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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor m„suri financiare
Ón domeniul bugetar ∫i al contabilit„˛ii publice
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 53
din 25 august 2005 privind reglementarea unor m„suri
financiare Ón domeniul bugetar ∫i al contabilit„˛ii publice,
adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 796
din 1 septembrie 2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i
complet„ri:

*) Tabelul este reprodus Ón facsimil.

1. La capitolul I sec˛iunea a 2-a, articolul 5 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Se aprob„ preluarea Ón eviden˛ele contabile
ale Ministerului Finan˛elor Publice din eviden˛ele contabile
ale B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, Óncep‚nd cu trimestrul III
al anului 2005, a participa˛iilor statului la institu˛ii financiare
interna˛ionale, dup„ cum urmeaz„*):
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2. La capitolul II, articolul III se abrog„.
3. La capitolul II, dup„ articolul III se introduce un nou
articol, articolul III1, cu urm„torul cuprins:
îArt. III 1 . — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 249/2000 privind constituirea ∫i utilizarea Fondului
special pentru produse petroliere, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie
2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
dup„ cum urmeaz„:
«1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se constituie Fondul special pentru produse
petroliere, prin includerea Ón pre˛ul produselor petroliere

3

livrate pe pia˛a intern„ ∫i extern„, benzin„ ∫i motorin„,
ob˛inute de produc„tori sau rezultate din procesare, a unei
sume fixe Ón lei reprezent‚nd echivalentul sumei de 0,01
dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din ultima zi
a lunii anterioare livr„rii.
2. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
Art. 5. — Obliga˛ia de a calcula ∫i de a vira sumele
rezultate din aplicarea art. 1 revine produc„torilor ∫i
procesatorilor persoane juridice cu sediul Ón Rom‚nia,
indiferent de forma de organizare, natura capitalului ∫i
destina˛ia produsului, prin destina˛ie Ón˛eleg‚ndu-se categoria
de folosin˛„ ∫i tipurile de utilizatori ai produsului Ón cauz„.“»“

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

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 mai 2006.
Nr. 142.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor m„suri
financiare Ón domeniul bugetar ∫i al contabilit„˛ii publice
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
Guvernului nr. 53/2005 privind reglementarea unor m„suri financiare Ón
domeniul bugetar ∫i al contabilit„˛ii publice ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 11 mai 2006.
Nr. 674.



PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale
de import a unor bunuri
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 208
din 22 decembrie 2005 privind scutirea de la plata drepturilor vamale de
import a unor bunuri, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.179 din 28 decembrie 2005.
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

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 mai 2006.
Nr. 144.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 208/2005 privind scutirea
de la plata drepturilor vamale de import a unor bunuri
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. 208/2005 privind scutirea de la plata drepturilor
vamale de import a unor bunuri ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 11 mai 2006.
Nr. 676.



PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor
prev„zute la art. 9 alin. (1) ∫i (4) din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii
care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 182 din 14 decembrie 2005 pentru
prorogarea termenelor prev„zute la art. 9 alin. (1) ∫i (4) din
Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au
contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989
nr. 341/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.166 din 22 decembrie 2005, cu urm„toarea
modificare:

— Articolul unic va avea urm„torul cuprins:
îArticol unic. — Termenele prev„zute la art. 9 alin. (1) ∫i
(4) din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii
care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din
decembrie 1989 nr. 341/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, astfel cum
au fost prorogate prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 133/2004, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 37/2005,
se prorog„ p‚n„ la data de 30 decembrie 2006 inclusiv.“

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

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 mai 2006.
Nr. 148.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea
termenelor prev„zute la art. 9 alin. (1) ∫i (4) din Legea
recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii
care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie
1989 nr. 341/2004
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 182/2005 pentru prorogarea termenelor prev„zute la
art. 9 alin. (1) ∫i (4) din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii
care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989
nr. 341/2004 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 11 mai 2006.
Nr. 680.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea
art. 10 alin. (6) din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic
∫i administrarea Fondului forestier na˛ional
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 177 din 8 decembrie 2005 pentru
modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ∫i
administrarea Fondului forestier na˛ional, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.161 din
21 decembrie 2005, cu urm„toarea modificare:

— La articolul unic, alineatul (6) al articolului 10 va
avea urm„torul cuprins:
î(6) Formularele prev„zute la alin. (5) se distribuie de
inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare
care func˛ioneaz„ Ón subordinea autorit„˛ii publice centrale
care r„spunde de silvicultur„, contra cost, persoanelor fizice
sau juridice autorizate, numai dac„ solicitantul face dovada
folosirii legale a formularelor pe care le-a primit anterior.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 mai 2006.
Nr. 149.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea
art. 10 alin. (6) din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998
privind reglementarea regimului silvic ∫i administrarea
Fondului forestier na˛ional
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 privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din
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Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic ∫i
administrarea Fondului forestier na˛ional ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 11 mai 2006.
Nr. 681.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind modificarea ∫i completarea art. 4 din Ordonan˛a Guvernului nr. 79/2004
pentru Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale de Transplant
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Articolul 4 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 79/2004 pentru Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale de
Transplant, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 588/2004, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.232 din
21 decembrie 2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Dup„ alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Agen˛ia Na˛ional„ de Transplant func˛ioneaz„ cu
un num„r maxim de 50 de posturi, asigurate prin

redistribuire din cadrul unit„˛ilor subordonate Ministerului
S„n„t„˛ii ∫i finan˛ate integral de la bugetul de stat.“
2. Alineatele (2) ∫i (4) vor avea urm„torul cuprins:
î(2) Agen˛ia Na˛ional„ de Transplant este condus„ de
c„tre un director executiv numit pe baz„ de concurs, prin
ordin al ministrului s„n„t„˛ii.
............................................................................................
(4) Oficiul regional de transplant este condus Ón mod
onorific de c„tre persoana cu cea mai mare experien˛„
clinic„, organizatoric„ ∫i ∫tiin˛ific„ dovedit„ Ón domeniul
transplantului, din zon„, ∫i numit„ prin ordin al ministrului
s„n„t„˛ii.“

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

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 mai 2006.
Nr. 150.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind modificarea ∫i completarea
art. 4 din Ordonan˛a Guvernului nr. 79/2004 pentru Ónfiin˛area
Agen˛iei Na˛ionale de Transplant
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 privind modificarea ∫i completarea
art. 4 din Ordonan˛a Guvernului nr. 79/2004 pentru Ónfiin˛area Agen˛iei
Na˛ionale de Transplant ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 11 mai 2006.
Nr. 682.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 159/2005 pentru completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la organiza˛iile
interna˛ionale interguvernamentale la care Rom‚nia este parte ∫i pentru aprobarea cotiza˛iei
anuale ce decurge din calitatea Rom‚niei de observator la Comitetul Transporturilor Maritime
al Organiza˛iei pentru Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„ (OCDE) pentru perioada
ianuarie—decembrie 2005, precum ∫i pentru anii urm„tori Ón care Rom‚nia
va mai primi statutul de observator Ón cadrul Comitetului Transporturilor
Maritime al OCDE
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 159 din 17 noiembrie 2005 pentru
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 41/1994 privind
autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la organiza˛iile interna˛ionale
interguvernamentale la care Rom‚nia este parte ∫i pentru
aprobarea cotiza˛iei anuale ce decurge din calitatea
Rom‚niei de observator la Comitetul Transporturilor

Maritime al Organiza˛iei pentru Cooperare ∫i Dezvoltare
Economic„ (OCDE) pentru perioada ianuarie-decembrie
2005, precum ∫i pentru anii urm„tori Ón care Rom‚nia va
mai primi statutul de observator Ón cadrul Comitetului
Transporturilor Maritime al OCDE, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.072 din 29 noiembrie
2005.

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

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15
Nr. 152.

mai 2006.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 159/2005
pentru completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor
la organiza˛iile interna˛ionale interguvernamentale la care Rom‚nia este parte ∫i pentru aprobarea
cotiza˛iei anuale ce decurge din calitatea Rom‚niei de observator la Comitetul Transporturilor
Maritime al Organiza˛iei pentru Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„ (OCDE)
pentru perioada ianuarie—decembrie 2005, precum ∫i pentru anii urm„tori
Ón care Rom‚nia va mai primi statutul de observator Ón cadrul Comitetului
Transporturilor Maritime al OCDE
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 „:
Maritime al Organiza˛iei pentru Cooperare ∫i Dezvoltare
Economic„ (OCDE) pentru perioada ianuarie—decembrie
2005, precum ∫i pentru anii urm„tori Ón care Rom‚nia va
mai primi statutul de observator Ón cadrul Comitetului
Transporturilor Maritime al OCDE, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 159/2005 pentru
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 41/1994 privind
autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la organiza˛iile interna˛ionale
interguvernamentale la care Rom‚nia este parte ∫i pentru
aprobarea cotiza˛iei anuale ce decurge din calitatea
Rom‚niei de observator la Comitetul Transporturilor
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LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti ale personalului
din administra˛ia central„ a Ministerului Afacerilor Externe ∫i de la misiunile diplomatice,
oficiile consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 204 din 22 decembrie 2005 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 495/2004 privind
salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti ale personalului din
administra˛ia central„ a Ministerului Afacerilor Externe ∫i de
la misiunile diplomatice, oficiile consulare ∫i institutele
culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.189 din 29 decembrie
2005, cu urm„toarea modificare:

— La articolul unic punctul 2, articolul 32 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 32. — Celelalte categorii de personal angajate Ón
Ministerul Afacerilor Externe, precum ∫i personalul din
Agen˛ia Na˛ional„ de Control al Exporturilor beneficiaz„ de
toate drepturile prev„zute de legisla˛ia aplicabil„ salaria˛ilor
din unit„˛ile bugetare, precum ∫i, dup„ caz, de drepturile
prev„zute la art. 13, 14, 20, 21, 24—26 ∫i art. 28.“

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
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea
∫i alte drepturi b„ne∫ti ale personalului din administra˛ia
central„ a Ministerului Afacerilor Externe ∫i de la misiunile
diplomatice, oficiile consulare ∫i institutele culturale
rom‚ne∫ti din str„in„tate
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 privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 495/2004 privind salarizarea ∫i alte drepturi b„ne∫ti ale personalului din
administra˛ia central„ a Ministerului Afacerilor Externe ∫i de la misiunile
diplomatice, oficiile consulare ∫i institutele culturale rom‚ne∫ti din str„in„tate ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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