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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/29.XI.2003

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Comandor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 ºi 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu
modificãrile ulterioare,
pentru înaltul profesionalism regizoral recunoscut ºi apreciat atât în
þarã, cât ºi în strãinãtate, pentru îndelungata ºi prodigioasa carierã artisticã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul Meritul Cultural în grad de
Comandor, categoria D ”Arta spectacoluluiÒ, maestrului Stelian Olariu.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 26 noiembrie 2003.
Nr. 794.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Serviciul Credincios
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II ºi
ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României, cu modificãrile ulterioare,
pentru îndelungata ºi importanta sa contribuþie la dezvoltarea literaturii
ºi publicisticii contemporane, pentru implicarea personalã în studierea fenomenelor legate de protejarea mediului ambiant,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul Credincios în grad
de Cavaler scriitorului Toma George Maiorescu.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 26 noiembrie 2003.
Nr. 795.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III
ºi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României, cu modificãrile ulterioare,
la propunerea preºedintelui Societãþii Române de Televiziune,
pentru contribuþia deosebitã la promovarea valorilor culturale ºi
spiritualitãþii româneºti, precum ºi la dezvoltarea Societãþii Române de
Televiziune,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit în grad de
Cavaler :
Ñ doamnei Lucia Hossu Longin;
Ñ doamnei Maria Murãrescu;
Ñ domnului Nicolae Niþã;
Ñ doamnei Cornelia Rãdulescu.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 26 noiembrie 2003.
Nr. 796.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Serviciul Credincios
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II ºi
ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României, cu modificãrile ulterioare,
pentru îndelungata ºi importanta sa contribuþie la dezvoltarea artei
plastice româneºti contemporane, pentru rolul avut în conducerea Uniunii
Artiºtilor Plastici din România, la al cãrei prestigiu a contribuit semnificativ,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul Credincios în grad
de Cavaler maestrului Viorel Mãrginean, artist plastic.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 26 noiembrie 2003.
Nr. 797.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea finanþãrii unor cheltuieli
privind exploatarea Reþelei naþionale de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 3 alin. (3) lit. b) ºi al art. 58 alin. (3) lit. e) ºi g) din
Ordonanþa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 324/2003, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Pentru anul 2003, din sumele alocate
Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului prin bugetul
de stat, de la capitolul 71.01 ”Cercetare ºtiinþificãÒ, se
aprobã finanþarea cheltuielilor în sumã de 3.441.000.000 lei,
reprezentând un procent de 70% din abonamentele la serviciile de conectare la liniile internaþionale, inclusiv servicii
de conectare la reþeaua europeanã de cercetare GEANT,
ºi taxele de participare ca membru în organisme, organizaþii ºi instituþii internaþionale de profil, aferente Reþelei
naþionale de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii.
Art. 2. Ñ Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului,
în calitatea sa de coordonator al Reþelei naþionale de

calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii, va asigura
finanþarea cheltuielilor prevãzute la art. 1, prin Institutul
Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã Ñ ICI
Bucureºti, care este operatorul naþional pentru Reþeaua
naþionalã de calculatoare în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii.
Art. 3. Ñ Resursele financiare necesare pentru acoperirea diferenþei nesuportate de la bugetul de stat pe anul
2003, pentru taxele externe aferente, precum ºi pentru alte
cheltuieli de exploatare a Reþelei naþionale de calculatoare
în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii se suportã din contribuþia
instituþiilor care folosesc serviciile oferite de reþea, reprezentând contravaloarea tarifelor care derivã din convenþii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,
Alexandru Athanasiu
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 noiembrie 2003.
Nr. 1.351.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea contractãrii de cãtre Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului
a unor credite externe, garantate de cãtre Ministerul Finanþelor Publice,
destinate realizãrii Autostrãzii BraºovÑClujÑBorº
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 2 lit. f), art. 35 alin. (1) ºi al art. 37 alin. (4) din Legea
datoriei publice nr. 81/1999,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã contractarea de cãtre Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului a unor credite
externe în valoare totalã de 2.885.000 mii euro, destinate
realizãrii Autostrãzii BraºovÑClujÑBorº.
Art. 2. Ñ Se aprobã garantarea de cãtre Ministerul
Finanþelor Publice, în proporþie de 100%, a creditelor

externe menþionate la art. 1, în valoare totalã de 2.885.000
mii euro, precum ºi a primelor de asigurare, dobânzilor,
comisioanelor ºi altor costuri aferente, în vederea asigurãrii
resurselor financiare destinate realizãrii Autostrãzii BraºovÑ
ClujÑBorº.
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Art. 3. Ñ Rambursarea creditelor garantate potrivit
art. 2, precum ºi plata primelor de asigurare, a dobânzilor,
a comisioanelor ºi a altor costuri aferente se vor asigura

5

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, în limita sumelor
aprobate anual cu aceastã destinaþie.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 18 noiembrie 2003.
Nr. 1.362.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Autostrada BraºovÑTârgu MureºÑClujÑOradeaÒ
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele
publice, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Autostrada BraºovÑTârgu MureºÑ
ClujÑOradeaÒ, prevãzuþi în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii ai cãrui
indicatori tehnico-economici sunt aprobaþi conform art. 1 se
va face din credite externe ºi, în completare, de la bugetul
de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 18 noiembrie 2003.
Nr. 1.363.
*) Anexa se comunicã Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli, rectificat, pe anul 2003,
al Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., aflatã sub autoritatea
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 79/2001 privind
întãrirea disciplinei economico-financiare ºi alte dispoziþii cu caracter financiar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 59/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli,
rectificat, pe anul 2003, al Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., prevãzut în anexa*) care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.183/2003 pentru
aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli rectificate, pe

anul 2003, ale agenþilor economici aflaþi sub autoritatea
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 710 din 10 octombrie 2003, se modificã în mod
corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 27 octombrie 2003.
Nr. 1.366.

*) Anexa se comunicã Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri
cu 50 % ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaþã ºi subteran,
precum ºi pentru transportul intern auto, feroviar ºi naval, de care beneficiazã elevii ºi studenþii
din învãþãmântul de stat ºi din învãþãmântul particular acreditat
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ La articolul 5 din Hotãrârea Guvernului
nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaþã ºi subteran, precum ºi pentru transportul intern auto, feroviar ºi
naval, de care beneficiazã elevii ºi studenþii din
învãþãmântul de stat ºi din învãþãmântul particular acreditat,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99
din 16 mai 1996, cu modificãrile ulterioare, dupã alineatul
(3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) ºi (6), cu
urmãtorul cuprins:
”(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, pentru transportul feroviar, studenþii din învãþãmântul universitar de
stat, cursuri de zi, beneficiazã de 24 de cãlãtorii simple pe

an calendaristic, cu reducere de 50% din tariful trenurilor
accelerate, clasa a II-a.
(5) Facilitãþile prevãzute de prezenta hotãrâre se acordã
în raport cu durata normalã a studiilor, respectiv echivalentul a douã cãlãtorii simple pe lunã.
(6) Cheltuielile aferente facilitãþilor prevãzute la alin. (4)
ºi (5) se finanþeazã de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului.
Art. II. Ñ În termen de 15 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri ministrul educaþiei, cercetãrii ºi
tineretului ºi ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului vor aproba prin ordin comun norme pentru aplicarea
prevederilor art. 5 alin. (4) ºi (5) din Hotãrârea Guvernului
nr. 309/1996, cu modificãrile ulterioare.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.367.

Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Oficiului Registrului Naþional al Informaþiilor Secrete de Stat
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Oficiului
Registrului Naþional al Informaþiilor Secrete de Stat, la
capitolul 51.01 titlul I alineatul 14.02, cu suma de
1.000.000 mii lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003, pentru asigurarea
participãrii experþilor români la activitãþile organizate

de Alianþa Nord-Atlanticã în perioada noiembrieÑ
decembrie 2003.
Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat ºi în bugetul Oficiului Registrului Naþional al
Informaþiilor Secrete de Stat pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Directorul general al Oficiului Registrului Naþional
al Informaþiilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.368.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea de cãtre Ministerul Finanþelor Publice a unui credit extern
pentru realizarea obiectivelor de securizare a frontierelor României
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 35 alin. (1) ºi al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice
nr. 81/1999,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Ministerul Finanþelor Publice garanteazã,
în numele statului român, pentru Ministerul Administraþiei ºi
Internelor, un credit extern în valoare de 100.000.000 euro,
precum ºi prima de asigurare, dobânzile, comisioanele ºi
alte cheltuieli aferente, în condiþiile legii.
(2) Creditul prevãzut la alin. (1) este destinat asigurãrii
resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor
de securizare integratã a frontierei României, prevãzute în
strategia de securizare a frontierei pentru anul 2004.
Art. 2. Ñ Se împuterniceºte Ministerul Administraþiei ºi
Internelor pentru realizarea sistemului integrat de securizare
a frontierelor, în conformitate cu obiectivele prevãzute în
Strategia managementului integrat al frontierei de stat în
perioada 2003Ñ2006, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 482/2003.
Art. 3. Ñ (1) Achiziþiile necesare realizãrii obiectivelor de
securizare a frontierei României se vor efectua în conformitate cu prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului

nr. 60/2001 privind achiziþiile publice, aprobatã cu modificãri
ºi completãri prin Legea nr. 212/2002, cu modificãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.186/2001 pentru
aprobarea Procedurilor privind achiziþiile publice de produse
ºi servicii care implicã apãrarea naþionalã, ordinea publicã,
siguranþa ºi securitatea naþionalã ºi a listei aferente acestora, cu respectarea dispoziþiilor legale privind achiziþiile
publice în vigoare la data efectuãrii acestora.
(2) Achiziþiile de lucrãri privind investiþiile în construcþiimontaj ºi reabilitare a patrimoniului, necesare structurilor
Poliþiei de Frontierã Românã, se vor contracta cu parteneri
interni, conform prevederilor legislaþiei în vigoare la data
achiziþiilor respective.
Art. 4. Ñ Rambursarea creditului extern, plata primei de
asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor, precum ºi a altor
cheltuieli aferente se vor asigura de la bugetul de stat prin
bugetele anuale ale Ministerului Administraþiei ºi Internelor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.369.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, Agenþiei pentru Strategii Guvernamentale
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003, nr. 631/2002, cu modificãrile
ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea, din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003, a sumei de
7 miliarde lei pentru organizarea ºi desfãºurarea proiectelor
ºi programelor realizate de Agenþia pentru Strategii
Guvernamentale cu ocazia aniversãrii, la data de 1 decembrie 2003, a 85 de ani de la Marea Unire din 1918.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul pe anul 2003 al Secretariatului General al
Guvernului, la capitolul 59.01 ”Culturã, religie ºi acþiuni

privind activitatea sportivã ºi de tineretÒ, titlul 38
”TransferuriÒ, articolul 40.33 ”Proiecte de comunicare, informare publicã ºi promovarea imaginii ºi intereselor româneºti
peste hotareÒ, repartizat Agenþiei pentru Strategii
Guvernamentale.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe
anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.370.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003
pentru acordarea de daruri cu ocazia sãrbãtorii Crãciunului
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituþia României, republicatã, ale art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind
finanþele publice, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu
modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Cu ocazia sãrbãtorii Crãciunului se acordã
daruri copiilor ºi persoanelor adulte asistate din centrele de
plasament din cadrul serviciilor publice specializate, aflate
în subordinea autoritãþilor administraþiei publice locale, din
Centrul Social ”GavrocheÒ de Integrare Familialã pentru
Copii, din cãminele pentru persoane vârstnice, aflate în
subordinea Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi
Familiei, precum ºi din cãminele pentru persoane vârstnice,
centrele de îngrijire ºi asistenþã, centrele de recuperare ºi
reabilitare, centrele de integrare prin terapie ocupaþionalã,
centrele de zi ºi centrele-pilot pentru persoane cu handicap,
aflate în subordinea autoritãþilor administraþiei publice locale.
Art. 2. Ñ (1) Pentru copiii din centrele de plasament din
cadrul serviciilor publice specializate, aflate în subordinea
autoritãþilor administraþiei publice locale, precum ºi pentru

persoanele asistate din cãminele pentru persoane vârstnice,
centrele de îngrijire ºi asistenþã ºi centrele de recuperare
ºi reabilitare din subordinea autoritãþilor administraþiei
publice locale, darurile se acordã din bugetul Ministerului
Administraþiei ºi Internelor prin prefecturile judeþene ºi, respectiv, Prefectura Municipiului Bucureºti.
(2) Pentru copiii de la Centrul Social ”GavrocheÒ de
Integrare Familialã pentru Copii ºi pentru persoanele asistate din cãminele pentru persoane vârstnice din judeþele
Alba ºi Sibiu, darurile se acordã din bugetul Ministerului
Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi Familiei, prin direcþiile pentru
dialog, familie ºi solidaritate socialã judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti.
Art. 3. Ñ Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de
acordarea darurilor, se alocã din Fondul de rezervã bugetarã
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la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul
2003, suma de 15.474.000 mii lei, conform anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.371.
ANEXÃ
REPARTIZAREA

pe ordonatori principali de credite a fondurilor destinate procurãrii de cadouri cu ocazia sãrbãtorii Crãciunului
Ordonatorul principal
de credite

Ministerul Administraþiei
ºi Internelor
Ministerul Muncii,
Solidaritãþii Sociale
ºi Familiei

Capitolul bugetar

Titlul de cheltuieli

51.01
”Autoritãþi publiceÒ
60.01
”Asistenþã socialã, alocaþii,
pensii, ajutoare ºi indemnizaþiiÒ

Suma
Ñ mii lei Ñ

Cheltuieli materiale
ºi servicii

15.399.000

Cheltuieli materiale
ºi servicii

75.000
15.474.000

T O T A L:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetelor ordonatorilor principali de credite din Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului pe anul 2003, conform anexei care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice ºi
ordonatorii principali de credite sã introducã modificãrile

prevãzute la art. 1 în bugetul de stat ºi în bugetele proprii
pe anul 2003.
Art. 3. Ñ Ordonatorii principali de credite prevãzuþi în
anexã rãspund de modul de utilizare, în conformitate cu
prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei
hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.372.
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ANEXÃ

SITUAÞIE
privind suplimentarea bugetelor unor ordonatori principali de credite
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

Explicaþii

TOTAL
din care:
Administraþia Prezidenþialã
Cap. 51.01 ”Autoritãþi publiceÒ
cheltuieli materiale ºi servicii
Curtea de Conturi
Cap. 51.01 ”Autoritãþi publiceÒ
cheltuieli de capital
Secretariatul General al Guvernului
Cap. 51.01 ”Autoritãþi publiceÒ
cheltuieli materiale ºi servicii
cheltuieli de capital
Ministerul Justiþiei
Cap. 51.01 ”Autoritãþi publiceÒ
cheltuieli materiale ºi servicii
subvenþii
Cap. 55.01 ”Ordine publicã ºi siguranþã naþionalãÒ
cheltuieli materiale ºi servicii
subvenþii
cheltuieli de capital
Cap. 63.01 ”Servicii ºi dezvoltare publicã ºi locuinþeÒ
cheltuieli de capital
Ministerul Administraþiei ºi Internelor
Cap. 55.01 ”Ordine publicã ºi siguranþã naþionalãÒ
cheltuieli materiale ºi servicii
Cap. 59.01 ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã
ºi de tineretÒ
subvenþii
Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului
Cap. 67.01 ”Agriculturã ºi silviculturãÒ
subvenþii
transferuri
Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului
Cap. 63.01 ”Servicii ºi dezvoltare publicã ºi locuinþeÒ
cheltuieli de capital
Cap. 68.01 ”Transporturi ºi comunicaþiiÒ
cheltuieli de capital
Rambursãri de credite externe
Rambursãri de credite interne
Plãþi de dobânzi ºi comisioane la credite interne
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului
Cap. 57.01 ”ÎnvãþãmântÒ
transferuri
Ministerul Culturii ºi Cultelor
Cap. 59.01 ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã
ºi de tineretÒ
subvenþii
Serviciul Român de Informaþii
Cap. 55.01 ”Ordine publicã ºi siguranþã naþionalãÒ
cheltuieli materiale ºi servicii
cheltuieli de capital
Serviciul de Informaþii Externe
Cap. 55.01 ”Ordine publicã ºi siguranþã naþionalãÒ
cheltuieli de capital
Serviciul de Telecomunicaþii Speciale
Cap. 55.01 ”Ordine publicã ºi siguranþã naþionalãÒ
cheltuieli materiale ºi servicii

Suma

1.222.199.345
14.000.000
14.000.000
14.000.000
48.000.000
48.000.000
48.000.000
150.000.000
150.000.000
10.000.000
140.000.000
100.000.000
65.000.000
61.000.000
4.000.000
33.250.000
500.000
31.750.000
1.000.000
1.750.000
1.750.000
300.000.000
273.500.000
273.500.000
26.500.000
26.500.000
225.000.000
225.000.000
195.000.000
30.000.000
160.565.845
145.000.000
145.000.000
15.565.845
5.480.000
Ð46.326.542
46.326.542
10.085.845
59.500.000
59.500.000
59.500.000
72.414.000
72.414.000
72.414.000
45.800.000
45.800.000
25.800.000
20.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000
8.919.500
8.919.500
8.919.500

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/29.XI.2003
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

13.

14.

15.

16.

Explicaþii

Suma

Academia Românã
Cap. 71.01 ”Cercetare ºtiinþificãÒ
cheltuieli de capital
Oficiul Registrului Naþional al Informaþiilor
Secrete de Stat
Cap. 51.01 ”Autoritãþi publiceÒ
cheltuieli de capital
Societatea Românã de Radiodifuziune
Cap. 59.01 ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã
ºi de tineretÒ
cheltuieli materiale ºi servicii
Societatea Românã de Televiziune
Cap. 59.01 ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã
ºi de tineretÒ
cheltuieli materiale ºi servicii

3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.900.000
2.900.000
2.900.000
23.000.000
23.000.000
23.000.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ºi Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului pe anul 2003, pentru Biserica Eroilor Martiri din Decembrie 1989
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 3 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãþile de cult aparþinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele
publice, cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ºi Cultelor cu suma de 1.500 milioane lei, din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe
anul 2003, pentru finalizarea lucrãrilor de construcþie la
Biserica Eroilor Martiri din Decembrie 1989 din municipiul
Bucureºti.

Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat ºi
în bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2003.
Art. 3. Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
prevãzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.373.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului cu suma de
10.057.330 mii lei, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003, la capitolul 71.01
”Cercetare ºtiinþificãÒ, titlul 20 ”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului va asigura plata cheltuielilor pentru realizarea adoptãrii prin traducere ºi andorsare

a standardelor europene, de cãtre Asociaþia de
Standardizare din România, pe baze contractuale, în
condiþiile legii.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat ºi în bugetul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei, cercetãrii ºi tineretului,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.374.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie din Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie cu suma de 2 miliarde lei la
titlul ”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ, din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de

stat pe anul 2003, pentru acoperirea unor nevoi urgente ºi
neprevãzute.
Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat ºi
în bugetul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul justiþiei,
Cristina Tarcea,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.375.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru Parohia Ortodoxã ”Schimbarea la faþãÒ
din Cluj-Napoca, judeþul Cluj
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 3 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãþile de cult aparþinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele
publice, cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a
sumei de 2.500 milioane lei pentru Parohia Ortodoxã
”Schimbarea la faþãÒ din Cluj-Napoca, judeþul Cluj, în vederea realizãrii lucrãrilor de construcþie a bisericii parohiale.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2003 din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.

Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de
stat ºi în bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul
2003.
Art. 4. Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
prevãzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.376.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru judeþul Iaºi
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2003, cu suma de 5.650 milioane lei, pentru
judeþul Iaºi, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, ºi
alocarea acesteia Consiliului Local al Oraºului Hârlãu, în

vederea finalizãrii distribuþiei de gaz metan ºi branºãrii
familiilor cu venituri reduse la conducta de gaz.
Art. 2. Ñ Utilizarea sumelor prevãzute la art. 1 se face de
cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor legale.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.377.

Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri suplimentare pentru refacerea imobilelor afectate de incendiul
din data de 27 mai 2003 în oraºul Borºa Ñ cartierul Baia Borºa
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2003, cu suma de 7 miliarde lei, pentru judeþul
Maramureº, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, ºi
alocarea acesteia Consiliului Local al Oraºului Borºa, pen-

tru refacerea imobilelor afectate de incendiul din data de
27 mai 2003.
Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face de
cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor legale.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.378.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru municipiul Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002
privind finanþele publice, cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003
nr. 631/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2003, cu suma de 5.428.000 mii lei, pentru municipiul Bucureºti, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul
2003, ºi alocarea acesteia sectoarelor municipiului
Bucureºti, prevãzute în anexa care face parte integrantã

din prezenta hotãrâre, pentru suplimentarea bugetelor locale
la capitolul ”Asistenþã socialã, ajutoare ºi indemnizaþiiÒ.
Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se va
face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor legale.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.379.
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ANEXÃ

Nr.
crt.

Suma
(mii lei)

Sectorul

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

1
2
3
4
5
6

40.000
1.164.000
3.716.000
172.000
220.000
116.000
5.428.000

T O T A L:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2003 pentru finanþarea premiilor aferente rezultatelor
obþinute la Campionatul Mondial de Karate SKDUN pentru seniori Ñ 2003, din Anglia
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
cu modificãrile ulterioare, precum ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a
sumei de 1.000.000 mii lei pentru completarea fondurilor de
premiere a sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor ºi a altor
specialiºti, ca urmare a rezultatelor obþinute la Campionatul
Mondial de Karate SKDUN pentru seniori, ce s-a
desfãºurat în Anglia în perioada 11Ñ12 octombrie 2003.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul pe anul 2003 al Secretariatului General al
Guvernului pentru Agenþia Naþionalã pentru Sport, la capitolul 59.01 ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã ºi de tineretÒ, din Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului pe anul 2003.

Art. 3. Ñ Cu suma rãmasã neutilizatã se diminueazã
bugetul Secretariatului General al Guvernului ºi se suplimenteazã Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului.
Art. 4. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat
ºi în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul
2003.
Art. 5. Ñ Secretariatul General al Guvernului ºi alte
organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în
conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit
prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 noiembrie 2003.
Nr. 1.380.

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð7 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 8Ð12 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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