu-se textelor o
nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 9 februarie 2006.
Nr. 3.

Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar popula˛iei sinistrate din jude˛ul V‚lcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind
rezervele de stat, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se acord„ un ajutor umanitar de urgen˛„, cu
titlu gratuit, Ón limita sumei de 89.000 lei (RON), const‚nd
Ón 6 buc„˛i construc˛ii u∫oare din elemente modulate pentru
cazarea provizorie a persoanelor sinistrate din ora∫ul B„ile
Govora (1 bucat„) ∫i din comunele Alunu (3 buc„˛i) ∫i
Gr„di∫tea (2 buc„˛i) din jude˛ul V‚lcea, ale c„ror locuin˛e
au fost grav afectate de fenomenele meteorologice
periculoase Ón cursul anului 2005.
Art. 2. — Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de Stat
va sc„dea din gestiune la pre˛urile de Ónregistrare, prin
debitarea contului 6891 îCheltuieli privind rezerva de stat“
prin creditul contului 304128 îStocuri de urgen˛„ de
materiale ∫i ambalaje“, cantitatea de 6 buc„˛i construc˛ii u∫oare
din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate,
aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei
hot„r‚ri, pe baza avizului de expedi˛ie ∫i a procesuluiverbal de predare-primire semnate de Ómputernici˛ii
desemna˛i de Institu˛ia Prefectului din Jude˛ul V‚lcea.
Art. 3. — (1) Transportul construc˛iilor u∫oare din
elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate p‚n„
la locul indicat de Institu˛ia Prefectului din Jude˛ul V‚lcea
se va efectua Ón regim de urgen˛„, prin grija unit„˛ilor
teritoriale din subordinea Administra˛iei Na˛ionale a
Rezervelor de Stat.
(2) Cheltuielile legate de transportul produsului se
suport„ de c„tre Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat, Ón limita bugetului aprobat.
(3) Distribuirea c„tre popula˛ia sinistrat„ se va face de
c„tre Comitetul Jude˛ean pentru Situa˛ii de Urgen˛„ V‚lcea,
prin grija Institu˛iei Prefectului din Jude˛ul V‚lcea.
(4) Preluarea locuin˛elor de c„tre persoanele sinistrate
se face pe baz„ de proces-verbal de predare-primire, cu
precizarea obliga˛iilor ∫i Óndatoririlor primitorului, Óntocmit
dup„ modelul contractului de Ónchiriere prev„zut Ón anexa
nr. 8 la Normele metodologice pentru punerea Ón aplicare a
prevederilor Legii locuin˛ei nr. 114/1996, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modific„rile
ulterioare, pe termen de un an calendaristic, dar nu mai

pu˛in dec‚t perioada necesar„ rezolv„rii situa˛iei locative
definitive a sinistratului beneficiar de locuin˛„ provizorie.
(5) Schimbarea, sub orice form„, a destina˛iei,
deteriorarea, distrugerea sau modificarea constructiv„ a
construc˛iilor u∫oare din elemente modulate acordate ca
ajutor umanitar din rezervele de stat este interzis„ ∫i
atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, administrativ„,
disciplinar„ sau penal„.
Art. 4. — (1) Institu˛ia Prefectului din Jude˛ul V‚lcea va
justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat Ón
condi˛iile prezentei hot„r‚ri, conform prevederilor art. 7 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, Ón
prim„ interven˛ie, a ajutoarelor umanitare popula˛iei
sinistrate, ca urmare a unor situa˛ii excep˛ionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
p„strate la sediul Institu˛iei Prefectului din Jude˛ul V‚lcea Ón
vederea punerii lor la dispozi˛ie organelor de control
abilitate.
Art. 5. — Autorit„˛ile administra˛iei publice locale din
jude˛ul V‚lcea vor asigura pentru zonele sinistrate:
a) loca˛iile pentru amplasarea construc˛iilor u∫oare din
elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, altele
dec‚t cele unde urmeaz„ s„ se reconstruiasc„ locuin˛ele
distruse;
b) energia electric„ necesar„ iluminatului ∫i, dup„ caz,
Ónc„lzirii din surs„ electric„;
c) grupuri sanitare ∫i surse de ap„ potabil„.
Art. 6. — (1) Pe m„sura finaliz„rii reconstruc˛iei
locuin˛elor, Institu˛ia Prefectului din Jude˛ul V‚lcea va
prelua de la popula˛ie construc˛iile u∫oare din elemente
modulate acordate Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri.
(2) Preluarea se va face pe baz„ de proces-verbal de
predare-primire, cu constatarea st„rii constructiv func˛ionale
∫i aplicarea m„surilor, dup„ caz.
(3) Construc˛iile u∫oare din elemente modulate astfel
preluate vor fi transmise, Ón condi˛iile legii, Inspectoratului
Jude˛ean pentru Situa˛ii de Urgen˛„ V‚lcea care va asigura
demontarea ∫i conservarea acestora.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Pre∫edintele Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat,
Sorin Vicol
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 3 februarie 2006.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport
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. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Cancelariei
Primului-Ministru, pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Sport, cu
suma de 9.850 mii lei (RON) din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2006, la capitolul 67.01 îCultur„, recreere ∫i
religie“, titlul îAlte cheltuieli“, Ón vederea finan˛„rii
programelor sportive ale federa˛iilor sportive na˛ionale.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Cancelariei PrimuluiMinistru pe anul 2006.
Art. 3. — Cancelaria Primului-Ministru ∫i Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Sport, dup„ caz, r„spund de modul de
utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón
conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport,
Florian Gheorghe
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 3 februarie 2006.
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