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HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind constituirea ºi componenþa nominalã
a unor grupuri parlamentare de prietenie
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã constituirea ºi componenþa nominalã a unor
grupuri parlamentare de prietenie, potrivit anexelor nr. 1Ñ3 care fac parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi Senat în ºedinþa
comunã din 26 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ADRIAN NÃSTASE

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureºti, 26 iunie 1996.
Nr. 5.

ANEXA Nr. 1
GRUPUL PARLAMENTAR DE PRIETENIE
CU REPUBLICA FINLANDA

(15 parlamentari)

Preºedinte

Ñ Antal Istv‡n, deputat, Uniunea Democratã Maghiarã din România

Vicepreºedinte

Ñ Pavlu Mircea, deputat, Partidul Democraþiei Sociale din România

Secretar

Ñ Vornicu Sorin-Adrian, senator, Partidul Democrat

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

Nistor Mihai
Lazãr Dan Petru
Popescu Aurelian Octavian
Negoiþã Florin
Vasilescu Valentin
Marton Arpad
Gavaliugov Corneliu Dorin
Ignat Florica Doina
Nicolau Anton
Negruþiu Emil
Leonãchescu Nicolae
Rãdulescu Zoner
Constantin ªerban

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

senator,
senator,
deputat,
deputat,
deputat,
deputat,
deputat,
senator,
deputat,
senator,
deputat,

Partidul Democraþiei Sociale din România
independent
Partidul Democraþiei Sociale din România
Partidul Democraþiei Sociale din România
Partidul Ecologist Român
Uniunea Democratã Maghiarã din România
Partidul Democrat
Partidul Unitãþii Naþionale Române
Uniunea Elenã din România
Partidul Alianþei Civice
Partidul România Mare

Ñ deputat, independent.
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ANEXA Nr. 2

GRUPUL PARLAMENTAR DE PRIETENIE
CU REPUBLICA EGIPT

(15 parlamentari)

Preºedinte

Ñ Chivu Neculai, deputat, Partidul Democraþiei Sociale din România

Vicepreºedinte

Ñ R‡k—czi Ludovic, deputat, Uniunea Democratã Maghiarã din România

Secretar

Ñ Bãrbuº Ioan, senator, Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat

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

Vasile Dumitru
Dediu Stelian
Costache Daniel George
Ionescu Ion
ªtirbu Georgeta
Alecu Aurelian Paul
ªuta Vasile
Crecan Augustin
Scurtu Emil
Vladislav Tiberiu
Popescu Mircea
Tudor Corneliu Vadim

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

senator,
senator,
deputat,
deputat,
deputat,
deputat,
deputat,
senator,
senator,
senator,
deputat,
senator,

Partidul Democraþiei Sociale din România
Partidul Democraþiei Sociale din România
Partidul Democraþiei Sociale din România
Partidul Democraþiei Sociale din România
Partidul Democrat
Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat
Partidul Unitãþii Naþionale Române
Partidul Unitãþii Naþionale Române
Partidul Democrat Agrar din România
independent
Partidul Social Democrat Român
Partidul România Mare.

ANEXA Nr. 3

GRUPUL PARLAMENTAR DE PRIETENIE
CU REPUBLICA AFRICA DE SUD

(15 parlamentari)

Preºedinte

Ñ Potcoavã Andrei, senator, Partidul Liberal Õ93

Vicepreºedinte

Ñ Matei Vasile, deputat, Partidul Unitãþii Naþionale Române

Secretar

Ñ Simionescu Constantin, senator, Partidul Democraþiei Sociale din România

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

Preda Elena
Tânjalã Mihai
Leonte Mircea
Nistor Iulian
Turlacu Ioan
Alexandru Nicolae
Cãtuneanu Gheorghe
Bratu Emilian
Szab— K‡roly Ferenc
Lungu Marin
Ceontea Radu
Diaconescu Sorin Constantin

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

senator,
deputat,
deputat,
deputat,
senator,
deputat,
senator,
deputat,
senator,
deputat,
senator,
deputat,

Partidul Democraþiei Sociale din România
Partidul Democraþiei Sociale din România
Partidul Democraþiei Sociale din România
Partidul Democraþiei Sociale din România
Partidul Democrat
Partidul Democrat
Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat
Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat
Uniunea Democratã Maghiarã din România
Partidul Socialist al Muncii
independent
independent.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea componenþei nominale a Comitetului
director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare,
aprobatã prin Hotãrârea Parlamentului României nr. 11/1993,
cu modificãrile ulterioare
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Componenþa nominalã a Comitetului director al Grupului
Român al Uniunii Interparlamentare, prevãzutã în anexa la Hotãrârea
Parlamentului României nr. 11/1993 privind aprobarea componenþei nominale
a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, cu
modificãrile ulterioare, se modificã, dupã cum urmeazã:
Ñ se include în componenþa acestuia domnul Valentin Voicu Glodean,
senator, Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat, în locul domnului
senator Tiberiu Vladislav;
Ñ se include în componenþa acestuia domnul Ioan Marinescu, deputat,
Partidul România Mare, în locul lui Dan Ion Cristian Popovici.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi Senat în ºedinþa
comunã din 26 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ADRIAN NÃSTASE

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureºti, 26 iunie 1996.
Nr. 6.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind validarea a douã mandate de deputat
În temeiul art. 67 alin. (1) din Constituþia României, al art. 66 alin. (9)
ºi al art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului ºi având în vedere Raportul Comisiei de validare,
Camera Deputaþilor h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se valideazã mandatul de deputat al domnului Ernest
To"ro"k, ales în Circumscripþia electoralã nr. 8 Braºov, mandat devenit vacant
ca urmare a demisiei domnului Lazar Madaras, precum ºi mandatul de
deputat al domnului Nicolae Zavici, ales în Circumscripþia electoralã nr. 8
Braºov, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Ioan Ghiºe.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

IOAN GAVRA
Bucureºti, 25 iunie 1996.
Nr. 17.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind numirea unui membru
al Consiliului Naþional al Audiovizualului
În temeiul art. 25 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Tudor Gheorghe se numeºte în calitatea de
membru al Consiliului Naþional al Audiovizualului pentru un mandat de 4 ani,
începând cu data de 11 iulie 1996.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

IOAN GAVRA

Bucureºti, 25 iunie 1996.
Nr. 18.

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 administraþie publicã,
amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic (anexa nr. 6) cu domnul deputat
Ernest Tšršk, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din
România;
Ñ se completeazã componenþa Comisiei pentru muncã ºi protecþie
socialã (anexa nr. 7) cu domnul deputat Nicolae Zavici, Grupul parlamentar
al Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat ºi al Partidului Ecologist
Român.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 27 iunie 1996.
Nr. 19.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind demisia unui deputat
În temeiul art. 67 alin. (2) ºi al art. 68 alin. (2) din Constituþia
României, precum ºi al art. 192 din Regulamentul Camerei Deputaþilor,
Camera Deputaþilor h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Camera Deputaþilor ia act de cererea de demisie, la
data de 20 iunie 1996, prezentatã de domnul Ioan Costin, deputat ales în
Circumscripþia electoralã nr. 38 Vaslui, aparþinând Grupului parlamentar al
Partidului Democraþiei Sociale din România, ºi declarã vacant locul de deputat deþinut de acesta.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 27 iunie 1996.
Nr. 20.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind numirea unui membru al Consiliului Naþional
al Audiovizualului
În temeiul art. 25 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Mircea Sorin Moldovan se numeºte în calitatea
de membru al Consiliului Naþional al Audiovizualului pentru un mandat de 4
ani, începând cu data de 11 iulie 1996.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 27 iunie 1996.
Nr. 21.
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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea unui membru
în Consiliul Naþional al Audiovizualului
În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) din Legea audiovizualului
nr. 48/1992,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Începând cu data de 10 iunie 1996, domnul Marin
Traian se numeºte ca membru în Consiliul Naþional al Audiovizualului.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Secretarul general al Guvernului,
Mihai Unghianu
Ministrul comunicaþiilor,
Ioan Ovidiu Muntean
Bucureºti, 14 iunie 1996.
Nr. 471.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Lucrãri pentru menþinerea
capacitãþii de producþie la 350.000 t/an minereu complex pe
perioada 1996Ñ2003 la Exploatarea Minierã ªuior,
judeþul MaramureºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Lucrãri pentru menþinerea capacitãþii de producþie la 350.000 t/an
minereu complex pe perioada 1996Ñ2003 la Exploatarea Minierã ªuior,
judeþul MaramureºÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 iunie 1996.
Nr. 476.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Retehnologizarea ºi modernizarea
preparãrii sãrii geme de la Salina Slãnic, judeþul PrahovaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Retehnologizarea ºi modernizarea preparãrii sãrii geme de la Salina
Slãnic, judeþul PrahovaÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 iunie 1996.
Nr. 477.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Retehnologizarea ºi modernizarea
instalaþiei de la Salina Praid din judeþul Harghita,
pentru obþinerea unor sortimente superioare de sareÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Retehnologizarea ºi modernizarea instalaþiei de la Salina Praid din
judeþul Harghita, pentru obþinerea unor sortimente superioare de sareÓ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 iunie 1996.
Nr. 478.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Instalaþie de obþinere a sãrii
prin recristalizare, metoda evaporãrii cu multiplu efect
de tip Escher Wyss, la Salina Ocna Mureº, judeþul AlbaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Instalaþie de obþinere a sãrii prin recristalizare, metoda evaporãrii
cu multiplu efect de tip Escher Wyss, la Salina Ocna Mureº, judeþul AlbaÒ,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 iunie 1996.
Nr. 479.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
cu privire la constituirea ºi utilizarea de fonduri de stimulare a personalului din aparatul propriu
al Ministerului Finanþelor ºi din unitãþile subordonate acestuia
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ În baza prevederilor art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996, personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanþelor ºi din unitãþile
subordonate acestuia beneficiazã de stimulente reprezentând 1% din veniturile suplimentare încasate, ca urmare a
controalelor efectuate, peste nivelul veniturilor declarate ºi
al obligaþiilor de platã asumate faþã de bugetul de stat ºi
bugetele fondurilor speciale.
Art. 2. Ñ În categoria veniturilor suplimentare încasate,
ca urmare a controalelor efectuate, peste nivelul veniturilor
declarate ºi al obligaþiilor de platã asumate faþã de bugetul
de stat ºi bugetele fondurilor speciale se includ:
Ñ sumele identificate suplimentar, în cursul execuþiei,
peste obligaþiile de platã declarate sau înregistrate de contribuabili în contabilitatea proprie, ca datorate bugetului de
stat ºi bugetelor fondurilor speciale, drept impozite, taxe ºi
alte venituri ºi contribuþii;
Ñ sumele constatate ca datorate bugetului de stat ºi
bugetelor fondurilor speciale, de cãtre contribuabili, pentru
activitãþi neautorizate;
Ñ sumele încasate de la bugetul de stat de cãtre
agenþii economici, constatate ca necuvenite sau utilizate

nelegal, cu ocazia controalelor ulterioare, precum ºi majorãrile de întârziere aferente acestora;
Ñ majorãrile de întârziere pentru neachitarea obligaþiilor
cãtre bugetul de stat ºi bugetele fondurilor speciale, cu
excepþia celor aferente sumelor identificate suplimentar în
timpul controlului, peste obligaþiile de platã declarate sau
evidenþiate de contribuabili în contabilitatea proprie.
Art. 3. Ñ Stimulentele prevãzute la art. 1 se constituie
în fonduri evidenþiate în analitic, distinct de cele stabilite în
conformitate cu prevederile normelor aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 498/1993, cu modificãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Condiþiile de constituire a fondurilor de stimulare prevãzute la art. 3, componenþa, dimensiunea ºi competenþa de redistribuire a acestora sunt cele prevãzute în
normele aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 498/1993,
cu modificãrile ulterioare.
Art. 5. Ñ Criteriile de acordare a stimulentelor reglementate prin prezenta hotãrâre, periodicitatea acordãrii,
dimensionarea acestora diferenþiatã pe categorii de salariaþi
ºi persoanele autorizate sã propunã ºi sã acorde aceste
stimulente sunt cele prevãzute în normele aprobate prin
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Hotãrârea Guvernului nr. 498/1993, cu modificãrile ulterioare.
Art. 6. Ñ Stimulentele atribuite sunt supuse impozitãrii,
prin cumulare cu celelalte drepturi salariale, potrivit legii.
Stimulentele nu fac parte din salariul de bazã, nu se
suportã din fondul de salarii, iar asupra lor nu se calculeazã C.A.S., contribuþia pentru constituirea Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj ºi contribuþia pentru pensia suplimentarã.

Art. 7. Ñ Fondurile de stimulare, constituite în conformitate cu prevederile art. 1, rãmase neutilizate la 31 decembrie 1996, dupã acordarea stimulentelor pe ultimele luni ale
anului 1996, inclusiv luna decembrie, se vireazã la bugetul
de stat în anul 1997.
Art. 8. Ñ Evidenþierea în contabilitate a fondurilor de stimulare se efectueazã potrivit normelor stabilite de Ministerul
Finanþelor.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Adrian Neacºu,
secretar de stat
Bucureºti, 21 iunie 1996.
Nr. 487.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 149/1996
privind funcþionarea comisionarilor în vamã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Articolul 3 litera a) din Hotãrârea Guvernului nr. 149
din 12 martie 1996 se modificã ºi se completeazã, având urmãtorul cuprins:
”a) obiectul de activitate sã fie exclusiv de comisionar în vamã;
aceastã condiþie nu înlãturã dreptul societãþii comerciale de a avea înscris
în obiectul sãu de activitate operaþiuni de expediþii ºi transporturi internaþionale ºi servicii conexe acestora;Ò
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul comerþului,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 21 iunie 1996.
Nr. 497.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea de facilitãþi, din Fondul de redresare financiarã la dispoziþia Guvernului,
personalului disponibilizat, precum ºi de credite fãrã dobândã unor agenþi economici consumatori
de energie electricã ºi gaze naturale
În temeiul art. 18 lit. a) ºi b) din Ordonanþa Guvernului nr. 13/1995 ºi al art. 20 din Legea nr. 29/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se alocã Fondului Proprietãþii de Stat suma
de 25.000.000 mii lei din Fondul de redresare financiarã

Guvernului nr. 212/1995 ºi în Hotãrârea Guvernului
nr. 315/1996.

constituit la dispoziþia Guvernului pe anul 1996, pentru

Art. 2. Ñ Se alocã suma de 100.000.000 mii lei

acordarea de facilitãþi personalului care se disponibilizeazã

Fondului Proprietãþii de Stat pentru acordarea de credite

de la societãþile comerciale prevãzute în Hotãrârea

fãrã dobândã societãþilor comerciale cu capital majoritar de
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stat, prevãzute în anexa nr. 1, în scopul achitãrii contravalorii energiei electrice ºi a gazelor naturale.
Circuitul financiar al sumelor acordate din Fondul de
redresare financiarã la dispoziþia Guvernului, precum ºi al
celor rezultate din redistribuire este prevãzut în anexa
nr. 2.
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Art. 3. Ñ Sumele prevãzute la art. 1 ºi 2 se alocã din
Fondul de redresare financiarã la dispoziþia Guvernului,
constituit potrivit Legii bugetului de stat pe anul 1996
nr. 29/1996.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac 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
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Bucureºti, 21 iunie 1996.
Nr. 504.

ANEXA Nr. 1
LISTA

societãþilor comerciale beneficiare de credite fãrã dobândã
pentru plata energiei electrice ºi a gazelor naturale
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Societatea Comercialã

Localitatea

”AmpelumÒ Ñ S.A.
Zlatna
”Inginerie Maºini GreleÒ Ñ S.A. Bucureºti
”SidercaÒ Ñ S.A.
Cãlãraºi
”TurnuÒ Ñ S.A.
Turnu Mãgurele
”ArtromÒ Ñ S.A.
Slatina
”DoljchimÒ Ñ S.A.
Craiova
”DunacorÒ Ñ S.A.
Brãila
”I.A.R.Ò Ñ S.A.
Ghimbav
”RomaeroÒ Ñ S.A.
Bucureºti
”SofertÒ Ñ S.A.
Bacãu
”Steaua ElectricãÒ Ñ S.A.
Fieni
”CostÒ Ñ S.A.
Târgoviºte
”PetrotelÒ Ñ S.A.
Ploieºti
”RepublicaÒ Ñ S.A.
Bucureºti
”SiderurgicaÒ Ñ S.A.
Hunedoara
”SidexÒ Ñ S.A.
Galaþi
”Tractorul U.T.B.Ò Ñ S.A.
Braºov
”AROÒ Ñ S.A.
Câmpulung Muscel
”ArpechimÒ Ñ S.A.
Piteºti
”ElectrocarbonÒ Ñ S.A.
Slatina
”FaurÒ Ñ S.A.
Bucureºti
”FeromÒ Ñ S.A.
Tulcea
”FirmelboÒ Ñ S.A.
Botoºani
”FortusÒ Ñ S.A.
Iaºi
”GeromÒ Ñ S.A.
Buzãu
”GrulenÒ Ñ S.A.
Câmpulung
”IasitexÒ Ñ S.A.
Iaºi
”Industria SârmeiÒ Ñ S.A.
Câmpia Turzii
”Integrata de inÒ Ñ S.A.
Botoºani
”IntegrataÒ Ñ S.A.
Suceava

Credite pentru plata:
energiei
gazelor
electrice
naturale

0
1.500.000
0
1.000.000
200.000
0
500.000
200.000
0
0
0
4.000.000
1.000.000
1.000.000
5.000.000
7.000.000
500.000
0
1.000.000
800.000
700.000
1.000.000
180.000
500.000
0
200.000
340.000
2.900.000
180.000
100.000

2.400.000
2.000.000
6.000.000
8.000.000
100.000
700.000
4.500.000
200.000
100.000
4.500.000
200.000
3.500.000
0
1.800.000
3.000.000
3.500.000
1.500.000
1.000.000
500.00
0
300.000
0
0
1.500.000
2.000.000
0
0
0
0
0

TOTAL

2.400.000
3.500.000
6.000.000
9.000.000
300.000
700.000
5.000.000
400.000
100.000
4.500.000
200.000
7.500.000
1.000.000
2.800.000
8.000.000
10.500.000
2.000.000
1.000.000
1.500.000
800.000
1.000.000
1.000.000
180.000
2.000.000
2.000.000
200.000
340.000
2.900.000
180.000
100.000
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Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Societatea Comercialã

Credite pentru plata:
energiei
gazelor
electrice
naturale

Localitatea

”NitramoniaÒ Ñ S.A.
”PromexÒ Ñ S.A.
”RomanÒ Ñ S.A.
”RomfosfochimÒ Ñ S.A.
”ªantierul NavalÒ Ñ S.A.
”SidermetÒ Ñ S.A.
”SilvaniaÒ Ñ S.A.
”SolventulÒ Ñ S.A.
”SticlaÒ Ñ S.A.
”TeromÒ Ñ S.A.
”U.C.M.Ò Ñ S.A.
”UpetromÒ Ñ S.A.
”SarexÒ Ñ S.A.
”SarmismobÒ Ñ S.A.
”PetrocartÒ Ð S.A.
”Agroindustriala ÇCerbulÈÒ Ñ S.A.
”AviasÒ Ñ S.A.
”AvicolaÒ Ñ S.A.
”AvicolaÒ Ñ S.A.
”AvicolaÒ Ñ S.A.
”AvicolaÒ Ñ S.A.
”Avicola GilãuÒ Ñ S.A.
”Avicola PloieºtiÒ Ñ S.A.
”Combil CarialÒ Ñ S.A.
”ComsuinÒ Ñ S.A.
”SuinprodÒ Ñ S.A.
”SuinprodÒ Ñ S.A.
”SuinprodÒ Ñ S.A.
”SuinprodÒ Poarta Albã Ñ S.A.

Fãgãraº
Brãila
Braºov
Valea Cãlugãreascã
Constanþa
Cãlan
Zalãu
Timiºoara
Turda
Iaºi
Reºiþa
Ploieºti
Rãdãuþi
Deva
Piatra-Neamþ
Buzãu
Avrig
Babadag
Galaþi
Ungheni
Vaslui
Floreºti
Bãicoi
Slobozia
Modelu
Bãileºti
Caracal
Oinacu
Nazarcea

0
750.000
0
1.500.000
500.000
1.000.000
550.000
0
0
0
0
750.000
250.000
200.000
300.000
100.000
150.000
40.000
0
0
260.000
150.000
280.000
250.000
500.000
100.000
180.000
300.000
40.000
37.950.000

TOTAL:

TOTAL

4.800.000
0
1.000.000
1.500.000
0
1.000.000
0
3.000.000
200.000
350.000
2.500.000
0
0
0
0
0
0
0
250.000
150.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.800.000
750.000
1.000.000
3.000.000
500.000
2.000.000
550.000
3.000.000
200.000
350.000
2.500.000
750.000
250.000
200.000
300.000
100.000
150.000
40.000
250.000
150.000
260.000
150.000
280.000
250.000
500.000
100.000
180.000
300.000
40.000

62.050.000 100.000.000

ANEXA Nr. 2
SITUAÞIA

circuitului financiar al sumelor acordate din Fondul de redresare financiarã
la dispoziþia Guvernului, precum ºi al celor rezultate din redistribuire
Ñ mii lei Ñ

Nr.
crt.

Agenþii
economici

Alocãri din
Fondul de
redresare
financiarã
la dispoziþia
Guvernului

1. Societãþi
comerciale
selectate
prin Hotãrârea
Guvernului
nr. 318/1995
100.000.000
2. Regia Autonomã
de Electricitate
”RenelÒ
X
3. Regia Autonomã
a Gazelor Naturale
”RomgazÒ Mediaº
X

Sumele
primite
prin
redistribuire

X

Regia
Autonomã
de
Electricitate
”RenelÒ

Regia
Autonomã
a
Gazelor
Naturale
”RomgazÒ
Mediaº

37.950.000 62.050.000

Regia
Autonomã
a
Petrolului
”PetromÒ
Bucureºti

X

75.900.000

X

X

X

62.050.000

X

X

37.950.000

Ministerul
Industriilor
Fondul de
dezvoltare
energeticã
(Ordonanþa
Guvernului
nr. 29/1994)

X

Regia
Autonomã
a
Huilei
Petroºani

X

Regia
Autonomã
a
Lignitului
Oltenia

X

7.590.000 10.000.000 58.310.000

X

X

X

Alte
plãþi

X

X

24.100.000
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Ñ mii lei Ñ

Nr.
crt.

Alocãri din
Fondul de
redresare
financiarã
la dispoziþia
Guvernului

Agenþii
economici

4. Regia Autonomã
a Petrolului
”PetromÒ Bucureºti
5. Regia Autonomã
a Huilei Petroºani
6. Regia Autonomã
a Lignitului Oltenia
TOTAL:

Sumele
primite
prin
redistribuire

Regia
Autonomã
de
Electricitate
”RenelÒ

Regia
Autonomã
a
Gazelor
Naturale
”RomgazÒ
Mediaº

Regia
Autonomã a
Petrolului
”PetromÒ
Bucureºti

Ministerul
Industriilor
Fondul de
dezvoltare
energeticã
(Ordonanþa
Guvernului
nr. 29/1994)

Regia
Autonomã
a
Huilei
Petroºani

Regia
Autonomã
a
Lignitului
Oltenia

Alte
plãþi

X

37.950.000 37.950.000

X

X

X

X

X

X

10.000.000

X

X

X

X

X

X

10.000.000

X

58.310.000

X

X

X

X

X

X

58.310.000

100.000.000

X

75.900.000 62.050.000 37.950.000

7.590.000 10.000.000 58.310.000 92.410.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea aplicãrii prevederilor
Hotãrârii Guvernului nr. 447/1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 447/1996 privind
acoperirea unor cheltuieli legate de desfãºurarea activitãþii birourilor electorale în ziua alegerilor locale din 16 iunie 1996 se aplicã ºi pentru activitatea
desfãºuratã de birourile electorale în zilele de 23 ºi 30 iunie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 26 iunie 1996.
Nr. 514.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Instrucþiunilor privind impunerea liber-profesioniºtilor
ºi a altor persoane fizice autorizate potrivit legii
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor, republicatã,
în temeiul art. 8 din Ordonanþa Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunãtãþirea impunerii activitãþilor producãtoare de
venit din exercitarea unei profesii libere ºi din lucrãri literare, de artã ºi ºtiinþifice, coroborat cu art. 45 din Decretul
nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populaþiei, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
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Art. 1. Ñ Se aprobã Instrucþiunile privind impunerea
liber-profesioniºtilor ºi a altor persoane fizice autorizate
potrivit legii.

Art. 2. Ñ Direcþia generalã impozite directe ºi direcþiile
generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de
stat judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor lua mãsuri
pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 2 aprilie 1996.
Nr. 761.

INSTRUCÞIUNI

privind impunerea liber-profesioniºtilor ºi a altor persoane fizice autorizate potrivit legii
CAPITOLUL I
Impunerea veniturilor realizate de liber-profesioniºti
1. Contribuabilii definiþi conform art. 1 din Ordonanþa
Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunãtãþirea impunerii activitãþilor producãtoare de venit din exercitarea unei profesii
libere ºi din lucrãri literare, de artã ºi ºtiinþifice, autorizaþi
potrivit legii, datoreazã impozit pe venitul anual realizat din
exercitarea de activitãþi cu caracter independent.
Profesiile libere menþionate la art. 1 din Ordonanþa
Guvernului nr. 44/1995 se completeazã cu cele prevãzute
la paragraful 76 din Instrucþiunile Ministerului Finanþelor
nr. 290/1954, date în aplicarea Decretului nr. 153/1954,
enumerarea acestora nefiind limitativã, dar care presupun
studii sau pregãtire de specialitate adecvate.
2. Pe baza documentelor de autorizare stabilite expres
prin lege, cum ar fi:
Ñ ordinul ministrului justiþiei de numire ºi certificatul
care atestã efectuarea înregistrãrii la curtea de apel în circumscripþia în care îºi are sediul, în cazul notarilor publici;
Ñ decizia sau hotãrârea consiliului baroului de autorizare a funcþionãrii, în cazul avocaþilor;
Ñ dovada înscrierii în Tabloul Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi, pentru experþii contabili ºi
contabilii autorizaþi;
Ñ autorizaþia eliberatã potrivit Decretului-lege
nr. 54/1990, pentru celelalte categorii de liber-profesioniºti,
dacã prin lege nu se prevede altfel, organele fiscale vor
atribui codul fiscal ºi vor elibera certificatul de înregistrare
fiscalã.
3. Venitul impozabil potrivit Ordonanþei Guvernului
nr. 44/1995 se determinã ca diferenþã între venitul brut realizat din toate sursele (venituri specifice din exercitarea
activitãþii, venituri din vânzarea bunurilor din inventarul propriu, dobânzi aferente disponibilitãþilor în conturi, comisioane ºi orice alte venituri obþinute din exercitarea
activitãþii autorizate) ºi cheltuielile efectiv fãcute pentru obþinerea venitului.
4. Din venitul brut realizat se admit la scãdere, fiind
cheltuieli aferente venitului:
a) cheltuielile menþionate la art. 3 alin. 2 din Ordonanþa
Guvernului nr. 44/1995 se deduc când sunt efectuate în
scopul realizãrii venitului în limita cotei de 20% din acesta,
pe bazã de documente justificative stabilite potrivit legislaþiei specifice în vigoare;
b) cheltuieli în cotã de 5% din veniturile încasate, pentru activitatea de interes public desfãºuratã de notarii
publici;

c) cheltuieli cu plata personalului angajat cu contract de
muncã sau contract civil (salariu ºi alte drepturi salariale,
indemnizaþie, contribuþia pentru constituirea Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj, contribuþii pentru asigurãri sociale
ºi alte obligaþii faþã de bugetul asigurãrilor sociale de stat),
potrivit legii;
d) cheltuieli prevãzute la paragraful 87 din Instrucþiunile
Ministerului Finanþelor nr. 290/1954;
e) cheltuieli efectuate (inclusiv dobânzile aferente creditelor bancare) pentru investiþii, dotãri ºi alte utilitãþi, necesare desfãºurãrii activitãþii, în scopul realizãrii venitului. În
situaþia când investiþiile, mijloacele fixe ºi dotãrile, fiind
recunoscute pe cheltuieli, sunt înstrãinate, întrucât nu mai
pot fi utilizate în scopul desfãºurãrii activitãþii ºi obþinerii de
venit, sau în cazul încetãrii definitive a activitãþii, valoarea
obþinutã din înstrãinarea acestora, respectiv valoarea de
piaþã la încetarea activitãþii, se cuprinde în venitul supus
impozitãrii. Valoarea obþinutã la înstrãinare nu poate fi mai
micã decât valoarea de piaþã;
f) cheltuieli cu reparaþii efectuate la elementele înscrise
în Registrul de inventar;
g) plata contribuþiilor profesionale (taxe, cotizaþii etc.), cu
caracter permanent, obligatorie pentru desfãºurarea activitãþii
în cadrul categoriei de liber-profesionist autorizat potrivit
legii.
5. Persoanele fizice autorizate, care desfãºoarã activitãþi
ca liber-profesioniºti, inclusiv avocaþii colaboratori, pentru
veniturile obþinute din exercitarea profesiei, precum ºi de la
alþi liber-profesioniºti, persoane fizice autorizate potrivit legii,
de la agenþi economici, instituþii publice, asociaþii ºi organizaþii, se supun impunerii în condiþiile Ordonanþei Guvernului
nr. 44/1995. Pentru veniturile realizate de la persoane
juridice sunt aplicabile prevederile art. 34 din Decretul
nr. 153/1954, pe principiul reþinerii la sursã.
Pentru veniturile obþinute în altã bazã decât autorizarea
ca liber-profesionist, potrivit legii, impozitarea se face în
conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1991, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996.
6. În cadrul asocierilor profesionale ºi al societãþilor civile
profesionale impunerea se face potrivit paragrafului 83
lit. c) din Instrucþiunile Ministerului Finanþelor nr. 290/1954.
În cazul în care asocierile au ca scop numai suportarea
în comun a unor cheltuieli, impunerea se face individual,
pentru fiecare asociat în parte. În aceastã situaþie, parte
din cheltuielile comune care se iau în calcul la stabilirea
venitului impozabil al fiecãrui asociat se determinã potrivit
înþelegerii dintre pãrþi. În lipsa unei astfel de înþelegeri,
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cheltuielile comune se repartizeazã în pãrþi egale, proporþional cu numãrul asociaþilor.
7. Liber-profesioniºtii sau asociaþiile acestora, care folosesc personal angajat pe baza contractelor de muncã sau
în baza convenþiilor civile, au obligaþia, conform prevederilor
art. 8 din Legea nr. 32/1991, republicatã, sã calculeze, sã
reþinã ºi sã verse impozitul pe salarii aferent drepturilor
salariale ºi altor drepturi plãtite, iar în baza art. 12 din
aceeaºi lege, sã depunã la organul financiar pe raza cãruia
îºi au sediul sau domiciliul o dare de seamã privind calcularea, reþinerea ºi vãrsarea impozitului pe salarii, în condiþiile prevãzute de lege.
CAPITOLUL II
Impunerea veniturilor realizate din meserii, comerþ,
cãrãuºie ºi alte activitãþi autorizate potrivit legii
8. Persoanele fizice ºi asociaþiile familiale autorizate
potrivit legii sã desfãºoare activitãþi pe bazã de liberã iniþiativã, altele decât cele prevãzute la cap. I, se impoziteazã
în continuare potrivit prevederilor din anexa nr. 11 la
Hotãrârea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990, coroborat
cu Decretul nr. 153/1954 ºi cu Instrucþiunile Ministerului
Finanþelor nr. 290/1954.
9. La determinarea venitului impozabil se au în vedere
ºi urmãtoarele cheltuieli:
a) cheltuieli cu plata personalului angajat cu contract de
muncã sau contract civil (salarii ºi alte drepturi salariale,
indemnizaþii, contribuþia pentru constituirea Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj, contribuþia pentru asigurãri sociale
ºi alte obligaþii faþã de bugetul asigurãrilor sociale de stat),
potrivit legii;
b) cheltuieli prevãzute la paragraful 87 din Instrucþiunile
Ministerului Finanþelor nr. 290/1954;
c) cheltuieli efectuate (inclusiv dobânzile aferente creditelor bancare) pentru investiþii, mijloace fixe ºi obiectele de
inventar necesare desfãºurãrii activitãþii, în scopul realizãrii
venitului. În situaþia în care investiþiile, mijloacele fixe ºi
obiectele de inventar, fiind recunoscute pe cheltuieli, sunt
înstrãinate sau în cazul încetãrii definitive a activitãþii,
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valoarea obþinutã din înstrãinarea acestora, respectiv valoarea de piaþã la încetarea activitãþii, se cuprinde în venitul
supus impozitãrii. Valoarea obþinutã din înstrãinarea acestora nu poate fi mai micã decât valoarea de piaþã a bunurilor respective;
d) cheltuieli cu reparaþii efectuate la elementele înscrise
în Registrul de inventar;
e) cheltuieli cu plata contribuþiilor profesionale (taxe, cotizaþii etc.), cu caracter permanent, obligatorie pentru exercitarea în continuare a activitãþii, inclusiv taxa de autorizare
prevãzutã de Decretul-lege nr. 54/1990.
Pentru anul fiscal 1996, cheltuielile prevãzute se vor
avea în vedere la definitivarea impunerii conform procedurii
de la art. 30 din Decretul nr. 153/1954.
CAPITOLUL III
Dispoziþii generale
10. Contribuabilii menþionaþi la cap. I ºi II din prezentele
instrucþiuni, autorizaþi potrivit legii, organizeazã ºi conduc
contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitãþii
nr. 82/1991 ºi ale altor norme legale specifice, respectiv
întocmesc evidenþa în partidã simplã, dacã desfãºoarã activitatea în mod independent (singular) sau ca asociaþie
familialã, ºi evidenþa contabilã în partidã dublã, dupã caz.
Aceste prevederi se completeazã în sensul celor prevãzute la pct. 12 ºi 18 din Regulamentul de aplicare a
Legii contabilitãþii nr. 82/1991, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 704/1993.
Contribuabilii care conduc evidenþa contabilã în partidã
simplã vor þine evidenþele ºi documentele fiscale prevãzute
de Instrucþiunile Ministerului Finanþelor nr. 2.228/1955, alãturi de evidenþa specificã activitãþii desfãºurate, ºi urmãtoarele:
Ñ registrul unic de control;
Ñ registrul de inventar;
Ñ chitanþier.
11. Prevederile paragrafelor 83 lit. c), 87 ºi 89 din
Instrucþiunile Ministerului Finanþelor nr. 290/1954 se completeazã sau se modificã în mod corespunzãtor.

MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor prudenþiale privind pãstrarea lichiditãþilor ºi plasamentelor
investiþionale ale societãþilor din domeniul asigurãrilor
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea ºi funcþionarea societãþilor comerciale din domeniul asigurãrilor ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 789/1993 pentru completarea Hotãrârii
Guvernului nr. 574/1991 privind atribuþiile Oficiului de supraveghere a activitãþii de asigurare ºi reasigurare, precum ºi
prevederile art. 7 alin. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
republicatã,
emite urmãtorul ordin:
1. Se aprobã Normele prudenþiale privind pãstrarea
lichiditãþilor ºi plasamentelor investiþionale ale societãþilor
din domeniul asigurãrilor.
2. Prezentele norme se publicã în Monitorul Oficial al

României ºi intrã în vigoare la data de 30 iunie 1996.
3. Oficiul de supraveghere a activitãþii de asigurare ºi
reasigurare va lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 26 iunie 1996.
Nr. 1.385.
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NORME PRUDENÞIALE

privind pãstrarea lichiditãþilor ºi plasamentelor investiþionale ale societãþilor din domeniul asigurãrilor
1. Începând cu data de 30 iunie 1996, societãþile
comerciale din domeniul asigurãrilor, prevãzute la art. 1
alin. 1 din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea ºi funcþionarea societãþilor comerciale din domeniul
asigurãrilor, vor lua urmãtoarele mãsuri:
a) disponibilitãþile bãneºti (conturi curente, depozite
bancare ºi alte instrumente de depunere) vor fi pãstrate în
cel puþin douã bãnci comerciale, dar nu mai mult de 50%
într-o singurã bancã comercialã;
b) plasamentele investiþionale într-un singur fond de
investiþii nu vor putea depãºi 20% din totalul sumelor
investite în astfel de fonduri;

DECIZII

c) notificarea în scris a Oficiului de supraveghere a
activitãþii de asigurare ºi reasigurare asupra bãncilor comerciale ºi fondurilor de investiþii prin care se vor efectua operaþiuni ºi/sau plasamente, conform prevederilor de mai sus.
2. În cazul în care societãþile comerciale din domeniul
asigurãrilor prevãzute la art. 1 nu vor aplica aceste norme,
Oficiul de supraveghere a activitãþii de asigurare ºi reasigurare va lua mãsurile legale prevãzute la art. 1 lit. f) sau
la art. 2 lit. a) ºi b) din Hotãrârea Guvernului nr. 574/1991
privind atribuþiile Oficiului de supraveghere a activitãþii de
asigurare ºi reasigurare.

ALE CONSILIULUI NAÞIONAL
AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind retragerea Licenþei de emisie nr. TV 006 din 27 ianuarie 1993,
acordatã postului de televiziune TÕ89 Timiºoara
În conformitate cu prevederile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Se retrage Licenþa de emisie nr.
TV 006 din 27 ianuarie 1993, acordatã postului de
televiziune TÕ89 Timiºoara, care a încãlcat art. 14

alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 ºi
Decizia Consiliului Naþional al Audiovizualului nr. 100
din 13 iulie 1995.

PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

prof. univ. dr. TITUS RAVEICA
Bucureºti, 18 iunie 1996.
Nr. 55.
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind suspendarea Deciziei de autorizare nr. 044 din 19 iulie 1994
a postului de radio ”UniplusÒ Bucureºti
În conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Se suspendã Decizia de autorizare
nr. 044 din 19 iulie 1994 a postului de radio ”UniplusÒ
Bucureºti pe termen de 3 luni, începând cu data de
19 iunie 1996, ora 0,00, în temeiul art. 37 lit. b) din Legea

audiovizualului nr. 48/1992, având în vedere nerespectarea
somaþiei publice date acestui post de radio la data de
13 iunie 1996.

PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

prof. univ. dr. TITUS RAVEICA
Bucureºti, 18 iunie 1996.
Nr. 56.
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