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ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 25/1997
privind bugetul de venituri ºi cheltuieli al Senatului
pe anul 1998
În temeiul art. 61 alin. (1) ºi al art. 64 din Constituþia României, precum ºi al art. 24 lit. k) ºi al art. 179 din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
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”Art. 1. Ñ (1) Bugetul Senatului pe anul 1998, finanþat din resurse de
la bugetul de stat, se stabileºte la suma de 119.189.948 mii lei, din care:
a) Cheltuieli curente,
107.454.418 mii lei
din care:
Ñ cheltuieli de personal
75.534.185 mii lei
Ñ cheltuieli materiale ºi servicii
30.762.853 mii lei
Ñ transferuri
1.157.380 mii lei
b) Cheltuieli de capital
11.735.530 mii lei.
(2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificaþiei bugetului de stat este
prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.Ò
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 septembrie
1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Bucureºti, 8 septembrie 1998.
Nr. 19.

ANEXÃ

BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI AL SENATULUI
PE ANUL 1998
Ñ mii lei Ñ
Denumirea indicatorilor

Codul

Suma

CHELTUIELI Ñ TOTAL
1. CHELTUIELI CURENTE
A. CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat
Contribuþii pentru asigurãri sociale de sãnãtate
Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri,
din care:
Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri în þarã
Ñ deplasãri în strãinãtate
B. CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii cu caracter funcþional
Obiecte de inventar ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli*)
C. TRANSFERURI

Transferuri neconsolidabile
2. CHELTUIELI DE CAPITAL

Investiþii ale instituþiilor publice
Codul
capitolului

5101

Denumirea
capitolului

AUTORITÃÞI PUBLICE,

din care:
Ñ senatori

01
02
10
11
11

119.189.948
107.454.418
75.534.185
40.066.078
9.215.314
2.003.304

12
13

2.003.304
22.246.185

13.01
13.02
20
24
25
26
27
28
29
30
38
40
69
72

17.246.185
5.000.000
30.762.853
15.234.500
1.441.668
736.250
2.178.725
40.000
714.740
10.416.970
1.157.380
1.157.380
11.735.530
11.735.530

Numãrul maxim de personal
care se finanþeazã în anul 1998

1.097
143

*) Din care: 200 milioane lei reprezintã Fondul preºedintelui, constituit potrivit art. 17 din Legea nr. 53/1991,

republicatã.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 40/1996
privind aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul art. 31 alin. (3) din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Senatului nr. 40/1996 privind
aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente
ale Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 328 din 9 decembrie 1996, cu modificãrile

include în componenþa comisiei în locul domnului senator
Hajdu MenyhŽrt G‡bor.
5. La anexa nr. X Ñ Comisia pentru culturã, artã ºi mijloace de informare în masã:

ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

Ð domnul senator NŽmeth Csaba Ñ Grupul parlamentar

1. La anexa nr. I Ñ Comisia economicã:
Ñ domnul senator Gavaliugov Corneliu Dorin Ñ Grupul
parlamentar al Partidului Democrat Ñ se include în componenþa comisiei în locul domnului Ciupe Aurel Liviu, care
a demisionat din calitatea de senator la data de

al Uniunii Democrate Maghiare din România Ñ se include
în componenþa comisiei în locul domnului senator Lšrinczi
Iuliu Ñ Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare
din România.

1 iunie 1998.
2. La anexa nr. II Ñ Comisia pentru privatizare:
Ð domnul senator Lšrinczi Iuliu Ñ Grupul parlamentar al
Uniunii Democrate Maghiare din România Ñ se include în
componenþa comisiei în locul domnului senator Puºkaº

6. La anexa nr. XIII Ñ Comisia pentru cercetarea abuzurilor ºi petiþii:
Ð domnul senator Puºkaº Valentin Zolt‡n Ñ Grupul par-

Valentin Zolt‡n Ñ Grupul parlamentar al Uniunii Democrate

lamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România Ñ

Maghiare din România.

se include în componenþa comisiei în locul domnului

3. La anexa nr. III Ñ Comisia pentru buget, finanþe,
bãnci:
Ð domnul senator Csap— Iosif Ñ Grupul parlamentar al
Uniunii Democrate Maghiare din România Ñ se include în
componenþa comisiei în locul domnului Kozsok‡r G‡bor,
care a demisionat din calitatea de senator la data de
9 iulie 1998.

Kozsok‡r G‡bor, care a demisionat din calitatea de senator
la data de 9 iulie 1998.
7. La anexa nr. XIV Ñ Comisia pentru sãnãtate, ecologie ºi sport:
Ð domnul senator NŽmeth Csaba Ñ Grupul parlamentar
al Uniunii Democrate Maghiare din România Ñ se include

4. La anexa nr. VIII Ñ Comisia pentru muncã, protecþie
socialã ºi problemele ºomajului:
Ð domnul senator Szab— K‡roly Ferenc Ñ Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România Ñ se

în componenþa comisiei în locul domnului senator Csap—
Iosif Ñ Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare
din România.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU

Bucureºti, 8 septembrie 1998.
Nr. 20.
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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò
În temeiul art. 94 lit. a) din Constituþia României ºi al prevederilor Legii
nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ”Crucea comemorativã a celui de-al
doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò,
având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii
naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial se conferã medalia ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ð1945Ò unor veterani de rãzboi din
judeþul Timiº, prevãzuþi în anexa*) care face parte integrantã din prezentul
decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 8 septembrie 1998.
Nr. 301.
*) Anexa se publicã ulterior.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru finanþarea unor cheltuieli privind Reþeaua naþionalã de calculatoare
în domeniul cercetãrii ºi tehnologiei
În aplicarea art. 13 alin. (2) lit. c) ºi e) din Ordonanþa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii ºi
finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 51/1996,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Pentru anul 1998, din sumele alocate
Ministerului Cercetãrii ºi Tehnologiei prin bugetul de stat pe
anul 1998 se aprobã finanþarea cheltuielilor, în sumã de
3.795,91 milioane lei, pentru abonamentele la serviciile de
conectare la liniile internaþionale ºi pentru taxele de participare ca membru în organisme, organizaþii ºi instituþii inter-

naþionale de profil, aferente Reþelei naþionale de calculatoare în domeniul cercetãrii ºi tehnologiei.
Art. 2. Ñ Finanþarea de cãtre Ministerul Cercetãrii ºi
Tehnologiei a cheltuielilor precizate la art. 1 se face prin
Institutul de Cercetãri pentru Informaticã, care este, pentru
anul 1998, operatorul naþional pentru Reþeaua naþionalã de
calculatoare în domeniul cercetãrii ºi tehnologiei.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul cercetãrii ºi tehnologiei,
Horia Ene
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 3 septembrie 1998.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea caracteristicilor principale
ºi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”98-4-2448 L Ñ Bloc de locuinþe Ñ BucureºtiÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”98-4-2448 L Ñ Bloc de locuinþe Ñ
BucureºtiÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiþii aprobate potrivit
legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Directorul Serviciului
de Informaþii Externe,
Cãtãlin Harnagea
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 4 septembrie 1998.
Nr. 565.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modelul etichetei autocolante, condiþiile de tipãrire, de gestionare ºi de utilizare a acesteia
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (11) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, modificatã ºi
completatã prin Legea nr. 164/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

(2) Achiziþionarea se face potrivit prevederilor legale priArt. 1. Ñ (1) La alegerile locale, cetãþenii cu drept de
vot, posesori ai cãrþii de identitate, eliberatã potrivit Legii vind achiziþiile publice.
(3) Pentru o circumscripþie electoralã, etichetele autoconr. 105/1996 privind evidenþa populaþiei ºi cartea de identitate, pot sã-ºi exercite dreptul de vot pe baza acesteia. lante vor fi imprimate cu litere de aceeaºi mãrime, cu aceªtampila cu menþiunea ”VotatÒ ºi data se imprimã pe o eti- leaºi caractere ºi cu aceeaºi cernealã, într-un numãr egal
chetã autocolantã aplicatã pe versoul cãrþii de identitate. cu cel al alegãtorilor înscriºi în liste, cu un plus de 10%.
Art. 3. Ñ Etichetele autocolante se predau de cãtre pri(2) Forma ºi conþinutul etichetei autocolante sunt prevãmar, împreunã cu preºedintele biroului electoral de circumzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãscripþie, preºedinþilor birourilor electorale ale secþiilor de
râre.
votare, pe bazã de proces-verbal, cel mai târziu în preziua
(3) Eticheta autocolantã trebuie sã asigure aderarea
alegerilor.
perfectã pe cartea de identitate, astfel încât sã nu se
Art. 4. Ñ Membrii biroului electoral al secþiei de votare
poatã detaºa fãrã a se produce deteriorarea acestui docu- aplicã eticheta autocolantã pe versoul cãrþii de identitate,
ment.
urmând ca, dupã ce alegãtorul ºi-a exercitat dreptul de vot,
Art. 2. Ñ (1) Achiziþionarea etichetelor autocolante se sã imprime ºtampila cu menþiunea ”VotatÒ ºi data.
asigurã de cãtre primar, cu cel mult 5 zile înaintea alegeriArt. 5. Ñ În vederea achiziþionãrii unui numãr corespunlor, prin intermediul unei comisii din care va face parte, în zãtor de etichete autocolante, organele Ministerului de
mod obligatoriu, ºiby
un CVISION
reprezentant al
prefecturii.
Interne vor comunica
primarilor,
în termen
de 3 zile de
la
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stabilirea datei alegerilor, numele, prenumele ºi domiciliul
alegãtorilor înscriºi în listele electorale, posesori ai cãrþii de
identitate.

Art. 6. Ñ Cheltuielile necesare efectuãrii operaþiunilor
prevãzute în prezenta hotãrâre se suportã din bugetele unitãþilor administrativ-teritoriale.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
p. Ministru de interne,
Nicolae Langa,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 7 septembrie 1998.
Nr. 567.
ANEXÃ

MODEL

35 mm

de etichetã autocolantã pentru alegerea consiliului judeþean/consiliului local/primarului

Alegeri pentru consiliul judeþean/consiliul local/primar în
Circumscripþia electoralã nr. ......, judeþul....................
*)

*)

*)

*)

Scrutinul nr. 1
Data ..............

Scrutinul nr. 2
Data ..............

Scrutinul nr. 3
Data ..............

Scrutinul nr. 4
Data ..............

80 mm
*) Se aplicã ºtampila cu menþiunea ”VotatÒ.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea licitaþiilor
pentru achiziþiile publice de bunuri ºi de servicii, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 63/1994
În temeiul art. 26 din Ordonanþa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziþiile publice, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 83/1994, republicatã,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. I. Ñ Regulamentul privind organizarea licitaþiilor Finanþelor, în funcþie de evoluþia cursului de schimb valupentru achiziþiile publice de bunuri ºi de servicii, aprobat tar al D.S.T.Ò
3. La articolul 2.13, ultimul alineat va avea urmãtorul
prin Hotãrârea Guvernului nr. 63/1994 ºi republicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie cuprins:
1997, se modificã dupã cum urmeazã:
”În cazul în care la licitaþia publicã restrânsã se prezintã
1. La articolul 2.8, primul alineat va avea urmãtorul doar doi ofertanþi cu oferte corespunzãtoare condiþiilor din
cuprins:
caietele de sarcini, comisia poate accepta oferta cu preþul
”Achiziþionarea de bunuri ºi de servicii prin organiza- cel mai mic.Ò
4. Articolul 4.11 va avea urmãtorul cuprins:
rea de licitaþii publice este obligatorie pentru bunurile ºi,
respectiv, serviciile de acelaºi fel, a cãror valoare totalã
”Art. 4.11 Ñ În cazul evaluãrii ofertelor pe bazã de simpentru satisfacerea necesitãþilor persoanei juridice achizi- plã apreciere, hotãrârea de acceptare a ofertei se adoptã
toare pe un întreg an bugetar este de peste 500 milioane în favoarea ofertei cu preþul cel mai scãzut ºi care întrulei.Ò
neºte calitãþile tehnice ºi de execuþie minimale cerute prin
2. Articolul 2.10 va avea urmãtorul cuprins:
caietul de sarcini.
”Art. 2.10. Ñ Cuantumul sumei prevãzute la art. 2.9
În sistemul de punctaj adoptat, ponderea preþului ofertei
Compression
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Art. II. Ñ Regulamentul privind organizarea licitaþiilor
pentru achiziþiile publice de bunuri ºi de servicii, aprobat
prin Hotãrârea Guvernului nr. 63/1994 ºi republicat în

7

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie
1997, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va
republica dându-se articolelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu

Bucureºti, 7 septembrie 1998.
Nr. 568.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 361/1992
privind organizarea unor institute de inginerie tehnologicã, proiectare ºi informare-documentare
din subordinea Ministerului Industriei, ca societãþi comerciale pe acþiuni
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. I. Ñ Poziþia nr. 3 din anexa nr. 1 la Hotãrârea
Guver nului nr. 361/1992 privind organizarea unor institute de inginerie tehnologicã, proiectare ºi informaredocumentare din subordinea Ministerului Industriei,
0

1

”3. ÇForest
InfodocÈ
Ñ S.A.

2

3

Societate
comercialã
pe acþiuni

Bucureºti,
bd. Magheru
nr. 31,
sectorul 1

ca societãþi comerciale pe acþiuni, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din
5 august 1992, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
4

5

Activitate de informare, de
1.870
documentare prin traducere a) 561
de publicaþii, întocmire de b) 1.385
cercetãri bibliografice, sinteze,
documentare, informare
rapidã prin buletine, inclusiv
multiplicare;
efectuarea de cercetãri utile
informãrii specialiºtilor;
editarea, producerea ºi comercializarea publicaþiilor tehnicoºtiinþifice, economice, comerciale ºi sociale;
activitatea de consulting,
concepere ºi comercializare
de software ºi hardware pentru
baze de date, expertize,
evaluãri;
activitate de import-export cu
produse ºi tehnologii din profilul de bazã.

Art. II. Ñ Diferenþa de 742 mii lei dintre valoarea patrimoniului net, respectiv a mijloacelor fixe ale Societãþii
Comerciale ”Forest InfodocÒ Ñ S.A., prevãzutã în
Hotãrârea Guvernului nr. 361/1992, ºi cea prevãzutã la
art. I aparþine ºi se regãseºte în patrimoniul Societãþii

6

Institutul de
Cercetare ºi
Proiectare
pentru
Industria
Lemnului
Bucureºti,
Centrul de
Informare ºi
Documentare.Ò

Comerciale ”ComincoÒ Ñ S.A., înfiinþatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1.272/1990, ºi reprezintã contravaloarea a
371 m2 suprafaþã utilã, cotã-parte din imobilul situat în
Bucureºti, bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, etajele 5 ºi 6.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 7 septembrie 1998.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea unui consul general
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Domnul Alexandru Mugurel Buje se numeºte în calitatea
de consul general, ºef al Consulatului General al României la Milano,
Republica Italianã.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleºu
Bucureºti, 10 septembrie 1998.
Nr. 575.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1998
pentru manifestãrile de la Þebea, dedicate împlinirii a 150 de ani de la Revoluþia
din anul 1848 ºi a 126 de ani de la moartea lui Avram Iancu
În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe salarii, pentru judeþul Hunedoara, cu suma
de 50,0 milioane lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul
1998, pentru acoperirea cheltuielilor legate de manifestãrile
organizate la Þebea în perioada 11Ð13 septembrie 1998,
dedicate împlinirii a 150 de ani de la Revoluþia din anul
1848 ºi a 126 de ani de la moartea lui Avram Iancu.

Art. 2. Ñ Acþiunile ºi lucrãrile ce urmeazã a se realiza
pentru aceastã aniversare se stabilesc ºi se aprobã de
cãtre Consiliul Local al Comunei Baia de Criº ºi se efectueazã cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/1996 privind
finanþele publice ºi a celorlalte dispoziþii legale.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în volumul ºi în structura bugetului de stat
pe anul 1998.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ªeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 10 septembrie 1998.
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