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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGEA
bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 1996
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Bugetul asigurãrilor sociale de stat
cuprinde veniturile, cheltuielile ºi rezultatele financiare ale
fondurilor de asigurãri sociale de stat, de pensii ºi asigurãri
sociale pentru agricultori, pensie suplimentarã ºi ºomaj.
(2) Disponibilitãþile fondurilor care compun bugetul asigurãrilor sociale de stat sunt purtãtoare de dobânzi.
Art. 2. Ñ (1) Pentru anul 1996, bugetul asigurãrilor
sociale de stat se stabileºte la venituri în sumã de
5.648.514,0 milioane lei, iar la cheltuieli în sumã de
5.497.698,4 milioane lei, cu un excedent de 150.815,6
milioane lei, conform anexei nr. 1.
(2) La excedentul prevãzut pentru anul 1996 se adaugã
disponibilitãþile din anii precedenþi, conform bilanþului contabil la 31 decembrie 1995.
(3) În vederea efectuãrii decontãrii cu sistemul de asigurãri sociale german, din bugetul asigurãrilor sociale de
stat se va avansa, dupã stabilirea obligaþiilor certe, cu titlu
de împrumut, o sumã de pânã la 12.371,9 milioane lei,
urmând ca bugetul de stat sã ramburseze suma respectivã,
fãrã dobândã, pânã la sfârºitul trimestrului I al anului 1997.
Art. 3. Ñ Ajutoarele de deces din fondurile de asigurãri
sociale de stat se vor indexa în cursul anului 1996 cu un
coeficient superior cu 30% coeficientului de indexare a
pensiilor de asigurãri sociale de stat.
Art. 4. Ñ (1) Pentru anul 1996, bugetul Fondului pentru
pensia suplimentarã se stabileºte la venituri în sumã de
838.120,0 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumã de
739.791,0 milioane lei, cu un excedent de 98.329,0
milioane lei, conform anexei nr. 2.
(2) La excedentul prevãzut pentru anul 1996 se adaugã
disponibilitãþile din anii precedenþi, conform bilanþului contabil la 31 decembrie 1995.
Art. 5. Ñ (1) Pentru anul 1996, bugetul Fondului special
pentru plata pensiilor ºi a altor drepturi de asigurãri sociale
ale agricultorilor se stabileºte la venituri în sumã de
403.453,0 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumã de
403.453,0 milioane lei, conform anexei nr. 3.
(2) De la bugetul de stat, în completarea veniturilor proprii, se prevede o subvenþie de 340.600 milioane lei.
Art. 6. Ñ (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de
ºomaj pe anul 1996 se stabileºte la venituri în sumã de
1.857.480,0 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumã de
954.000,0 milioane lei, cu un excedent de 903.480,0
milioane lei, conform anexei nr. 4.
(2) La excedentul prevãzut pentru anul 1996 se adaugã
disponibilitãþile din anii precedenþi, conform bilanþului contabil la 31 decembrie 1995.
Art. 7. Ñ Pânã la sfârºitul semestrului I al anului 1996
Guvernul va înainta un proiect de lege de modificare a
Legii nr. 1/1991 privind protecþia socialã a ºomerilor ºi reintegrarea lor profesionalã, prin care sã fie reduse cotele de
contribuþie la Fondul pentru plata ajutorului de ºomaj.

Art. 8. Ñ (1) Încasarea contribuþiilor datorate fondurilor
ce compun bugetul asigurãrilor sociale de stat se efectueazã în conformitate cu prevederile din actele normative
care reglementeazã aceste surse financiare, precum ºi
potrivit dispoziþiilor prezentei legi.
(2) În anul 1996, instituþiile publice ºi agenþii economici,
indiferent de forma de proprietate, vor depune în bancã, o
datã cu documentaþia pentru plata salariilor, ºi documentele
pentru plata contribuþiilor datorate fondurilor asigurãrilor
sociale de stat, plãþile efectuându-se simultan, sub control
bancar.
(3) În cazul neachitãrii la termen, potrivit legii, a contribuþiilor datorate fondurilor de asigurãri sociale de stat, pentru agricultori, pensie suplimentarã ºi ºomaj, organele
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale vor proceda la
aplicarea mãsurilor de executare silitã pentru încasarea
sumelor cuvenite bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi a
majorãrilor de întârziere.
(4) În vederea realizãrii creanþelor prevãzute la alin. (3),
pe calea executãrii silite, organele Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale vor dispune încasarea sumelor cuvenite
prin introducerea de dispoziþii de încasare, care constituie
titluri executorii, pe care organele bancare le onoreazã fãrã
acceptul debitorilor, înaintea oricãror alte plãþi.
(5) În situaþia în care titlurile executorii nu pot fi onorate în aceeaºi zi, organele bancare vor urmãri executarea
acestora din încasãrile zilnice realizate în conturile debitorului, pânã la lichidarea creanþelor sau pânã la începerea
executãrii silite asupra patrimoniului debitorilor, în condiþiile
legii.
Art. 9. Ñ (1) În vederea realizãrii trimiterii la tratament
balnear ºi odihnã a unor categorii de persoane, Ministerul
Muncii ºi Protecþiei Sociale va putea folosi pentru anul
1996, în funcþie de evoluþia tarifelor, un numãr de 250.000
de locuri, astfel:
a) 165.000 de locuri la tratament ºi odihnã pentru pensionarii asigurãrilor sociale de stat;
b) 25.000 de locuri la tratament ºi odihnã pentru asiguraþii agricultori;
c) 15.000 de locuri la tratament ºi odihnã care se
acordã gratuit, conform reglementãrilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de rãzboi, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu
modificãrile ulterioare, ºi salariaþilor care lucreazã în mediu
radioactiv;
d) 45.000 de locuri la tratament ºi odihnã pentru salariaþii din unitãþile bugetare.
(2) Numãrul de locuri prevãzut la alin. (1) poate fi majorat, în limita alocaþiilor bugetare cu aceastã destinaþie,
potrivit anexelor nr. 1 ºi 3.
(3) Locurile vor fi asigurate în unitãþile de tratament balnear din administrarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale ºi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit
legii, cu alte unitãþi de profil.
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(4) În limita locurilor prevãzute la alin. (1), biletele pot fi
atribuite ºi membrilor de familie (soþ sau soþie, dupã caz, ºi
copii minori care urmeazã cursul de zi al unei instituþii de
învãþãmânt organizatã potrivit legislaþiei în vigoare), dacã
însoþesc pe titularii de drept.
(5) Pentru categoriile prevãzute la lit. a), b) ºi d) ale
alin. (1) ºi la alin. (4), contribuþia ce urmeazã a fi plãtitã de
beneficiarii biletelor, diferenþiatã în funcþie de cuantumul
pensiei, respectiv al salariului de bazã, se va stabili prin
hotãrâre a Guvernului ºi nu va putea fi mai micã de 50%
din cuantumul drepturilor respective.
(6) Contravaloarea serviciilor aferente locurilor utilizate în
limita numãrului prevãzut se suportã din bugetul asigurãrilor
sociale de stat pentru locurile aferente categoriilor de persoane menþionate la lit. a), c) ºi d) de la alin. (1) ºi din
bugetul Fondului special pentru plata pensiilor ºi a altor
drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor pentru locurile
aferente categoriilor de persoane menþionate la lit. b) de la
alin. (1), în limita alocaþiei bugetare prevãzute cu aceastã
destinaþie.
Art. 10. Ñ În baza Legii nr. 17/1995 pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii
Federale Germania privind colaborarea tehnicã, semnat la
Bucureºti la 6 mai 1994, ºi a protocoalelor încheiate între
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi Ministerul Federal
de Interne al Republicii Federale Germania, în vederea utilizãrii în scopuri de protecþie socialã, în cadrul Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj, anexã la Legea bugetului
asigurãrilor sociale de stat, capitolul Învãþãmânt Ñ
Cheltuieli cu calificarea ºi recalificarea ºomerilor Ñ se pot
efectua ºi urmãtoarele cheltuieli:
a) cheltuieli pentru pregãtirea ºi perfecþionarea profesionalã prin cursuri de calificare de 24 de luni ºi cheltuieli
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materiale de personal ºi regie, pentru centrele de pregãtire
ºi perfecþionare profesionalã din cadrul fundaþiilor românogermane din Arad, Sibiu ºi Timiºoara, stabilite prin
Protocolul româno-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie
1992;
b) contribuþia de 100,0 milioane lei pentru sprijinirea
întemeierii de întreprinderi mici ºi mijlocii în cadrul
Programului Ministerului Federal de Interne al Republicii
Federale Germania, pentru sprijinirea reîntoarcerii ºi reintegrãrii emigranþilor români, semnat la Bonn la 20 aprilie
1993. Acest fond de 100,0 milioane lei va fi pus la dispoziþia fundaþiilor româno-germane din Arad, Sibiu ºi
Timiºoara ºi va fi utilizat pentru urmãtoarele forme de sprijin, prevãzute în protocolul încheiat la Bonn la 20 aprilie
1993:
Ð achiziþionarea ºi punerea la dispoziþia întemeietorilor
de întreprinderi mici ºi mijlocii, de mijloace de producþie
prin intermediul contractelor de închiriere-cumpãrare;
Ð constituirea capitalului propriu pentru finanþarea de
investiþii prin acordarea de credite întemeietorilor de întreprinderi mici ºi mijlocii, care vor fi restituite de aceºtia fãrã
plata dobânzii;
Ñ sprijin pentru obþinerea de capital circulant întemeietorilor de întreprinderi mici ºi mijlocii.
Art. 11. Ñ Semestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului
rapoarte ºi propuneri privind modificãrile intervenite în
volumul veniturilor ºi cheltuielilor bugetului asigurãrilor
sociale de stat pe anul 1996, ca urmare a schimbãrilor
intervenite în evoluþia indicatorilor economici, a mãsurilor de
protecþie socialã ºi din adoptarea legislaþiei.
Art. 12. Ñ Anexele nr. 1Ð4 fac parte integrantã din prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi Senat în ºedinþa comunã din 23 aprilie 1996, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ADRIAN NÃSTASE

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureºti, 14 mai 1996.
Nr. 32.

ANEXA Nr. 1
BUGETUL ASIGURÃRILOR SOCIALE DE STAT
Ñ milioane lei Ñ
Capitolul

Subcapitolul

Denumirea capitolelor
ºi subcapitolelor

VENITURI
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A.1. IMPOZITE DIRECTE

09.04
01.

Contribuþii pentru asigurãri
Contribuþii pentru asigurãri sociale
B. VENITURI NEFISCALE
DIVERSE VENITURI

22.04
13.
30.

Contribuþii pentru bilete de tratament ºi odihnã
Încasãri din alte surse
IV. SUBVENÞII
SUBVENÞII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT

37.04
04.

Subvenþii primite de bugetul asigurãrilor
sociale de stat

5.648.514,0
5.648.514,0
5.583.379,0
5.583.379,0
5.583.379,0
5.583.379,0
65.135,0
65.135,0
17.135,0
48.000,0
Ñ
Ñ
Ñ
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Ñ milioane lei Ñ
Capitolul

Denumirea capitolelor
ºi subcapitolelor

Subcapitolul

CHELTUIELI
a) CLASIFICAÞIA FUNCÞIONALÃ

5.497.698,4

PARTEA A III-A Ñ CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

60.04

ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII, PENSII, AJUTOARE
ªI INDEMNIZAÞII

09.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
50.

Ajutor social
Pensii de asigurãri sociale
Indemnizaþii pentru incapacitate temporarã de muncã
din cauzã de boalã sau accident
Indemnizaþii pentru concedii de maternitate ºi îngrijirea
copiilor
Ajutoare acordate salariaþilor pentru decese ºi proteze
Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese ºi proteze
Tratament balnear ºi odihnã
Alte acþiuni privind asistenþa socialã, alocaþii, pensii,
ajutoare ºi indemnizaþii
PARTEA A VI-A Ñ ALTE ACÞIUNI

73.04

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

02.
03.
93.03
03.

Cheltuieli cu personalul care gestioneazã fondul
Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
Împrumuturi
Împrumut acordat bugetului de stat

5.343.774,4
10.614,1
4.950.600,0
147.045,9
125.268,1
4.186,3
15.760,0
90.000,0
300,0
141.552,1
141.552,1*)
3.886,1
137.666,0*)
12.371,9
12.371,9

PARTEA A XII-A Ñ EXCEDENT/DEFICIT

98.04

150.815,6
150.815,6
Ñ
Ñ

EXCEDENT

01.

Excedent

01.

Deficit

99.04

DEFICIT
b) CLASIFICAÞIA ECONOMICÃ

Ñ milioane lei Ñ
Articolul

Alineatul

01
02

Denumirea cheltuielilor

A. CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I Ñ CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II Ñ CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

21
21.05.
21.06.
24
27
30
30.04.
30.07.
38
40

TITLUL V Ñ TRANSFERURI

40.05.
40.08.
40.09.
40.20.
80

Transferuri neconsolidabile
Pensii de asigurãri sociale
Ajutoare sociale
Alte ajutoare, alocaþii ºi indemnizaþii
Alte transferuri
ÎMPRUMUTURI

80.07.
89

Drepturi cu caracter social
Alte drepturi stabilite de dispoziþiile legale
Tratament balnear ºi odihnã
Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie
Reparaþii curente
Alte cheltuieli
Transmiterea pensiilor
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziþii legale

Împrumut acordat bugetului de stat
D. REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

3.886,1
227.966,0
90.000,0
Ñ
90.000,0
444,0
500,0
137.022,0*)
135.322,0
1.700,0*)
5.253.474,4
5.253.474,4
4.950.600,0
10.614,1
292.260,3
Ñ
12.371,9
12.371,9
150.815,6

*) Sunt cuprinse ºi costurile locale stabilite în condiþiile Ordonanþei Guvernului nr. 35/1995 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare referitor la Proiectul
privind forþa de muncã ºi protecþia socialã, inclusiv comisioanele ºi dobânzile aferente proiectului.
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5
Ñ milioane lei Ñ

Articolul

Alineatul

90
92
93

Denumirea cheltuielilor

TITLUL X Ñ REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

Excedent
Deficit
Disponibilitãþi din anii anteriori

150.815,6
150.815,6
Ñ
95.999,8
ANEXA Nr. 2

BUGETUL

Fondului pentru pensia suplimentarã
Ñ milioane lei Ñ
Capitolul

Denumirea capitolelor
ºi subcapitolelor

Subcapitolul

VENITURI
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A.1. IMPOZITE DIRECTE

09.05.

Contribuþii pentru asigurãri sociale
Contribuþii pentru pensia suplimentarã

04.

B. VENITURI NEFISCALE
DIVERSE VENITURI

22.05.
30.

Încasãri din alte surse

838.120,0
838.120,0
738.120,0
738.120,0
738.120,0
738.120,0
100.000,0
100.000,0
100.000,0
739.791,0

CHELTUIELI
a) CLASIFICAÞIA FUNCÞIONALÃ
PARTEA A III-A Ñ CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

60.05.

ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII, PENSII,
AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII

30.

Pensia suplimentarã

718.186,0
718.186,0

PARTEA A VI-A Ñ ALTE ACÞIUNI

73.05.

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

02.
03.

Cheltuieli cu personalul care gestioneazã fondul
Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor

21.605,0
Ñ
21.605,0

PARTEA A XII-A Ñ EXCEDENT/DEFICIT

98.05.

98.329,0

EXCEDENT

01.
99.05.

Excedent
Ñ

DEFICIT

01.

Deficit
b) CLASIFICAÞIA ECONOMICÃ
Ñ milioane lei Ñ

Articolul

Alineatul

01.
20.
30.

A. CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II Ñ CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

30.04.
30.07.
38.
40.

Alte cheltuieli
Transmiterea pensiilor
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziþii legale
TITLUL V Ñ TRANSFERURI

40.06.
89.
90.
92.
93.

Denumirea cheltuielilor

Transferuri neconsolidabile
Pensia suplimentarã

739.791,0
21.605,0
21.605,0
21.605,0
Ñ
718.186,0
718.186,0
718.186,0

D. REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT
TITLUL X Ñ REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

Excedent
Deficit
Disponibilitãþi din anii anteriori

98.329,0
Ñ
413.575,0
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ANEXA Nr. 3
BUGETUL

Fondului special pentru plata pensiilor ºi a altor drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor
Ñ milioane lei Ñ
Capitolul

Denumirea capitolelor
ºi subcapitolelor

Subcapitolul

VENITURI
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A.1. IMPOZITE DIRECTE

09.09.

CONTRIBUÞII PENTRU ASIGURÃRI SOCIALE

05.

Contribuþia persoanelor asigurate
B. VENITURI NEFISCALE

22.09.

DIVERSE VENITURI

13.
30.

Contribuþii pentru bilete de tratament ºi odihnã
Încasãri din alte surse
IV. SUBVENÞII

37.09.

SUBVENÞII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT

09.

Subvenþii primite în completarea Fondului special
pentru plata pensiilor ºi a altor drepturi de asigurãri
sociale ale agricultorilor
CHELTUIELI

403.453,0
62.853,0
61.427,0
61.427,0
61.427,0*)
5.355,0
1.426,0
1.426,0
426,0
1.000,0
340.600,0
340.600,0

340.600,0
403.453,0

a) CLASIFICAÞIA FUNCÞIONALÃ
PARTEA A III-A Ñ CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

60.09.

384.888,0

ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII, PENSII,
AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII

22.
23.
24.
27.
28.
61.09.

Pensii de asigurãri sociale
Indemnizaþii pentru incapacitate temporarã de muncã
din cauzã de boalã sau accident
Indemnizaþii pentru concedii de maternitate
ºi îngrijirea copiilor
Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese
ºi proteze
Tratament balnear ºi odihnã

383.868,0
371.404,0
32,0
32,0
2.400,0
10.000,0
1.020,0

ALTE CHELTUIELI SOCIALE

10.
73.09.

Contribuþia persoanelor asigurate pentru finanþarea
ocrotirii sãnãtãþii

1.020,0
18.565,0
18.565,0

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

03.

Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor

Ñ

PARTEA A XII-A Ñ EXCEDENT/DEFICIT

b) CLASIFICAÞIA ECONOMICÃ
Ñ milioane lei Ñ
Articolul

Alineatul

01.
20.
21.
30.

Denumirea cheltuielilor

A. CHELTUIELI CURENTE
TITLUL II Ñ CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

30.04.

Tratament balnear
Alte cheltuieli
Transmiterea pensiilor

403.453,0
28.565,0
10.000,0
18.565,0
18.565,0

*) Cuprinde ºi suma de 56.072 milioane lei, reprezentând contribuþii restante ale agenþilor economici.
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7
Ñ milioane lei Ñ

Articolul

Alineatul

38.
39.

Denumirea cheltuielilor

TITLUL V Ñ TRANSFERURI

Transferuri consolidabile
Contribuþia persoanelor asigurate pentru finanþarea
ocrotirii sãnãtãþii
Transferuri neconsolidabile
Pensii de asigurãri sociale
Alte ajutoare, alocaþii ºi indemnizaþii

39.16.
40.
40.05.
40.09.
89.

REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT

Disponibilitãþi la 31 decembrie 1995

374.888,0
1.020,0
1.020,0
373.868,0
371.404,0
2.464,0
Ñ
Ñ

ANEXA Nr. 4
BUGETUL

Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj pe anul 1996
Ñ milioane lei Ñ
Capitolul

Subcapitolul

Denumirea capitolelor
ºi subcapitolelor

1.857.480,0
1.857.480,0
1.482.480,0
1.482.480,0
Contribuþii la Fondul pentru plata ajutorului de ºomaj 1.482.480,0
Contribuþii de la persoane juridice ºi fizice
care utilizeazã muncã salarialã
1.278.000,0
Contribuþii pentru ajutorul de ºomaj de la salariaþi
204.480,0
B. VENITURI NEFISCALE
375.000,0
DIVERSE VENITURI
375.000,0
Încasãri din alte surse
375.000,0

VENITURI
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A.1. IMPOZITE DIRECTE

10.06.
01.
02.
22.06.
30.

IV. SUBVENÞII
SUBVENÞII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT

37.06.
06.

Subvenþii primite în completarea Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj
a) CLASIFICAÞIA FUNCÞIONALÃ
PARTEA A III-A Ñ CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

57.06.

ÎNVÃÞÃMÂNT

20.
60.06.

Cheltuieli cu calificarea ºi recalificarea ºomerilor
ASISTENÞÃ SOCIALÃ, ALOCAÞII, PENSII,
AJUTOARE ªI INDEMNIZAÞII

33.
34.
35.
36.
39.

Ajutor de ºomaj
Alocaþie de sprijin
Ajutor de integrare profesionalã
Indemnizaþii pentru personalul agenþilor economici
a cãror activitate este întreruptã temporar
Plata absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt

954.000,0
8.000,0*)
8.000,0*)
736.908,5
279.000,0
287.640,0
79.560,0
71.583,5
19.125,0

*) 1) Cuprinde ºi suma de 2.000,0 milioane lei, reprezentând acoperirea cheltuielilor pentru pregãtirea ºi
perfecþionarea profesionalã prin cursuri de calificare de 24 de luni, precum ºi a cheltuielilor materiale de personal ºi regie
pentru centrele de pregãtire ºi perfecþionare profesionalã din cadrul fundaþiilor româno-germane din Arad, Sibiu ºi
Timiºoara, create în cadrul Programului de reîntoarcere ºi reintegrare a emigranþilor români din Germania.
*) 2) Cuprinde ºi suma de 100,0 milioane lei, reprezentând contribuþia pãrþii române la Fondul româno-german
pentru sprijinirea întemeietorilor de întreprinderi mici ºi mijlocii.
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Ñ milioane lei Ñ
Capitolul

Denumirea capitolelor
ºi subcapitolelor

Subcapitolul

PARTEA A VI-A Ñ ALTE ACÞIUNI

73.06.

CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

02.
03.
50.

Cheltuieli cu personalul care gestioneazã fondurile
Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor
Alte drepturi
PARTEA A VIII-A Ñ ÎMPRUMUTURI ACORDATE

86.06.

PARTEA A XII-A Ñ EXCEDENT/DEFICIT

99.06.

Excedent
DEFICIT

01.

903.480,0
903.480,0
903.480,0
Ñ

EXCEDENT

01.

155.620,0
155.620,0

ÎMPRUMUTURI

98.06.

53.471,5*)
18.550,1
18.247,3*)
16.674,1

Deficit
b) CLASIFICAÞIA ECONOMICÃ

954.000
Ñ milioane lei Ñ

Articolul

Alineatul

01
02
10
11
12

A. CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I Ñ CHELTUIELI DE PERSONAL

13
13.01
20
21
24
24.05
24.07
25
26
27
28
30
30.01
38
40

Drepturi cu caracter social
Alte drepturi stabilite de dispoziþii legale
Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie
Furnituri de birou
Alte materiale ºi prestãri de servicii
Materiale ºi prestãri de servicii cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare sau scurtã
duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Alte cheltuieli
Calificare, perfecþionare ºi specializare profesionalã
a salariaþilor
TITLUL V Ñ TRANSFERURI

40.07
40.09

70
72

Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Deplasãri, detaºãri, transferãri în þarã
TITLUL II Ñ CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

21.05

69

Denumirea cheltuielilor

Transferuri neconsolidabile
Ajutor de ºomaj
Alte ajutoare, alocaþii ºi indemnizaþii
B. CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL VII Ñ CHELTUIELI DE CAPITAL

Investiþii ale instituþiilor publice

791.680,0
18.550,1
13.500,1
3.375,0
675,0
1.000,0
1.000,0
36.221,4*)
8.000,0
8.000,0
2.250,0*)
250,0
2.000,0*)
18.247,3
1.500,0
2.281,1
3.643,0
300,0
300,0
736.908,5
736.908,5
279.000,0
457.908,5
6.700,0
6.700,0
6.700,0

*) Sunt cuprinse ºi costurile locale stabilite în condiþiile Ordonanþei Guvernului nr. 35/1995 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare referitor la Proiectul
privind forþa de muncã ºi protecþia socialã, inclusiv comisioanele ºi dobânzile aferente proiectului.
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9
Ñ milioane lei Ñ

Articolul

Alineatul

78

155.620,0

C. OPERAÞIUNI FINANCIARE

79
80

TITLUL VIII Ñ ÎMPRUMUTURI ACORDATE

80.03
89
90
92
93

Denumirea cheltuielilor

Împrumuturi
Împrumuturi din Fondul pentru plata ajutorului
de ºomaj

155.620,0
155.620,0
155.620,0

903.480,0

D. REZERVE. EXECEDENT/DEFICIT

903.480,0
903.480,0
Ñ
1.613.482,3

TITLUL X Ñ REZERVE. EXCEDENT/DEFICIT
EXCEDENT
DEFICIT

Disponibilitãþi din anii anteriori

LISTA

obiectivelor de investiþii ºi a dotãrilor pe anul 1996 cu finanþare din dobânda la Fondul
pentru plata ajutorului de ºomaj

Nr.
crt.

Nominalizarea cheltuielilor
pe obiective de investiþii,
dotãri ºi alte cheltuieli de investiþii

TOTAL,
din care:
A. Obiective de investiþii în continuare
B. Obiective de investiþii noi
C. Dotãri independente ºi alte
cheltuieli de investiþii
D. Dotãri independente ºi alte
cheltuieli de investiþii
1. Dotãri independente
2. Cheltuieli pentru elaborarea
studiilor de fezabilitate ºi a studiilor
de fezabilitate aferente obiectivelor
de investiþii

Valoarea
totalã

Valoarea
totalã
actualizatã

Propuneri
1996

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

Ñ milioane lei Ñ
Capacitãþi
Termenul de punere
în funcþiune

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii bugetului asigurãrilor sociale de stat
pe anul 1996
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea bugetului asigurãrilor sociale de
stat pe anul 1996 ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 10 mai 1996.
Nr. 93.
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HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputaþilor nr. 59/1992
privind aprobarea componenþei nominale
a comisiilor permanente ale Camerei Deputaþilor
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Camerei Deputaþilor nr. 59/1992 privind aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputaþilor se modificã dupã cum urmeazã:
Ñ Se completeazã componenþa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor,
corupþiei ºi pentru petiþii (anexa nr. 14) cu domnul deputat Nicolae
Leonãchescu, Grupul parlamentar al Partidului România Mare.
Ñ Domnul deputat Anghel Stanciu, Grupul parlamentar al Partidului
România Mare, trece de la Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea
teritoriului ºi echilibru ecologic (anexa nr. 6) la Comisia pentru agriculturã,
silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice (anexa nr. 4).
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 13 mai 1996.
Nr. 10.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
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 aplicarea prevederilor art. 174 alin. (1) ºi (2) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Elevii ºi studenþii din învãþãmântul de stat ºi
din învãþãmântul particular acreditat beneficiazã de tarif
redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaþã ºi subteran, precum ºi pentru transportul intern auto,
feroviar ºi naval, în tot timpul anului calendaristic.
Elevii ºi studenþii orfani sau proveniþi din casele de copii
beneficiazã de gratuitate pentru aceste categorii de transport.
Art. 2. Ñ Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã a
Cãilor Ferate RomâneÒ va elibera, contra cost, prin casele
de bilete C.F.R., beneficiarilor prevãzuþi la art. 1 din prezenta hotãrâre, legitimaþii de cãlãtorie speciale cu reducere
de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a IIÐa,
având menþiunea ”Elevi ºi studenþiÒ.
Acordarea de tarife reduse cu 50% pentru transportul
local în comun, de suprafaþã ºi subteran, se face pe bazã
de abonamente lunare eliberate elevilor ºi studenþilor de
cãtre regiile autonome de transport, societãþile comerciale
ºi serviciile publice de specialitate ale consiliilor locale din
localitãþile respective ºi de cãtre Regia Autonomã de
Exploatare a Metroului ”MetrorexÒ Bucureºti.
Art. 3. Ñ Eliberarea biletelor speciale de cãlãtorie ºi a
abonamentelor lunare pentru elevi ºi studenþi, cu tarife

reduse cu 50%, se face contra cost, în baza carnetului de
elev sau a legitimaþiei de identitate pentru studenþi, vizate
la zi de cãtre conducãtorii instituþiilor de învãþãmânt.
Art. 4. Ñ Ministerul Învãþãmântului asigurã tipãrirea legitimaþiilor de identitate pentru studenþi, care se repartizeazã
instituþiilor de învãþãmânt superior.
Art. 5. Ñ (1) Pentru reducerile de tarif acordate elevilor
ºi studenþilor, potrivit legii, pentru transportul pe calea
feratã, precum ºi pentru reducerile de tarif ºi gratuitãþile
acordate pentru transportul subteran cu metroul, Regia
Autonomã ”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ,
respectiv Regia Autonomã de Exploatare a Metroului
”MetrorexÒ Bucureºti vor primi, anual, câte o sumã forfetarã,
din bugetul aprobat Ministerului Învãþãmântului, stabilitã prin
hotãrâri ale Guvernului.
(2) Reducerea de tarif cu 50% a abonamentelor lunare
eliberate elevilor ºi studenþilor, precum ºi gratuitãþile de
transport acordate elevilor ºi studenþilor orfani sau proveniþi
din casele de copii, pentru transportul local, în comun, de
suprafaþã, se asigurã din bugetul Ministerului Învãþãmântului
prin serviciile publice descentralizate ale acestuia.
(3) Elevii ºi studenþii care beneficiazã de gratuitate pentru transportul pe calea feratã vor prezenta bilete speciale
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cu reducere 50% din tariful trenurilor de persoane, pentru
”Elevi ºi studenþiÒ, la unitãþile de învãþãmânt pentru decontare.
Art. 6. Ñ (1) Pentru elevii ºi studenþii care beneficiazã
de gratuitate pentru transportul local în comun, abonamentele vor fi achiziþionate de cãtre unitãþile de învãþãmânt
sau aceºtia vor primi sume în avans, care vor fi decontate
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lunar pe baza abonamentului nominal.
(2) Pentru biletele ºi abonamentele elevilor ºi studenþilor
pentru transportul naval ºi auto între localitãþi, elevii ºi studenþii vor achita integral costul cãlãtoriei ºi se vor prezenta
la unitãþile de învãþãmânt, pentru decontare.
Art. 7. Ñ Ministrul învãþãmântului va aproba, prin ordin,
norme pentru aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Bucureºti, 6 mai 1996.
Nr. 309.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 682/1991 privind crearea organismelor ”TempusÒ
în România
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 682/1991 privind crearea organismelor ”TempusÒ în România, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din
21 octombrie 1991, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 alineatul 2 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Comisia Naþionalã ÇTempusÈ este compusã din reprezentanþi ai Ministerului Învãþãmântului, Consiliului Rectorilor,
Departamentului pentru Integrare Europeanã al Guvernului
României, Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale,
Ministerului Finanþelor, Oficiului Român ÇTempusÈ, desemnaþi de conducerile instituþiilor ºi organizaþiilor respective.Ò
2. Articolul 3 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Oficiul Român ÇTempusÈ asigurã în mod
direct conlucrarea dintre Fundaþia Europeanã de Training ºi
organismele ÇTempusÈ din România.
Raporturile Oficiului Român ÇTempusÈ cu Fundaþia
Europeanã de Training privesc exclusiv problemele de
ordin administrativ ale activitãþilor ÇTempusÈ, aspectele

decizionale legate de programele ºi acþiunile ÇTempusÈ
fiind de competenþa Comisiei Naþionale ÇTempusÈÒ.
3. Articolul 5 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Secretariatul Oficiului Român ÇTempusÈ se
asigurã de cãtre Ministerul Învãþãmântului. Finanþarea cheltuielilor de întreþinere ºi de gospodãrire a Secretariatului
Oficiului Român ÇTempusÈ se asigurã de la bugetul
Ministerului Învãþãmântului.Ò
4. Articolul 6 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ Comisia Consultativã ÇTempusÈ de evaluare
a proiectelor este formatã din profesori, conferenþiari, cadre
tehnice de specialitate, care corespund criteriilor de calitate
stabilite pentru selectarea proiectelor.Ò
5. Articolul 9 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ Ministerul Învãþãmântului, Ministerul Finanþelor
ºi Departamentul pentru Integrare Europeanã al Guvernului
vor sprijini activitãþile legate de proiectele ºi acþiunile
ÇTempusÈ în desfãºurare, cu participarea României.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Integrare Europeanã,
Ghiorghi Prisãcaru
Bucureºti, 6 mai 1996.
Nr. 310.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Înþelegerii de cooperare
în domeniul sãnãtãþii ºi ºtiinþelor medicale
dintre Ministerul Sãnãtãþii al României ºi Ministerul Sãnãtãþii
al Republicii Lituania, semnatã la Bucureºti
la 19 septembrie 1995
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Înþelegerea de cooperare în domeniul sãnãtãþii ºi ºtiinþelor medicale dintre Ministerul Sãnãtãþii al României ºi Ministerul
Sãnãtãþii al Republicii Lituania, semnatã la Bucureºti la 19 septembrie 1995.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Iulian Mincu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Bucureºti, 6 mai 1996.
Nr. 311.

GUEVRNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind deschiderea Punctului de control
pentru trecerea frontierei ”Aeroport Satu MareÒ
ºi înfiinþarea Unitãþii vamale ”Aeroport Satu MareÒ
pentru traficul internaþional de cãlãtori ºi mãrfuri
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã deschiderea Punctului de control pentru trecerea
frontierei ”Aeroport Satu MareÒ ºi înfiinþarea Unitãþii vamale ”Aeroport Satu
MareÒ pentru traficul internaþional de cãlãtori ºi mãrfuri.
Art. 2. Ñ Punctul de control pentru trecerea frontierei ”Aeroport Satu
MareÒ ºi Unitatea vamalã ”Aeroport Satu MareÒ vor funcþiona ocazional, în
regim intermitent, la cerere, la solicitarea expresã a Regiei Autonome
”Aeroport Satu MareÒ, cu 48 de ore înainte de operarea de curse externe.
Desfãºurarea activitãþilor specifice Punctului de control pentru trecerea
frontierei ”Aeroport Satu MareÒ nu va genera cheltuieli suplimentare ºi nici
mãrirea numãrului de posturi existent.
Art. 3. Ñ Organele teritoriale aparþinând Ministerului de Interne,
Ministerului Finanþelor, Ministerului Sãnãtãþii ºi Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei vor asigura, prin redistribuire, personalul ºi dotarea necesarã
efectuãrii controlului pentru trecerea frontierei Ñ vamal, sanitar-uman, sanitar-veterinar ºi fitosanitar.
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Art. 4. Ñ Regia Autonomã ”Aeroportul Satu MareÒ va pune la dispoziþie spaþiile necesare pentru desfãºurarea activitãþilor de control ºi de trecere
a frontierei.
Art. 5. Ñ Cheltuielile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrâri privind
personalul ºi dotarea se vor asigura de cãtre fiecare ordonator principal de
credite, în cadrul prevederilor aprobate prin bugetul de stat.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Ministrul sãnãtãþii,
Iulian Mincu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Bucureºti, 10 mai 1996.
Nr. 322.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale
pentru unele bunuri necesare continuãrii
procesului de privatizare
În temeiul art. 35 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
vamal de import al României, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 102/1994,
în vederea aplicãrii dispoziþiilor art. 17 din Legea nr. 55/1995 pentru
accelerarea procesului de privatizare ºi ale art. 27 din Normele metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate
ºi/sau a cupoanelor nominative de privatizare contra acþiuni la societãþile
comerciale cu capital de stat care se privatizeazã în baza Legii nr. 55/1995,
precum ºi la Fondurile Proprietãþii Private, procedura de alocare a acþiunilor
acestor societãþi comerciale ºi de certificare a calitãþii de acþionar ca urmare
a schimbului, anexã la Hotãrârea Guvernului nr. 749/1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se excepteazã temporar de la plata taxelor vamale importul
bunurilor prevãzute în anexã, în limita unui contingent tarifar valoric de 3,5
milioane dolari S.U.A.
Art. 2. Ñ Administrarea contingentelor tarifare se efectueazã prin
licenþe eliberate de Ministerul Comerþului.
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Art. 3. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pânã la data de
15 august 1996.
Art. 4. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului
pentru Coordonare, Strategie
ºi Reformã Economicã,
Mircea Coºea
p. Secretarul general al Guvernului,
Mihai Unghianu
Bucureºti, 13 mai 1996.
Nr. 353.
ANEXÃ
LISTA

bunurilor exceptate temporar de la plata taxelor vamale
Poziþia tarifarã

Ex. 3707.90.90
4819.50.00
Ex. 4821.90.90
Ex. 4911.99.00
Ex. 8524.90.91
Ex. 9612.10.10

Valoarea
(dolari S.U.A.)

Denumirea bunurilor

Toner
Alte ambalaje, inclusiv mape pentru discuri
Etichete, altele decât imprimate autoadezive
din hârtie sau carton
Certificat de acþionar (semifabricat, tipãrit,
neimprimat)
Dischete rigide sau înregistrate
Riboane
TOTAL:

7.000
60.000
10.000
3.400.000
8.000
15.000
3.500.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea Festivalului Naþional de Teatru
”Ion Luca CaragialeÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã desfãºurarea, în perioada 10Ñ20
mai 1996, la Iaºi, a Festivalului Naþional de Teatru ”Ion
Luca CaragialeÒ, în organizarea Ministerului Culturii.
Art. 2. Ñ Se aprobã suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii pe anul 1996, la capitolul ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã ºi de tineretÒ, cu

suma de 346.500 mii lei din Fondul de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului, destinatã finanþãrii Festivalului
Naþional de Teatru ”Ion Luca CaragialeÒ.
Art. 3.Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat ºi în
bugetul Ministerului Culturii pe anul 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Viorel Mãrginean
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 14 mai 1996.
Nr. 356.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE
ªI AMENAJÃRII TERITORIULUI
Nr. 3.376/MC din 2 mai 1996

MINISTERUL APÃRÃRII NAÞIONALE
Nr. M. 3.556 din 9 mai 1996

MINISTERUL DE INTERNE
Nr. 2.102 din 8 mai 1996

MINISTERUL JUSTIÞIEI
Nr. 667/C1 din 9 mai 1996

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAÞII
Nr. 4.093 din 9 mai 1996

SERVICIUL DE INFORMAÞII EXTERNE
Nr. 2.012 din 7 mai 1996

SERVICIUL DE TELECOMUNICAÞII SPECIALE
Nr. 14.083 din 9 mai 1996

SERVICIUL DE PROTECÞIE ªI PAZÃ
Nr. D-821 din 8 mai 1996

ORDIN
pentru aprobarea condiþiilor de autorizare a construcþiilor cu caracter militar
În temeiul art. 38 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii construcþiilor ºi unele mãsuri pentru
realizarea locuinþelor, al art. 30, al art. 33 ºi al art. 38 lit. d) din Legea nr. 73/1995 privind pregãtirea economiei naþionale
ºi a teritoriului pentru apãrare, precum ºi al art. 34 din Legea apãrãrii naþionale a României nr. 45/1994,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului, a Legii nr. 41/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apãrãrii Naþionale, a Legii
nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului de Interne, a Hotãrârii Guvernului nr. 450/1994 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Justiþiei, a Legii nr. 14/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului Român
de Informaþii, a Legii nr. 51/1991 privind siguranþa naþionalã a României ºi a Hotãrârii Guvernului nr. 229/1993 privind
unele mãsuri de organizare ºi funcþionare a Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,
ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului, ministrul apãrãrii naþionale, ministrul de interne, ministrul justiþiei,
directorul Serviciului Român de Informaþii, ºeful Serviciului de Informaþii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaþii
Speciale ºi directorul Serviciului de Protecþie ºi Pazã emit urmãtorul ordin :
Art. 1. Ñ Se aprobã Condiþiile de autorizare a construcþiilor cu caracter militar, prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.

Serviciului de Protecþie ºi Pazã rãspund de îndeplinirea
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin anuleazã prevederile Ordinului

Art. 2. Ñ Serviciile de specialitate ale Ministerului

nr. 126/D din 12 mai 1992 privind aprobarea condiþiilor de

Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, Ministerului

autorizare a construcþiilor cu caracter militar, emis de minis-

Apãrãrii Naþionale, Ministerului de Interne, Ministerului

trul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului.

Justiþiei, Serviciului Român de Informaþii, Serviciului de
Informaþii Externe, Serviciului de Telecomunicaþii Speciale ºi

Art. 4. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României.

Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea

p. Ministrul apãrãrii naþionale,
Florentin Popa

Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã

Ministrul justiþiei,
Gavril Iosif Chiuzbaian

Directorul Serviciului Român de Informaþii,
Virgil Mãgureanu

ªeful Serviciului de Informaþii Externe,
Ioan Talpeº

Directorul Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,
Tiberiu Lopatiþã

p. Directorul Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
Nicolae Bãnuþã
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ANEXÃ
CONDIÞIILE DE AUTORIZARE

a construcþiilor cu caracter militar
În temeiul art. 38 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii construcþiilor ºi unele mãsuri pentru realizarea locuinþelor, al art. 30, al art. 33 ºi al art. 38 lit. d) din Legea nr. 73/1995 privind pregãtirea economiei naþionale ºi
a teritoriului pentru apãrare, precum ºi al art. 34 din Legea apãrãrii naþionale a României nr. 45/1994,
Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului împreunã cu Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de
Interne, Ministerul Justiþiei, Serviciul Român de Informaþii, Serviciul de Informaþii Externe, Serviciul de Telecomunicaþii
Speciale ºi Serviciul de Protecþie ºi Pazã, de comun acord, stabilesc urmãtoarele :
1. Lucrãrile de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare sau desfiinþare a obiectivelor cu caracter
militar, aprobate potrivit competenþelor valorice stabilite de
legislaþia în vigoare, respectiv cele cuprinse în programele
de investiþii ºi reparaþii ale Ministerului Apãrãrii Naþionale,
Ministerului de Interne, Ministerului Justiþiei, Serviciului
Român de Informaþii, Serviciului de Informaþii Externe,
Serviciului de Telecomunicaþii Speciale ºi Serviciului de
Protecþie ºi Pazã, se vor realiza pe baza autorizaþiilor de
construire speciale, emise de cãtre fiecare dintre aceste
instituþii, potrivit prezentelor condiþii de autorizare.
2. Autorizaþiile de construire speciale pentru obiectivele
de investiþii cu caracter militar se emit în temeiul ºi cu respectarea documentaþiilor de urbanism aferente obiectivelor
cu caracter militar, elaborate ºi aprobate de instituþiile

menþionate la pct. 1, pe baza avizului Ministerului Lucrãrilor
Publice ºi Amenajãrii Teritoriului ºi al Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
3. Lucrãrile prevãzute la pct. 1 ce urmeazã a fi efectuate
la obiective cu caracter militar amplasate în construcþii
reprezentând monumente ºi ansambluri istorice, arheologice, de arhitecturã, artã ºi culturã ºi cele din zonele lor
de protecþie, inclusiv lucrãrile ce urmeazã a fi efectuate în
zonele asupra cãrora s-a instituit, potrivit legii, un anumit
regim de protecþie prevãzut în documentaþiile de amenajare
a teritoriului sau de urbanism aprobate, nu fac obiectul prezentelor condiþii ºi se autorizeazã potrivit prevederilor legale
în vigoare.
4. În relaþiile cu autoritãþile administraþiei publice se vor
furniza numai acele date care nu au caracter secret.
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