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L E G I  ™ I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A  D E P U T A fi I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului 

nr. 82/2004 privind unele m„suri Ón domeniul func˛iei publice

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 82 din 14 octombrie 2004 privind unele m„suri Ón domeniul func˛iei
publice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 975
din 22 octombrie 2004.

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 PRE™EDINTELE SENATULUI
CAMEREI DEPUTAfiILOR NICOLAE V√C√ROIU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 28 februarie 2005.
Nr. 9.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea 

Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 82/2004 
privind unele m„suri Ón domeniul func˛iei 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 de
urgen˛„ a Guvernului nr. 82/2004 privind unele m„suri Ón domeniul func˛iei
publice ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 24 februarie 2005.
Nr. 66.

«
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A  D E P U T A fi I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art. II 

din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 64/1995 
privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, 

precum ∫i a altor acte normative cu inciden˛„ asupra acestei proceduri

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 84 din 21 octombrie 2004 privind
modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 64/1995 privind

procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, precum ∫i
a altor acte normative cu inciden˛„ asupra acestei
proceduri, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 981 din 25 octombrie 2004.

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
ADRIAN N√STASE NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 28 februarie 2005.
Nr. 10.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 84/2004 

privind modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea ∫i completarea 

Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, 

precum ∫i a altor acte normative cu inciden˛„ asupra acestei proceduri

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. 84/2004 privind
modificarea art. II din Legea nr. 149/2004 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 64/1995 privind

procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, precum ∫i
a altor acte normative cu inciden˛„ asupra acestei
proceduri ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 24 februarie 2005.
Nr. 67.

«

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A  D E P U T A fi I L O R S E N A T U L

L E G E
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 

din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.  162/1999 privind instituirea pre˛ului na˛ional 
de referin˛„ pentru energia termic„ furnizat„ popula˛iei prin sisteme centralizate, 

precum ∫i pentru acordarea de ajutoare b„ne∫ti pentru categoriile defavorizate ale popula˛iei

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 83 din 14 octombrie 2004 pentru
modificarea art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului

nr. 162/1999 privind instituirea pre˛ului na˛ional de referin˛„
pentru energia termic„ furnizat„ popula˛iei prin sisteme
centralizate, precum ∫i pentru acordarea de ajutoare



MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 184/3.III.20054

b„ne∫ti pentru categoriile defavorizate ale popula˛iei,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.024 din 5 noiembrie 2004, cu urm„toarea modificare:

— Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 1. — Prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se

instituie pre˛ul na˛ional de referin˛„ pentru energia termic„

furnizat„ popula˛iei prin sisteme centralizate, Ón scopul

Ónc„lzirii locuin˛elor, c„minelor studen˛e∫ti, indiferent de

forma de proprietate, ∫i al prepar„rii apei calde.“

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
ADRIAN N√STASE NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 28 februarie 2005.
Nr. 11.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/2004 

pentru modificarea art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.  162/1999 
privind instituirea pre˛ului na˛ional de  referin˛„ pentru energia termic„ furnizat„ popula˛iei 

prin sisteme centralizate, precum ∫i pentru acordarea de ajutoare b„ne∫ti 
pentru categoriile defavorizate ale popula˛iei

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. 83/2004 pentru
modificarea art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 162/1999 privind instituirea pre˛ului na˛ional de referin˛„
pentru energia termic„ furnizat„ popula˛iei prin sisteme

centralizate, precum ∫i pentru acordarea de ajutoare
b„ne∫ti pentru categoriile defavorizate ale popula˛iei ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 24 februarie 2005.
Nr. 68.

«

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A  D E P U T A fi I L O R S E N A T U L

L E G E
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 141/2004 

pentru prorogarea termenului prev„zut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 
privind regimul armelor ∫i al muni˛iilor

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 141 din 29 decembrie 2004 pentru
prorogarea termenului prev„zut la art. 145 alin. (1) din
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ∫i al muni˛iilor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.280 din 30 decembrie 2004, cu urm„toarea modificare:

— Articolul unic va avea urm„torul cuprins:

îArticol unic. — Termenul prev„zut la art. 145 alin. (1)
din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ∫i al
muni˛iilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, se prorog„ la data de
1 martie 2005.“

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
ADRIAN N√STASE NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 28 februarie 2005.
Nr. 19.



PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 141/2004

pentru prorogarea termenului prev„zut la art. 145 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 
privind regimul armelor ∫i al muni˛iilor

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 „:
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Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 141/2004 pentru
prorogarea termenului prev„zut la art. 145 alin. (1) din

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor ∫i al muni˛iilor
∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 24 februarie 2005.
Nr. 76.

H O T √ R ¬ R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M ¬ N I E I

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E
privind organizarea ∫i func˛ionarea Departamentului pentru Rela˛ii Interetnice

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 alin. (1) lit. g) ∫i alin. (3) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca structur„ f„r„ personalitate
juridic„, Ón subordinea primului-ministru ∫i Ón coordonarea
ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului.

Art. 2. — (1) Œn realizarea obiectului s„u de activitate
Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice Óndepline∫te
urm„toarele atribu˛ii principale:

a) pune Ón aplicare politica stabilit„ prin Programul de
guvernare Ón domeniul rela˛iilor interetnice;

b) elaboreaz„ ∫i supune Guvernului spre aprobare
strategii ∫i politici pentru p„strarea, afirmarea ∫i dezvoltarea
identit„˛ii etnice a persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor
na˛ionale;

c) elaboreaz„ proiecte de legi ∫i alte acte normative din
domeniul s„u de activitate;

d) avizeaz„ proiecte de legi ∫i alte acte normative, care
au inciden˛„ asupra drepturilor ∫i Óndatoririlor persoanelor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale;

e) monitorizeaz„ aplicarea actelor normative interne ∫i
interna˛ionale referitoare la protec˛ia minorit„˛ilor na˛ionale;

f) particip„ la elaborarea Raportului cu privire la
aplicarea de c„tre Rom‚nia a Conven˛iei-cadru pentru
protec˛ia minorit„˛ilor na˛ionale a Consiliului Europei,
precum ∫i la elaborarea capitolelor referitoare la minorit„˛ile
na˛ionale din rapoartele Rom‚niei c„tre alte institu˛ii ∫i
organisme interna˛ionale;

g) stimuleaz„ dialogul majoritate — minorit„˛i na˛ionale
Ón vederea Ómbun„t„˛irii actului decizional ∫i a m„surilor de
implementare;

h) cultiv„ valorile comune, combaterea discrimin„rii ∫i a
prejudec„˛ilor, prin promovarea diversit„˛ii culturale,
lingvistice ∫i confesionale prin activit„˛i pe baz„ de proiecte;

i) promoveaz„ ∫i organizeaz„ programe privind
garantarea, p„strarea, exprimarea, promovarea ∫i
dezvoltarea identit„˛ii etnice, culturale, lingvistice ∫i
religioase a persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale;

j) sprijin„ realizarea unor programe sau activit„˛i
interetnice ini˛iate de organiza˛ii, asocia˛ii, funda˛ii sau
institu˛ii publice, pe baz„ de proiecte;

k) supune Guvernului spre adoptare, la propunerea
fundamentat„ a Consiliului Minorit„˛ilor Na˛ionale, Ón baza
Legii nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile
ulterioare, ∫i a legilor bugetare anuale, proiecte de hot„r‚ri
pentru acordarea de asisten˛„ financiar„ organiza˛iilor
persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, membre ale
Consiliului Minorit„˛ilor Na˛ionale, ∫i pentru aprobarea
repartiz„rii sumelor alocate prin bugetul de stat acestor
organiza˛ii;

l) colaboreaz„ cu Consiliul Minorit„˛ilor Na˛ionale, Ón
condi˛iile legii;

m) colaboreaz„ cu autorit„˛i ale administra˛iei publice
centrale ∫i locale Ón Óndeplinirea atribu˛iilor proprii, Ón
condi˛iile legii;

n) stabile∫te ∫i men˛ine rela˛ii cu organiza˛ii
neguvernamentale din ˛ar„ ∫i din str„in„tate, precum ∫i cu
organisme ∫i institu˛ii interna˛ionale cu activitate Ón domeniul
minorit„˛ilor na˛ionale ∫i al combaterii discrimin„rii pe criterii
etnice;

o) men˛ine leg„turi permanente ∫i colaboreaz„ cu
autorit„˛ile administra˛iei publice locale, prin reprezentan˛i cu
competen˛e teritoriale, Ón vederea identific„rii problemelor
specifice ∫i solu˛ion„rii acestora;

p) sprijin„ cercet„rile ∫tiin˛ifice Ón domeniul rela˛iilor
interetnice, prin men˛inerea de contacte ∫i colaborarea cu
organiza˛ii, institu˛ii ∫i personalit„˛i din domeniu.
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(2) Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice Óndepline∫te
orice alte atribu˛ii specifice prev„zute Ón alte acte normative
sau stabilite de primul-ministru.

Art. 3. — Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón str‚ns„ colaborare cu ministerele,
cu celelalte organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale ∫i locale, cu organiza˛ii interna˛ionale
guvernamentale ∫i neguvernamentale.

Art. 4. — (1) Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice
este condus de un secretar de stat, ajutat de
2 subsecretari de stat, numi˛i prin decizie a primului-ministru.

(2) Secretarul de stat reprezint„ departamentul Ón
raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorit„˛i ale
administra˛iei publice, precum ∫i Ón raporturile cu persoane
fizice ∫i juridice, rom‚ne ∫i str„ine.

(3) Atribu˛iile secretarului de stat ∫i ale subsecretarilor
de stat se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(4) Œn Óndeplinirea atribu˛iilor sale secretarul de stat
emite ordine cu caracter individual.

Art. 5. — (1) Structura organizatoric„ a Departamentului
pentru Rela˛ii Interetnice este prev„zut„ Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

(2) Atribu˛iile ∫i sarcinile serviciilor ∫i biroului din cadrul
Departamentului pentru Rela˛ii Interetnice se stabilesc prin
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, care se aprob„
prin ordin al secretarului de stat, Ón termen de 30 de zile
de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

(3) Atribu˛iile, sarcinile ∫i r„spunderile individuale ale
personalului Departamentului pentru Rela˛ii Interetnice se
stabilesc prin fi∫a postului, care se Óntocme∫te pe baza
regulamentului de organizare ∫i func˛ionare.

Art. 6. — (1) Œn cadrul Departamentului pentru Rela˛ii
Interetnice Ó∫i desf„∫oar„ activitatea reprezentan˛ii teritoriali
ale c„ror atribu˛ii sunt stabilite prin Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a Departamentului pentru Rela˛ii
Interetnice.

(2) Secretarul de stat stabile∫te prin ordin localit„˛ile Ón
care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea reprezentan˛ii teritoriali.

(3) Reprezentan˛ii teritoriali ini˛iaz„ ∫i organizeaz„
programe interetnice de interes local ∫i regional cu
partenerii institu˛ionali ∫i organiza˛iile neguvernamentale, Ón
zonele de competen˛„ ale acestora.

(4) Prefecturile vor asigura spa˛iul corespunz„tor
desf„∫ur„rii activit„˛ii reprezentan˛ilor teritoriali.

(5) Cheltuielile necesare func˛ion„rii ∫i Óntre˛inerii
spa˛iului unde Ó∫i desf„∫oar„ activitatea reprezentan˛ii
teritoriali se suport„ din bugetul Secretariatului General al
Guvernului, pe baz„ de contract Óntre Secretariatul General
al Guvernului ∫i prefecturi.

Art. 7. — Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice
asigur„ coordonarea activit„˛ii Consiliului Minorit„˛ilor
Na˛ionale, conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 589/2001 privind
Ónfiin˛area Consiliului Minorit„˛ilor Na˛ionale, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.

Art. 8. — (1) Num„rul maxim de posturi al
Departamentului pentru Rela˛ii Interetnice, exclusiv
demnitarii, se stabile∫te prin decizie a primului-ministru, cu
Óncadrarea Ón num„rul maxim de posturi, Ón structura
func˛iilor ∫i Ón cheltuielile de personal aprobate pentru
aparatul de lucru al Guvernului.

(2) Personalul prev„zut la alin. (1) este salarizat Ón
conformitate cu prevederile legale Ón vigoare aplicabile
personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 9. — Resursele financiare necesare desf„∫ur„rii
activit„˛ii Departamentului pentru Rela˛ii Interetnice se
cuprind Ón bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 10. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 749/2003
privind organizarea ∫i func˛ionarea Departamentului pentru
Rela˛ii Interetnice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare. 

SECRETAR DE STAT

Subsecretar de statSubsecretar de stat

Serviciul programe ∫i rela˛ii 
cu societatea civil„ ∫i organisme

interna˛ionale 
Birou juridic

Serviciul asisten˛„ financiar„, rela˛ii
regionale ∫i coordonare 

a Consiliului Minorit„˛ilor Na˛ionale

PRIM-MINISTRU 
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului, 

Mihai Alexandru Voicu

Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice, 
Markó Gábor Attila,
secretar de stat 

Ministrul administra˛iei ∫i internelor, 
Vasile Blaga

Ministrul finan˛elor publice, 
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 24 februarie 2005. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei, 
Nr. 111. Gheorghe Barbu

ANEX√ 
STRUCTURA ORGANIZATORIC√ A DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAfiII INTERETNICE 



GUVERNUL ROM¬NIEI 

H O T √ R ¬ R E

privind aprobarea Programului de ac˛iuni ∫i lucr„ri finan˛ate din bugetul de stat 

Ón domeniul avia˛iei civile, pentru anul 2005 

Œn  temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 47/1998
privind constituirea ∫i utilizarea Fondului special al avia˛iei civile, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 212/2001, ∫i al
anexei nr. 3 la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, 

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.  
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Art. 1. — Se aprob„ Programul de ac˛iuni ∫i lucr„ri
finan˛ate din bugetul de stat Ón domeniul avia˛iei civile,
pentru anul 2005, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re. 

Art. 2. — Sinteza bugetului programului de ac˛iuni ∫i

lucr„ri prev„zut la art. 1, cu detalierea cheltuielilor pe
capitole/subcapitole ∫i titluri/alineate este prev„zut„ Ón
anexa nr. 3/24/07a la bugetul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, aprobat prin Legea bugetului de
stat pe anul 2005 nr. 511/2004. 

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, 

Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 24 februarie 2005. Ministrul finan˛elor publice, 
Nr. 119. Ionel Popescu

ANEX√ 

PROGRAM DE ACfiIUNI ™I LUCR√RI 

finan˛ate din bugetul de stat Ón domeniul avia˛iei civile, pentru anul 2005 

a) Ac˛iuni ∫i lucr„ri pentru aeroporturile de interes na˛ional 6.000.000 mii lei

Nr. Suma alocat„
crt. Denumirea ac˛iunii sau a lucr„rii (mii lei) 

Cheltuieli curente — TOTAL: 6.000.000 
din care:

Transferuri neconsolidabile: 6.000.000 
din care:

Transferuri pentru drumuri, c„i ferate, avia˛ie ∫i naviga˛ie: 6.000.000 
din care:

1. Completarea surselor de finan˛are a cheltuielilor pentru repara˛ia capital„ a suprafe˛elor 
de mi∫care 2.000.000 
Beneficiar: Societatea Na˛ional„ îAeroportul Interna˛ional Bucure∫ti B„neasa — 
Aurel Vlaicu“ — S.A. 

2. Completarea surselor de finan˛are a cheltuielilor pentru repara˛ia capital„ a balizajului luminos 2.000.000 
Beneficiar: Societatea Na˛ional„ îAeroportul Interna˛ional Timi∫oara — Traian Vuia“ — S.A.

3. Completarea surselor de finan˛are a cheltuielilor pentru repara˛ia capital„ a balizajului luminos 2.000.000 
Beneficiar: Societatea Na˛ional„ îAeroportul Interna˛ional Constan˛a“ — S.A.

b) Ac˛iuni ∫i lucr„ri pentru aeroporturile de interes local 33.300.000 lei

Nr. Suma alocat„
crt. Denumirea ac˛iunii sau a lucr„rii (mii lei) 

Cheltuieli curente — TOTAL: 33.300.000 
din care:

Transferuri consolidabile: 33.300.000
din care:

Transferuri c„tre bugetele locale pentru aeroporturi de interes local 33.300.000 
din care:

1. Completarea surselor de finan˛are a sistemului de apropiere vizual„ direc˛ia 26 7.600.000 
Beneficiar: Aeroportul Cluj 

2. Modernizarea balizajului luminos 7.600.000 
Beneficiar: Aeroportul Satu Mare 



Nr. Suma alocat„
crt. Denumirea ac˛iunii sau a lucr„rii (mii lei) 

3. Modernizarea balizajului luminos 7.600.000 
Beneficiar: Aeroportul T‚rgu Mure∫ 

4. Modernizarea balizajului luminos 10.500.000 
Beneficiar: Aeroportul Tulcea 

c) Achizi˛ionarea de tehnic„ pentru avia˛ia civil„, utilizat„ Ón domenii de interes public 95.384.200 mii lei

Nr. Suma alocat„
crt. Denumirea ac˛iunii sau a lucr„rii (mii lei) 

Cheltuieli — TOTAL: 95.384.200 
din care:

Cheltuieli de capital: 95.384.200 
din care:

1. Achizi˛ionare de aeronave 95.384.200 
Beneficiar: ™coala Superioar„ de Avia˛ie Civil„ 

d) Asigurarea condi˛iilor de desf„∫urare ∫i de executare a programelor de formare, 

preg„tire, instruire ∫i perfec˛ionare a personalului din avia˛ia civil„ 22.200.000 mii  lei

Nr. Suma alocat„
crt. Denumirea ac˛iunii sau a lucr„rii (mii lei) 

Cheltuieli curente — TOTAL:

din care:
Transferuri neconsolidabile 22.200.000 

din care:
Burse 22.200.000 

din care:
1. Burse pentru preg„tirea pilo˛ilor 22.200.000 

Beneficiar: ™coala Superioar„ de Avia˛ie Civil„ 

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 184/3.III.20058

Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti

∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti 
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“ 

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 184/3.III.2005 con˛ine 8 pagini. Pre˛ul: 5.500 lei vechi/0,55 lei noi ISSN 1453—4495

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI  — CAMERA DEPUTAfiILOR

&JUYDGY|005563]

«

R E C T I F I C √ R I

Œn Decretul nr. 1.102/2004 privind conferirea Ordinului ∫i Medaliei Meritul Sanitar, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.178 din 13 decembrie 2004, se fac urm„toarele rectific„ri (care nu apar˛in
Redac˛iei îMonitorul Oficial", Partea I):

— Ón anexa nr. 3 la pozi˛ia 72, Ón loc de:
îdomnului Dr. Patrichi Lucian, medic primar balneofizioterapie, Clubul Sportiv «Steaua»;“ se va citi:
îdomnului Dr. Patrichi D. Lucian, medic ∫ef, Clubul Sportiv «Steaua» Bucure∫ti;“
— Ón anexa nr. 4 se anuleaz„ pozi˛ia 6.


