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HOT√R¬RI ALE CAMEREI DEPUTAfiILOR
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

HOT√R¬RE
pentru alegerea pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ∫i ale art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Regulamentul Camerei
Deputa˛ilor, aprobat prin Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor nr. 8/1994, republicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.030 din 8 noiembrie 2004,
cu modific„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul deputat Adrian N„stase, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.S.D., se alege Ón func˛ia de pre∫edinte al Camerei Deputa˛ilor.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din
20 decembrie 2004.
PRE™EDINTELE DE V¬RST√ AL CAMEREI DEPUTAfiILOR

AUREL VAINER
Bucure∫ti, 20 decembrie 2004.
Nr. 37.
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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. 11 ∫i 179 din
Regulamentul Senatului, republicat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se valideaz„ mandatul de senator al domnului Prodan
M. Tiberiu-Aurelian — Grupul parlamentar al P.N.L. — Ón Circumscrip˛ia
electoral„ nr. 35 Suceava, mandat r„mas vacant ca urmare a invalid„rii
mandatului de senator al domnului Nichitean Vasile BrÓndu∫el.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 20 decembrie 2004,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE DE V¬RST√ AL SENATULUI

RADU-ANTON C¬MPEANU
Bucure∫ti, 20 decembrie 2004.
Nr. 59.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
pentru alegerea pre∫edintelui Senatului
Œn temeiul art. 64 alin. (2) ∫i (5) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
∫i al art. 22, 23, 24 ∫i 25 din Regulamentul Senatului, republicat, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Senatul

h o t „ r „ ∫ t e:

Articol unic. — Domnul senator V„c„roiu Nicolae, Grupul parlamentar
al P.S.D., se alege Ón func˛ia de pre∫edinte al Senatului.
PRE™EDINTELE DE V¬RST√ AL SENATULUI

MOISUC VIORICA-GEORGETA-POMPILIA

Bucure∫ti, 20 decembrie 2004.
Nr. 60.
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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
pentru contribu˛ia la consolidarea p„cii ∫i armoniei sociale ∫i la
promovarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Comandor domnului dr. John Graz, secretar general al Asocia˛iei
Interna˛ionale pentru Ap„rarea Libert„˛ii Religioase.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 15 decembrie 2004.
Nr. 1.159.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 ∫i ale art. 11
din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
pentru contribu˛ia deosebit„ Ón activitatea artistic„ ∫i cultural„ din ˛ara
noastr„, pentru promovarea civiliza˛iei ∫i istoriei rom‚ne∫ti, cu ocazia Zilei
Na˛ionale a Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de Cavaler,
Categoria F — îPromovarea culturii“, doamnei Ioana Cacip-Sussman.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 15 decembrie 2004.
Nr. 1.160.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 ∫i ale art. 11
din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
pentru abnega˛ia ∫i devotamentul puse Ón slujba Ónv„˛„m‚ntului
rom‚nesc, pentru contribu˛ia deosebit„ la dezvoltarea ∫i promovarea
cercet„rii ∫tiin˛ifice din ˛ara noastr„, cu ocazia Zilei Na˛ionale a Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Cavaler domnului profesor universitar doctor Vasile Sec„re∫, pre∫edinte al
Centrului de Studii NATO — Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 15 decembrie 2004.
Nr. 1.161.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 7 lit. A ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
pentru contribu˛ia deosebit„ Ón cercetarea ∫i practica medical„, pentru serviciile aduse la Ómbun„t„˛irea st„rii de
s„n„tate a popula˛iei, pentru priceperea, grija ∫i devotamentul ar„tate Ón Óngrijirea bolnavilor, cu ocazia Zilei Na˛ionale a
Rom‚niei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul Meritul Sanitar Ón grad de
Comandor domnului profesor universitar doctor Florin Popa,
rector al Universit„˛ii de Medicin„ ∫i Farmacie îCarol Davila“.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul Meritul Sanitar Ón grad de
Cavaler:
— domnului doctor Tudor Ciprut, medic primar
imagistic„, Spitalul Elias;

— domnului doctor ™tefan Dumitrescu, medic primar
ATI, Spitalul Elias;
— domnului doctor R„zvan Mateescu, medic primar
obstetric„-ginecologie, Spitalul Elias;
— doamnei doctor Daniela Safta, medic primar O.R.L.,
Spitalul Elias.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 15 decembrie 2004.
Nr. 1.162.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru transferul unui magistrat-procuror
Ón func˛ia de judec„tor
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. 59 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36
alin. (1) lit. g) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 258
din 14 decembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — La data de 15 decembrie 2004, domnul Ion Ionescu,
procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, va fi
transferat Ón func˛ia de judec„tor la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2004.
Nr. 1.170.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Óncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor
de poli˛ie din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 69 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 360/2002 privind Statutul poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului de stat, ministrul administra˛iei
∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 31 decembrie 2004, domnului chestor-∫ef
de poli˛ie Cr„ciun Ilie Ionel Ói Ónceteaz„ raporturile de serviciu ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 16 decembrie 2004.
Nr. 1.171.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind eliberarea din func˛ie a consilierilor preziden˛iali
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994
privind serviciile din subordinea Pre∫edintelui Rom‚niei, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 9 alin. (1) cap. IV
din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al Administra˛iei Preziden˛iale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Œncep‚nd cu data de 21 decembrie 2004 se elibereaz„
din func˛ia de consilier preziden˛ial urm„torii:
— Mihai Constantinescu;
— Corina Cre˛u;
— Simona Miculescu;
— Rodica St„noiu;
— Octavian ™tireanu;
— Gheorghe Zaman.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 17 decembrie 2004.
Nr. 1.172.

O R D O N A N fi E ™ I 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

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 119/2001
privind unele m„suri pentru privatizarea Societ„˛ii Comerciale Combinatul Siderurgic
îSidex“ — S.A. Gala˛i
Av‚nd Ón vedere faptul c„, Ón cadrul procesului de negociere a ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„,
negocierea capitolului îConcuren˛a“ ∫i, Ón particular, negocierea strategiei de restructurare a industriei siderurgice
rom‚ne∫ti, este Ón str‚ns„ leg„tur„ cu limitarea Ón timp ∫i cu diminuarea volumului ajutorului de stat acordat Societ„˛ii
Comerciale îISPAT SIDEX“ — S.A. Gala˛i,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ neadoptarea Ón regim de urgen˛„ a unor m„suri Ón concordan˛„ cu acquisul
comunitar poate afecta procesul de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 119/2001 privind unele m„suri pentru privatizarea
Societ„˛ii Comerciale Combinatul Siderurgic îSidex“ — S.A.
Gala˛i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 11 vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Sumele prev„zute la alin. (1) vor fi rambursate
e∫alonat de societate c„tre Ministerul Finan˛elor Publice, Ón
termen de 10 ani. Pentru sumele pl„tite de Ministerul
Finan˛elor Publice p‚n„ la data de 31 decembrie 2004,
societatea beneficiaz„ de o perioad„ de gra˛ie de 3 ani.
(3) Pentru ratele scadente Óncep‚nd cu data de
1 ianuarie 2005, aferente creditului extern contractat cu
garan˛ia statului de la Banque Nationale de Paris, Fran˛a,
∫i neachitate de c„tre societate, inclusiv dob‚nzile ∫i
comisioanele aferente, societatea va pl„ti Ministerului
Finan˛elor Publice o dob‚nd„ anual„ de 7,24% + o marj„
de 1% aplicat„ la aceste sume. Œn cazul Ón care societatea
nu respect„ oricare dintre termenele de plat„ prev„zute Ón
acordurile de e∫alonare, se vor aplica penalit„˛i de

Ónt‚rziere conform Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, de la data
scaden˛ei p‚n„ la plata integral„ a debitului.“
2. La articolul 11, dup„ alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Œn cazul Ón care societatea nu respect„ oricare
dintre termenele de plat„ prev„zute Ón acordurile de
e∫alonare conform alin. (2) ∫i (3), aceasta este obligat„ la
plata accesoriilor, de la data scaden˛ei p‚n„ la plata
integral„ a debitului, conform Ordonan˛ei Guvernului
nr. 92/2003, republicat„.“
3. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — Se scutesc de la plata taxelor vamale ∫i a
taxei pe valoarea ad„ugat„ importurile de echipamente,
materii prime ∫i orice alte produse, efectuate direct de c„tre
societate Ón vederea realiz„rii obiectului principal de
activitate ∫i a efectu„rii angajamentului privind investi˛iile
tehnologice ∫i de protec˛ie a mediului, p‚n„ la data de
31 decembrie 2004, Ón condi˛iile stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.“
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4. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — Prin derogare de la prevederile legale Ón
vigoare privind taxa pe valoarea ad„ugat„, se scutesc de
la plata taxei pe valoarea ad„ugat„ livr„rile de pe pia˛a
intern„ de echipamente, materii prime ∫i de orice alte
produse c„tre societate, Ón vederea realiz„rii angajamentului
privind investi˛iile tehnologice ∫i de protec˛ie a mediului,
p‚n„ la data de 31 decembrie 2004, Ón condi˛iile stabilite
prin normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„. Furnizorii vor deduce taxa aferent„
bunurilor achizi˛ionate, destinate acestor opera˛iuni.“
5. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Taxa pe valoarea ad„ugat„ de plat„, rezultat„ Ón
urma Óntocmirii decontului lunar, se va Ónregistra Ón contul
4428 «T.V.A. neexigibil„».“
6. Dup„ alineatul (2) al articolului 14 se introduc trei
alineate noi, alineatele (3), (4) ∫i (5), cu urm„torul cuprins:
î(3) Suma reprezent‚nd taxa pe valoarea ad„ugat„
aferent„ importurilor de bunuri pentru care societatea a
beneficiat de suspendarea pl„˛ii Ón vam„, Ónscris„ Ón
certificatele de atestare fiscal„ emise de Ministerul
Finan˛elor Publice cu ocazia privatiz„rii ∫i convertit„ Ón
ac˛iuni potrivit prevederilor art. 3 lit. a) ∫i art. 4 lit. a),
Ónregistrat„ Ón debitul contului 4428, este deductibil„.
(4) Societatea va Ónscrie taxa pe valoarea ad„ugat„
deductibil„ prev„zut„ la alin. (3) Ón decontul de tax„ pe
valoarea ad„ugat„ pentru luna noiembrie 2004. Œn decontul
aceleia∫i luni se va Ónscrie la rd. 22 suma cumulat„ a
taxei pe valoarea ad„ugat„ am‚nat„ la plat„ conform
alin. (1) ∫i Ónregistrat„ Ón contul 4428 la data de
31 octombrie 2004, efectu‚ndu-se Ónregistrarea contabil„
4428 = 4423.
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(5) Œn situa˛ia Ón care din decontul lunii noiembrie 2004,
at‚t din opera˛iunile lunii curente, c‚t ∫i ca urmare a
aplic„rii prevederilor prezentului articol, rezult„ un sold al
sumei negative de tax„ pe valoarea ad„ugat„, acesta se
compenseaz„ cu obliga˛iile fiscale ale societ„˛ii, inclusiv cu
contribu˛iile de asigur„ri sociale, contribu˛iile de asigur„ri
sociale de s„n„tate ∫i contribu˛iile la Fondul pentru plata
ajutorului de ∫omaj acumulate Ón perioada de 36 de luni
de la data finaliz„rii.“
7. La articolul 15, litera a) va avea urm„torul cuprins:
îa) sumele reprezent‚nd contribu˛ii de asigur„ri sociale,
contribu˛ii de asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i contribu˛ii la
Fondul pentru plata ajutorului de ∫omaj datorate pe primele
36 de luni de la data finaliz„rii, r„mase nestinse conform
prevederilor art. 14, se pl„tesc e∫alonat, Ón 12 rate lunare
egale, Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2006;“
8. La articolul 15, literele b) ∫i c) se abrog„.
9. La articolul 15, litera d) va avea urm„torul cuprins:
îd) pe perioada cuprins„ Óntre data finaliz„rii ∫i
31 decembrie 2004 nu se datoreaz„ dob‚nzi;“
10. La articolul 15, dup„ litera d) se introduce o nou„
liter„, litera e), cu urm„torul cuprins:
îe) Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005 ∫i p‚n„ la
plata integral„ a sumelor prev„zute la lit. a) se datoreaz„
dob‚nzi, conform legii.“
11. La articolul 21, dup„ alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) M„surile de natura ajutoarelor de stat instituite prin
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ vor fi acordate numai dup„
autorizarea acestora de c„tre Consiliul Concuren˛ei, f„r„ a
dep„∫i data de 31 decembrie 2004, Ón limita plafonului
autorizat.“

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Mircea Ursache
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Vasile Rusu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 134.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului
de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de cre∫tere
a competitivit„˛ii produselor agroalimentare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.557/2002 privind
aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar
de la bugetul de stat prin Programul de cre∫tere a
competitivit„˛ii produselor agroalimentare, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 19 din
15 ianuarie 2003, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Prin Programul prev„zut la alin. (1) se acord„
sprijin financiar pentru tipurile de proiecte prev„zute la
pct. II poz. 4 alin. 2 lit. a), b) ∫i c) din anexa «Sistemul de

sus˛inere ∫i promovare a exportului cu finan˛are de la
bugetul de stat» la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sus˛inere ∫i
promovare a exportului cu finan˛are de la bugetul de stat,
aprobat„ prin Legea nr. 663/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“
2. La articolul 3 alineatul (1), litera e) va avea urm„torul
cuprins:
îe) prezint„ certificatul Ónregistr„rii m„rcilor, brevetelor de
inven˛ie, desenelor ∫i modelelor industriale rom‚ne∫ti la
Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i M„rci ∫i demonstreaz„

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.234/21.XII.2004

avantajele Ónregistr„rii acestora pe pie˛ele externe pentru
proiectele prev„zute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. c) din
anexa la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002.“
3. Alineatul (2) al articolului 3 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Beneficiarii proiectelor prev„zute la pct. II poz. 4
alin. 2 lit. a), b) ∫i c) din anexa la Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 120/2002 pot fi ∫i agen˛i economici din
infrastructura pentru evaluarea conformit„˛ii produselor
agroalimentare care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la
alin. (1) lit. a), b) ∫i c) ∫i nu beneficiaz„ pe perioada de
implementare a proiectului de alte fonduri nerambursabile
pentru acela∫i tip de proiecte.“
4. La articolul 4, literele a) ∫i c) vor avea urm„torul
cuprins:
îa) se Óncadreaz„ Ón tipurile de proiecte prev„zute la
pct. II poz. 4 alin. 2 lit. a), b) ∫i c) din anexa la Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
............................................................................................
c) asigur„ implementarea, certificarea/acreditarea/
Ónregistrarea ∫i protejarea Óntr-un termen maxim de un an
pentru proiectele prev„zute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. a)
∫i b) din anexa la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 120/2002 ∫i Óntr-un termen maxim de 2 ani pentru cele
prev„zute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. c) din anexa la
aceea∫i ordonan˛„.“

5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Suma maxim„ acordat„ unui agent economic este
de 50.000 euro, pe m„sura prezent„rii documentelor
justificative legale.“
6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Œn cadrul Programului se vor acoperi de la bugetul
de stat Ón propor˛ie de p‚n„ la 50%, respectiv de p‚n„ la
65% pentru Óntreprinderile mici ∫i mijlocii, cheltuielile
agen˛ilor economici pentru proiectele prev„zute la pct. II
poz. 4 alin. 2 lit. a), b) ∫i c) din anexa la Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002.“
7. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Beneficiarii pot solicita Ón decursul unui an
sprijin financiar pentru un singur proiect din tipurile de
proiecte prev„zute la pct. II poz. 4 alin. 2 lit. a), b) ∫i c)
din anexa la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 120/2002.“
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.557/2002 privind
aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar
de la bugetul de stat prin Programul de cre∫tere a
competitivit„˛ii produselor agroalimentare, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 19 din
15 ianuarie 2003, cu modific„rile aduse prin prezenta
hot„r‚re, se va republica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
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Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Petre Daea
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
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