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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea ºi acreditarea unor ambasadori
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Domnul Ciubotaru Ion se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Cehã.
Art. 2. Ñ Domnul Manea Drãgulin Vasile se acrediteazã în calitatea
de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Cehã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 14 noiembrie 1996.
Nr. 556.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea ºi acreditarea unor ambasadori
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Domnul Micu Gheorghe se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Albania.
Art. 2. Ñ Domnul Ghiþã Constantin se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Albania.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 14 noiembrie 1996.
Nr. 557.
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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea
în ºtiinþã ºi tehnologie
În temeiul art. 5 din Legea nr. 4/1991,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul dintre Guvernul României ºi Guvernul
Republicii Polone privind cooperarea în ºtiinþã ºi tehnologie, semnat la
Bucureºti la 14 mai 1996.
Art. 2. Ñ Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului acord se vor efectua în conformitate cu reglementãrile
legale în vigoare.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Marin Mitriº,
secretar de stat
Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.146.
ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în ºtiinþã ºi tehnologie
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Polone, denumite în continuare pãrþi,
recunoscând importanþa ºtiinþei ºi tehnologiei în dezvoltarea economiilor lor naþionale,
dorind sã întãreascã ºi sã dezvolte cooperarea economicã, ºtiinþificã ºi tehnologicã pe baza egalitãþii ºi avantajului reciproc,
au convenit cele ce urmeazã:
ARTICOLUL 1

Pãrþile vor încuraja ºi vor sprijini cooperarea în domeniul
ºtiinþei ºi tehnologiei dintre cele douã þãri, pe baza egalitãþii
ºi avantajului reciproc, conform prevederilor acestui acord,
legislaþiei ºi reglementãrilor existente în fiecare þarã.
ARTICOLUL 2

Cooperarea va cuprinde, în principal, urmãtoarele forme:
a) proiecte comune de cercetare, dezvoltare ºi proiectare, inclusiv schimbul rezultatelor obþinute, ca ºi schimbul
de oameni de ºtiinþã, specialiºti ºi cercetãtori;
b) organizarea ºi participarea la reuniuni cu caracter ºtiinþific, conferinþe, simpozioane, cursuri, ateliere, expoziþii
etc.;
c) schimbul de informaþii ºtiinþifice ºi tehnologice ºi de
documentaþie;
d) folosirea în comun a facilitãþilor cercetãrii ºi dezvoltãrii ºi a echipamentului ºtiinþific;
e) alte forme de cooperare ºtiinþificã ºi tehnologicã care
pot fi convenite.
ARTICOLUL 3

1. În scopul implementãrii acestui acord, se constituie o
comisie mixtã compusã din reprezentanþii celor douã pãrþi.
2. Sarcinile comisiei mixte sunt urmãtoarele:

a) sã identifice domeniile de cooperare pe baza informaþiilor furnizate de instituþiile din fiecare þarã ºi politica
naþionalã pentru ºtiinþã ºi tehnologie;
b) sã creeze condiþii favorabile pentru implementarea
acestui acord;
c) sã faciliteze implementarea programelor ºi proiectelor
comune;
d) sã facã schimb de experienþã rezultatã din cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã bilateralã ºi sã examineze propunerile pentru dezvoltarea cooperãrii.
3. Comisia mixtã se va întruni cel puþin o datã pe an,
dacã nu s-a convenit altfel, alternativ în România ºi în
Republica Polonã, la date reciproc convenabile, ºi va
încheia protocoale care vor cuprinde evaluãri ale activitãþii
de cooperare desfãºurate, actuale ºi de perspectivã.
4. Comisia mixtã îºi poate elabora propriile sale reguli
de procedurã.
ARTICOLUL 4

În vederea facilitãrii cooperãrii ºtiinþifice ºi tehnologice,
comisia mixtã va conveni programe executive, periodice,
cuprinzând:
a) domeniile de cooperare;
b) tematicile specifice;
c) instituþiile responsabile pentru realizarea ºi implementarea lucrãrilor comune: instituþii guvernamentale, instituþii
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ºtiinþifice, unitãþi de cercetare ºi tehnologice, societãþi ºi
asociaþii ºtiinþifice ºi alte instituþii relevante, denumite în
continuare parteneri de cooperare (vezi anexele nr. I ºi II);
d) folosirea rezultatelor proiectelor comune de cercetare
ºi dezvoltare;
e) resursele financiare.
ARTICOLUL 5

Cheltuielile pentru schimbul de experþi, oameni de ºtiinþã
ºi alþi specialiºti, rezultând din acest acord, dacã nu s-a
convenit altfel separat, vor fi acoperite dupã cum urmeazã:
a) partea care trimite va plãti transportul internaþional
între capitalele celor douã þãri;
b) partea care primeºte va acoperi cheltuielile de cãlãtorie, pentru masã ºi cazare pe teritoriul þãrii gazdã, conform
reglementãrilor legale în vigoare în fiecare þarã.
ARTICOLUL 6

În caz de urgenþã sau de îmbolnãvire subitã, partea primitoare îºi asumã obligaþia de a acorda un prim-ajutor
medical.
Costul asistenþei medicale va fi suportat de partea primitoare, în conformitate cu prevederile unui acord separat
între ministerele sãnãtãþii din cele douã þãri sau va fi
suportat în baza unei asigurãri individuale.
ARTICOLUL 7

1. Rezultatele ºtiinþifice ºi tehnologice ºi orice alte informaþii provenite din activitãþile de cooperare din cadrul acestui acord vor fi comunicate, publicate sau folosite în scop
comercial, cu acordul ambilor parteneri (vezi anexele nr. I
ºi II) ºi conform prevederilor internaþionale referitoare la
proprietatea intelectualã.
2. Pãrþile (vezi anexele nr. I ºi II), de comun acord, pot
invita oamenii de ºtiinþã, experþii tehnici, instituþiile unei terþe
þãri sau organizaþii internaþionale sã participe la proiectele
ºi programele ce se realizeazã în cadrul acestui acord.
Cheltuielile privind aceastã participare vor fi suportate de
cãtre terþele þãri, dacã ambele pãrþi nu au convenit altfel în
scris ºi în funcþie de fondurile disponibile.

ARTICOLUL 8

Orice disputã legatã de interpretarea sau implementarea
acestui acord va fi soluþionatã prin consultãri în cadrul
comisiei mixte sau între pãrþi.
ARTICOLUL 9

Cu privire la activitãþile de cooperare, stabilite în cadrul
prezentului acord, fiecare parte va lua toate mãsurile necesare, potrivit legislaþiei ºi reglementãrilor sale, pentru a
asigura cele mai bune condiþii posibile pentru implementarea lor.
ARTICOLUL 10

Acest acord nu va influenþa valabilitatea sau îndeplinirea
altor obligaþii care decurg din alte înþelegeri sau acorduri
internaþionale încheiate de oricare dintre pãrþi.
ARTICOLUL 11

1. Acest acord va intra în vigoare la data la care pãrþile
îºi vor notifica reciproc cã acordul a fost aprobat în concordanþã cu procedurile legale din fiecare þarã. Data ultimei
notificãri este consideratã data intrãrii în vigoare a
acordului.
2. Acest acord va fi în vigoare pe o perioadã de 5 ani
ºi poate fi prelungit automat pe perioade consecutive de
câte 5 ani, dacã nici una dintre pãrþi nu va anunþa în scris
intenþia sa de denunþare a acordului. Încetarea va intra în
vigoare în termen de 6 luni de la data notificãrii menþionate.
3. Încetarea valabilitãþii prezentului acord nu va influenþa
proiectele sau programele desfãºurate în cadrul acestui
acord ºi neexecutate integral la data încetãrii acordului.
ARTICOLUL 12

Organizaþiile responsabile pentru implementarea prevederilor acestui acord sunt Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei
din România ºi Comitetul de Stat pentru Cercetare
ªtiinþificã din Republica Polonã.
Încheiat la Bucureºti la 14 mai 1996, în douã exemplare, în limbile românã, polonã ºi englezã, toate textele
având aceeaºi valabilitate. În cazul unor diferenþe de interpretare, va avea prioritate textul în limba englezã.

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Polone,

Doru Dumitru Palade

Aleksander Luczak

ANEXA Nr. I

În conformitate cu prevederile legislative din Republica
Polonã, partenerii polonezi implicaþi în cooperare, menþionaþi la art. 4 ºi 7, vor fi identificaþi dupã cum urmeazã:
A. Instituþii ºtiinþifice
1. Unitãþi ºtiinþifice:
Ñ unitãþi ºtiinþifice ºi de cercetare ale Academiei de
ªtiinþe Poloneze;
Ñ ºcoli de învãþãmânt superior ºi/sau unitãþi subordonate ºcolilor de învãþãmânt superior care sunt menþionate
în organigrama lor;
Ñ Academia Polonezã de Arte ºi ªtiinþã.

2. Instituþii de cercetare ºi dezvoltare:
Ñ institute de cercetare-dezvoltare;
Ñ centre de cercetare-dezvoltare;
Ñ laboratoare centrale/staþii-pilot;
Ñ alte instituþii care coordoneazã activitãþi ºtiinþifice ºi
care sunt înscrise în Registrul instituþiilor poloneze de cercetare-dezvoltare.
B. Asociaþii ºtiinþifice
C. Instituþii reprezentative acceptate de organizaþiile
responsabile pentru implementarea prevederilor acestui
acord (art. 12).
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ANEXA Nr. II

În conformitate cu prevederile legislative din România,
partenerii români implicaþi în cooperare, menþionaþi la art. 4
ºi 7, vor fi identificaþi dupã cum urmeazã:
A. Instituþii de cercetare ºi dezvoltare
Ñ unitãþi de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare
tehnologicã;
Ñ unitãþi de cercetare ale Academiei Române;
Ñ centre de cercetare ºtiinþificã ºi tehnologicã din
cadrul unitãþilor de învãþãmânt superior;

Ñ compartimente de cercetare-dezvoltare din cadrul
societãþilor comerciale;
Ñ alte unitãþi de cercetare.
B. Asociaþii ºtiinþifice
C. Instituþii reprezentative acceptate de organismele
responsabile pentru implementarea prevederilor acestui
acord (art. 12).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli rectificative, pe anul 1996,
ale regiilor autonome de interes naþional de sub autoritatea
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
În temeiul art. 16 din Ordonanþa Guvernului nr. 43/1996 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli
rectificative, pe anul 1996, ale regiilor autonome de interes
naþional de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului, prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor autonome se aprobã
de cãtre Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor autonome
reprezintã limite maxime ºi nu pot fi depãºite decât în
cazuri justificative, cu aprobarea Guvernului, la propunerea
ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale ºi al Ministerului Finanþelor.
În cazul în care în execuþie se înregistreazã nerealizãri
ale veniturilor totale aprobate, regiile autonome pot efectua
cheltuieli totale proporþional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. Ñ Regiile autonome de interes naþional de sub
autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului vor elabora programe proprii de activitate prin
care se stabilesc mãsuri de eficienþã în utilizarea fondurilor,
concomitent cu reducerea cheltuielilor de exploatare,
restructurarea unor activitãþi ºi creºterea profitabilitãþii.
Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului va analiza ºi va verifica modul de realizare a obiectivelor stabilite
prin programele proprii regiilor autonome de sub autoritatea
sa, iar în raport cu concluziile, va hotãrî oportunitatea menþinerii în funcþie a managerilor ºi a membrilor consiliilor de
administraþie ale regiilor autonome ºi va dispune mãsuri
concrete de îmbunãtãþire a activitãþii acestora.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre ºi se transmit Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului ºi Ministerului Finanþelor.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.147.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 721/1992 privind înfiinþarea Centrului Naþional
de Formare, Consultanþã ºi Management pentru Asigurarea Calitãþii
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 721 din 10 noiembrie 1992 privind înfiinþarea Centrului Naþional de Formare,
Consultanþã ºi Management pentru Asigurarea Calitãþii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279
din 23 noiembrie 1992, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Titlul hotãrârii va avea urmãtorul cuprins:
”Hotãrâre privind înfiinþarea Centrului Naþional de
Formare ºi Management pentru Asigurarea CalitãþiiÒ
2. Articolul 3 litera d) va avea urmãtorul cuprins:
”d) desfãºurarea de activitãþi de formare ºi management
în domeniul asigurãrii calitãþii;Ò
3. Articolul 7 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Încasãrile în lei, precum ºi contravaloarea în lei a valutei obþinute din cursuri de formare, din comercializarea

publicaþiilor, din activitãþi specifice de management ºi asistenþã de specialitate, precum ºi din donaþii, constituie venituri proprii la dispoziþia Centrului Naþional de Formare ºi
Management pentru Asigurarea Calitãþii, urmând a fi folosite pentru realizarea activitãþilor specifice ºi pentru dezvoltarea bazei materiale proprii.Ò
4. Denumirea ”Centrul Naþional de Formare, Consultanþã
ºi Management pentru Asigurarea CalitãþiiÒ din cuprinsul
Hotãrârii Guvernului nr. 721/1992 se înlocuieºte cu denumirea ”Centrul Naþional de Formare ºi Management pentru
Asigurarea CalitãþiiÒ.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 721/1992, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va republica în
Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Directorul general al Institutului Român de Standardizare,
ing. Dan Viorel Petrov
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Doru Dumitru Palade
Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.148.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valutã
ºi celelalte drepturi în valutã ºi în lei ale personalului trimis
în misiune permanentã în strãinãtate, republicatã
În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 40/1991, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Poziþiile nr. 3, 6, 13, 21, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 40,
47, 53, 59, 64, 69, 71, 81, 103, 107, 110 ºi 115 din anexa nr. 1 la
Hotãrârea Guvernului nr. 837/1995, republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, se modificã potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Marin Mitriº,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul muncii
ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.149.
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ANEXÃ

SALARIILE ÎN VALUTÃ

ale personalului trimis în misiune permanentã în strãinãtate pentru funcþia de portar (bazã de calcul)
Nr.
crt.

3.
6.
13.
21.
26.
28.
29.
35.
36.
37.
40.

Þara

Albania
Angola
Bangladesh
Bulgaria
Cehia
Chile
R. P. Chinezã
Coreea (R.)
Coreea (R.P.D.)
Costa Rica
Danemarca

Valuta

Salariul lunar

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Kr.D

440
460
410
460
460
420
500
620
460
450
3.100

Nr.
crt.

47.
53.
59.
64.
69.
71.
81.
103.
107.
110.
115.

Þara

Valuta

Filipine
Grecia
Iordania
Israel
Kenya
Liban
Mauritania
Slovacia
Sri Lanka
Suedia
Turcia

$
$
$
$
$
$
$
$
$
Kr.S.
$

Salariul lunar

440
500
440
550
420
480
440
460
400
3.300
500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind funcþionarea serviciilor sociale pentru ocrotirea copilului la consiliile judeþene
ºi la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Consiliile judeþene ºi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti pot înfiinþa, potrivit atribuþiilor
stabilite prin Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79
din 18 aprilie 1996, servicii sociale pentru ocrotirea copilului.
Art. 2. Ñ Serviciile sociale pentru ocrotirea copilului
funcþioneazã în structura aparatului consiliilor judeþene ºi al
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti ºi
sprijinã, prin asistenþã de specialitate, acþiunile ce se desfãºoarã pe plan local pentru susþinerea ºi apãrarea drepturilor copilului. În acest scop, potrivit atribuþiilor stabilite,
aceste compartimente acþioneazã în urmãtoarele direcþii:
Ñ participã la elaborarea proiectului planului de acþiune
în favoarea copilului, la nivel de judeþ ºi în fiecare sector
al municipiului Bucureºti, iar dupã aprobarea lui de cãtre
consiliul judeþean ºi de cãtre consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureºti se preocupã de realizarea obiectivelor stabilite;
Ñ identificã, împreunã cu direcþia teritorialã de muncã
ºi protecþie socialã ºi cu celelalte servicii publice descentralizate ale ministerelor cu atribuþii în domeniu, familiile cu
risc crescut de abandon ºi pe minorii cu probleme deosebite, prin promovarea unei asistenþe sociale proactive, ºi
sesizeazã comisia judeþeanã pentru ocrotirea minorilor;
întocmeºte documentaþia privind situaþia copiilor care necesitã mãsuri de protecþie socialã;
Ñ prezintã ºi susþine documentaþia întocmitã privind pe
minorii aflaþi în situaþii deosebite la comisia judeþeanã pentru ocrotirea minorilor, în vederea stabilirii unor mãsuri de
protecþie specialã a acestora;
Ñ urmãreºte executarea hotãrârilor comisiei judeþene
pentru ocrotirea minorilor ºi sesizeazã organele abilitate
pentru intervenþie operativã în cazul nerespectãrii acestor
hotãrâri;

Ñ asigurã consiliere ºi sprijin pentru menþinerea integritãþii familiei aflate în dificultate, în vederea prevenirii abandonului copiilor, ºi susþine aplicarea de mãsuri alternative
în interesul minorilor, inclusiv prin reintegrarea lor în familia
naturalã sau în familia lãrgitã;
Ñ urmãreºte, la solicitarea comisiei judeþene pentru
ocrotirea minorilor, dezvoltarea fizicã, moralã ºi intelectualã
a copiilor faþã de care s-au luat mãsuri de ocrotire,
efectuând periodic vizite la instituþiile ºi la familiile care îi
au în ocrotire ºi educare;
Ñ identificã, evalueazã ºi îndrumã familiile care consimt
sã li se încredinþeze minori ºi comunicã comisiei judeþene
pentru ocrotirea minorilor informaþii cu privire la situaþia
socialã, materialã ºi moralã a acestora;
Ñ întocmeºte anchete sociale, analize ºi studii ºi informeazã comisia judeþeanã pentru ocrotirea minorilor asupra
cazurilor care pot fi supuse atenþiei acesteia, în vederea
stabilirii unor mãsuri de ocrotire în interesul copilului;
Ñ îndrumã copiii cu handicap la comisia judeþeanã de
expertizã pentru învãþãmânt special, în vederea orientãrii
ºcolare;
Ñ prezintã trimestrial rapoarte de activitate preºedintelui
consiliului judeþean ºi, dupã caz, primarilor sectoarelor
municipiului Bucureºti ºi face propuneri pentru îmbunãtãþirea activitãþii de ocrotire a copilului;
Ñ participã la realizarea unor obiective ºi activitãþi din
cadrul programelor speciale care se desfãºoarã pe plan
local privind ocrotirea copilului; colaboreazã cu organizaþii
neguvernamentale în vederea soluþionãrii, în mod operativ
ºi cu eficienþã, a unor cazuri sociale;
Ñ sprijinã pregãtirea integrãrii sociale ºi profesionale a
copiilor ocrotiþi în instituþii.
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Art. 3. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare,
structura organizatoricã ºi numãrul de posturi ale serviciului
social pentru ocrotirea copilului se aprobã potrivit reglementãrilor legale.

Art. 4. Ñ Finanþarea activitãþilor desfãºurate de serviciul
social pentru ocrotirea copilului se asigurã din bugetele proprii ale consiliilor judeþene ºi ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dorel Mustãþea,
secretar de stat
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu

Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.150.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea Centralei Electrotermice Buzãu de la Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ
la Societatea Comercialã ”ZahãrulÒ Ñ S.A. Buzãu
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a
Centralei Electrotermice Buzãu, având datele de identificare
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate
”RenelÒ în patrimoniul Societãþii Comerciale ”ZahãrulÒ Ñ S.A.
Buzãu.
Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome de Electricitate
”RenelÒ se diminueazã, iar capitalul social al Societãþii
Comerciale ”ZahãrulÒ Ñ S.A. Buzãu se majoreazã
corespunzãtor cu activul ºi pasivul preluate potrivit
art. 1.

Art. 3. Ñ Predarea-preluarea obiectivului prevãzut la
art. 1 se face prin protocol, pe baza elementelor de activ
ºi pasiv existente la data încheierii acestuia.
Art. 4. Ñ Societatea Comercialã ”ZahãrulÒ Ñ S.A.
Buzãu este obligatã sã asigure în continuare furnizarea
energiei termice agenþilor economici deserviþi de Centrala
Electrotermicã Buzãu înainte de transmitere, precum ºi
pentru populaþie, la preþul practicat de Regia Autonomã de
Electricitate ”RenelÒ.
Art. 5. Ñ Personalul existent în cadrul Centralei
Electrotermice Buzãu la data încheierii protocolului se
transferã de la Regia Autonomã de Electricitate ”RenelÒ la
Societatea Comercialã ”ZahãrulÒ Ñ S.A. Buzãu.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan

Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.152.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a Centralei Electrotermice Buzãu care se transmite
în patrimoniul Societãþii Comerciale ”ZahãrulÒ Ñ S.A. Buzãu
Adresa imobilului
care se
transmite

Municipiul Buzãu,
aleea Industriei
nr. 7 bis,
judeþul Buzãu

Persoana juridicã
de la care se transmite
centrala electrotermicã

Regia Autonomã de
Electricitate ”RenelÒ Ñ
Filiala Reþele electrice
Buzãu

Persoana juridicã
la care se transmite
centrala electrotermicã

Societatea
Comercialã
”ZahãrulÒ Ñ
S.A. Buzãu

Caracteristicile tehnice

¥ Centralã electrotermicã
Ð Suprafaþa totalã ocupatã:
Ð 45.933 m2
Ð 2 cazane cu abur CR 12
Ð 1 cazan cu abur CR 16
Ð 2 CAF 100
Ð 2 CAF 50
Ð 2 turbine 6 MW
Ð Patrimoniul net la 30 iunie
1996: 25.569.372 mii lei,
din care:
Ð active imobilizate la
valoarea
rãmasã:
22.163.982 mii lei
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivelor de investiþii cuprinse în Programul
de dezvoltare a utilitãþilor municipale în municipiul Bistriþa,
judeþul Bistriþa-Nãsãud
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de
investiþii ”Reabilitare reþele de apã BistriþaÒ, ”Modernizarea reþelei de distribuþie a apei în municipiul BistriþaÒ, ”Modernizare flux tehnologic la Staþia de
tratare a apei BistriþaÒ, ºi ”Contorizare apã BistriþaÒ, judeþul Bistriþa-Nãsãud,
cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute la art. 1
urmeazã a se realiza în condiþiile Acordului de împrumut încheiat cu Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.153.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivelor de investiþii cuprinse în Programul
de dezvoltare a utilitãþilor municipale în municipiul Brãila,
judeþul Brãila
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de
investiþii ”Înlocuiri reþele, eliminare pierderi, contorizare surse ºi modernizare
laborator analize fizico-chimice ºi bacteriologiceÒ, ”Contorizare abonaþiÒ,
”Monitorizare ºi dispecerizare sistem de producere ºi distribuþie a apei potabileÒ, ”Creºterea gradului de siguranþã în exploatare ºi a randamentului staþiilor de tratare apãÒ, judeþul Brãila, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute la art. 1
urmeazã a se realiza în condiþiile Acordului de împrumut încheiat cu Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.154.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiþii
cuprinse în Programul de dezvoltare a utilitãþilor municipale în municipiul Cluj-Napoca, judeþul Cluj
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivelor de investiþii:
Ñ ”Modernizarea ºi retehnologizarea staþiei de tratare
GilãuÒ;
Ñ ”Asigurarea capacitãþii de compensare a consumatorilor de apã în zona MãnãºturÒ;
Ñ ”Moder nizarea staþiilor de pompare Govora ºi
ZorilorÒ;
Ñ ”Înlocuirea reþelelor de apã potabilã cu durata normalã depãºitãÒ;
Ñ ”Sisteme de monitorizare a presiunilor în reþeaua de
alimentare cu apãÒ;
Ñ ”Asigurarea capacitãþii de compensare a consumatorilor de apã în zona BaciuÒ;

Ñ ”Modernizarea ºi retehnologizarea staþiei de epurare
a apelor uzateÒ;
Ñ ”Optimizarea funcþionãrii sistemului de canalizare în
zona Grãdinii BotaniceÒ;
Ñ ”Optimizarea funcþionãrii sistemului de canalizare în
zona Universitãþii de ªtiinþe AgricoleÒ;
Ñ ”Înlocuirea reþelelor de canal cu durata normalã
depãºitãÒ,
situate în judeþul Cluj, cuprinºi în anexele*) nr. 1 ºi 2 la
prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute
la art. 1 urmeazã a se realiza în condiþiile Acordului de
împrumut încheiat cu Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.155.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiþii
cuprinse în Programul de dezvoltare a utilitãþilor municipale în judeþul Constanþa
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivelor de investiþii:
Lucrãri de alimentare cu apã
A. Ñ ”Înlocuirea conductelor de apã cu grad avansat
de uzurã din municipiul ConstanþaÒ;
B. Ñ ”Contorizarea surselor de apã ºi a staþiilor de
repompare din judeþul ConstanþaÒ;
C. Ñ ”Contorizarea consumatorilor din judeþul
ConstanþaÒ;
D. Ñ ”Modernizarea staþiei de pompare Cãlãraºi din
municipiul ConstanþaÒ;
E. Ñ ”Modernizarea sursei de apã subteranã Ciºmea II
ConstanþaÒ;

F. Ñ ”Controlul presiunilor asigurate de sistemul de distribuþie a apei potabile în municipiul ConstanþaÒ.
Lucrãri de canalizare ºi staþii de epurare
A. Ñ ”Înlocuirea reþelelor de canalizare cu grad avansat
de uzurã din judeþul ConstanþaÒ; ºi
B. Ñ ”Modernizarea ºi completarea fluxului tehnologic la
Staþia de epurare Constanþa-Sud, inclusiv Staþia de
pompare E.20Ò,
situate în judeþul Constanþa, cuprinºi în anexele*) nr. 1
ºi 2 la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute
la art. 1 urmeazã a se realiza în condiþiile Acordului de
împrumut încheiat cu Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.156.
*) Anexele nr. 1 ºi 2 se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Depozit de deºeuri menajere
în comuna Tismana, judeþul GorjÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Depozit de deºeuri menajere în comuna Tismana, judeþul GorjÒ,
cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se va
face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.157.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii cuprins în Programul de dezvoltare
a utilitãþilor municipale ”Reabilitarea reþelelor de distribuþie
a apei potabile din municipiul Arad, judeþul AradÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii cuprins în Programul de dezvoltare a utilitãþilor municipale
”Reabilitarea reþelelor de distribuþie a apei potabile din municipiul Arad, judeþul AradÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se va
face în condiþiile Acordului de împrumut încheiat cu Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.158.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivelor de investiþii cuprinse în Programul
de dezvoltare a utilitãþilor municipale în municipiul Bacãu,
judeþul Bacãu
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de
investiþii:
Ñ ”Înlocuire pompe ºi instalaþii în puþurile din fronturile de captare din
municipiul BacãuÒ;
Ñ ”Reechipare ºi modernizare Staþie de pompare Gherãeºti I din
municipiul BacãuÒ;
Ñ ”Contorizare la consumatori casnici din municipiul BacãuÒ;
Ñ ”Înlocuire reþele de apã etapa a II-a în municipiul BacãuÒ;
Ñ ”Monitorizarea presiunilor în 20 de puncte din municipiul BacãuÒ,
situate în judeþul Bacãu, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii prevãzute la art. 1
urmeazã a se realiza în condiþiile Acordului de împrumut încheiat cu Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.159.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Îmbunãtãþire alimentare cu apã
a satului Bãneºti, comuna Bãneºti, 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 ”Îmbunãtãþire alimentare cu apã a satului Bãneºti, comuna Bãneºti,
judeþul PrahovaÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii se face din fondurile
bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.160.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Lucrãri pentru menþinerea
capacitãþii de producþie la E.M. Ilba pe perioada 1997 Ñ 2001,
minereuri polimetalice, 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 E.M. Ilba pe
perioada 1997 Ñ 2001, minereuri polimetalice, judeþul MaramureºÒ, cuprinºi
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, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.161.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Menþinerea capacitãþii
de producþie la minereuri complexe ºi dezvoltarea capacitãþii
de producþie la minereuri aurifere la E.M. Nistru,
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 ”Menþinerea capacitãþii de producþie la minereuri complexe ºi dezvoltarea capacitãþii de producþie la minereuri aurifere la E.M. Nistru, judeþul
MaramureºÒ, cuprinºi 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, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.162.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþea de canalizare ºi staþie
de epurare în comuna Ieºelniþa, judeþul MehedinþiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Reþea de canalizare ºi staþie de epurare în comuna Ieºelniþa, judeþul MehedinþiÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii se face din fondurile
bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.163.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea locurilor aprobate
pentru învãþãmântul universitar de stat
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea numãrului de locuri pentru învãþãmântul universitar de stat cu 47, la Facultatea de Marinã Civilã din cadrul
Academiei Navale ”Mircea cel BãtrânÒ, la cererea unor companii de navigaþie.
Art. 2. Ñ Recuperarea cheltuielilor directe ºi indirecte efectuate de
Academia Navalã ”Mircea cel BãtrânÒ se face în conformitate cu prevederile
art. 8 alin. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 551/1990.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
general Popa Florentin
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior

Bucureºti, 11 noiembrie 1996.
Nr. 1.165.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 685/1990
privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice,
modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 269 din 14 iunie 1994
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. I. Ñ Prevederile capitolului A Ñ Introducerea de
bunuri în þarã Ñ din anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor
fizice, astfel cum au fost modificate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 269/1994, se completeazã cu un nou punct,
care va avea urmãtorul cuprins:
”7. Persoanele cu domiciliul în România, trimise în
misiune permanentã în strãinãtate, în baza Hotãrârii
Guvernului nr. 837/1995, pe o perioadã de cel puþin 24 de
luni, dupã expirarea acesteia, pot introduce în þarã, o singurã datã pe misiune, cu exceptarea de la plata taxelor
vamale, bunuri de uz personal, familial ºi numai câte un
obiect de folosinþã îndelungatã de acelaºi fel, respectiv: frigider, maºinã de spãlat, aspirator, televizor, combinã muzicalã, video, computer, camerã video, cuptor cu microunde,
radiocasetofon simplu sau dublu, ca bagaj însoþit sau neînsoþit, inclusiv un autoturism.

Eliberarea din vamã a bunurilor se face în baza unei
adeverinþe emise de cãtre unitatea trimiþãtoare la încetarea
misiunii.
Autoturismele vor fi exceptate de la plata taxelor
vamale, dacã au fost achiziþionate cu cel puþin 6 luni
înainte de introducerea în þarã ºi nu vor putea fi înstrãinate decât dupã trecerea unei perioade de 2 ani de la
data înmatriculãrii în România.
Dacã înstrãinarea are loc înainte de expirarea perioadei
de 2 ani, se datoreazã bugetului de stat toate drepturile
cuvenite la data importului.Ò
Toate punctele de la capitolul B se renumeroteazã
corespunzãtor.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 685/1990, cu modificãrile aduse prin Hotãrârea Guvernului nr. 269/1994, precum ºi prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul
Oficial al României.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Lazãr Comãnescu,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 15 noiembrie 1996.
Nr. 1.185.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea exercitãrii dreptului de vot
de cãtre studenþii ºi elevii din Republica Moldova care efectueazã studiile în România
În scopul asigurãrii exercitãrii dreptului de vot de cãtre studenþii ºi elevii din Republica Moldova care efectueazã
studiile în România, la alegerile pentru Preºedintele Republicii Moldova din ziua de 17 noiembrie 1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Studenþii de la cursurile de zi ºi elevii cu
drept de vot din Republica Moldova, care urmeazã cursurile la instituþiile de învãþãmânt din România, au dreptul la
câte o cãlãtorie gratuitã dus-întors de la localitatea unde
studiazã pânã la Bucureºti, Cluj-Napoca, Timiºoara sau
Iaºi, unde sunt organizate centre de votare în vederea alegerilor pentru Preºedintele Republicii Moldova din data de
17 noiembrie 1996.

Cãlãtoria se poate efectua în perioada 16Ñ18 noiembrie
1996 cu trenurile rapide, exprese, accelerate ºi de persoane, clasa a II-a, legitimarea fãcându-se cu carnetul de
student sau de elev ºi cu actul de identitate.
Prevederile din alineatele precedente se vor aplica în
mod corespunzãtor ºi în cazul în care va avea loc al doilea tur de scrutin.
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Art. 2. Ñ Contravaloarea cãlãtoriilor efectuate se
va suporta din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guver nului, prin Ministerul Învãþãmântului, în
baza deconturilor întocmite de agenþii economici

prestatori, transmise prin Ministerul Transporturilor.
Art. 3. Ñ Cãlãtoriile pe calea feratã se efectueazã
cu legitimaþii de cãlãtorie gratuitã, emise de staþii ºi
agenþii de voiaj C.F.R.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 15 noiembrie 1996.
Nr. 1.200.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea reuniunii Grupului de lucru
privind cooperarea în domeniul turismului în zona Mãrii Negre
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea, în perioada 20Ñ21 noiembrie 1996,
în România, a reuniunii Grupului de lucru al cooperãrii economice a Mãrii
Negre pe problemele cooperãrii în domeniul turismului.
Art. 2. Ñ Cheltuielile pentru desfãºurarea acþiunilor prevãzute la art. 1,
pentru un numãr de 38 de personalitãþi strãine, se vor încadra în limitele
stabilite prin normele legale în vigoare ºi se suportã de cãtre Ministerul
Turismului.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
Dan Matei Agathon
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 18 noiembrie 1996.
Nr. 1.217.
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