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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 33/1998
pentru aderarea României la Statutul Organizaþiei
Intraeuropene a Administraþiilor Fiscale,
adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia, la 29 septembrie 1997
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 33 din 30 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Statutul Organizaþiei Intraeuropene a
Administraþiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia, la 29 septembrie 1997, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 14 octombrie 1998.
Nr. 186.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 33/1998 pentru aderarea României la Statutul
Organizaþiei Intraeuropene a Administraþiilor Fiscale,
adoptat la Casta Papiernicka, Slovacia, la 29 septembrie 1997
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 33/1998 pentru aderarea României la Statutul Organizaþiei
Intraeuropene a Administraþiilor Fiscale, adoptat la Casta Papiernicka,
Slovacia, la 29 septembrie 1997, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul
Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 12 octombrie 1998.
Nr. 340.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitãþi
pentru dezvoltarea turismului rural
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 63
din 28 august 1997 privind stabilirea unor facilitãþi pentru
dezvoltarea turismului rural, emisã în temeiul art. 1 lit. c)
din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. La articolul 2, literele b) Ñ h) vor avea urmãtorul
cuprins:
”b) acordarea de prioritãþi la instalarea de linii pentru
telecomunicaþii, la racordarea la reþeaua electricã, la
reþeaua de alimentare cu apã ºi canalizare, precum ºi la
reþeaua de distribuire a gazului metan;
c) asistenþã tehnicã de specialitate, sub toate formele,
din partea Ministerului Turismului, în colaborare cu asociaþiile profesionale;
d) prezentarea gratuitã a ofertei turistice a pensiunilor
turistice ºi agroturistice în materiale de promovare turisticã
ºi în acþiuni de promovare întreprinse de birourile de informare turisticã din þarã ºi din strãinãtate ale Ministerului
Turismului;
e) includerea în programele instituþiilor de învãþãmânt cu
profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice ºi pensiunilor agroturistice;
f) scutirea de la plata impozitului pe venit, respectiv pe
profit, pe o perioadã de 10 ani din momentul clasificãrii, a
pensiunii turistice sau a pensiunii agroturistice;
g) plata, la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic,
a energiei electrice ºi a gazului metan, respectiv la tariful
pentru persoane fizice, a serviciilor de telecomunicaþii utilizate în cadrul pensiunilor turistice ºi al pensiunilor agroturistice;
h) acordarea de credite cu dobândã preferenþialã pe o
perioadã de maximum 10 ani pentru dezvoltarea ºi/sau
modernizarea capacitãþilor de cazare; dobânda suportatã de
beneficiarii creditelor va reprezenta 50% din nivelul dobânzii de pe piaþa bancarã.Ò

2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ 1. Pensiunile turistice sunt structuri turistice
amplasate în mediul rural, având o capacitate de cazare
de pânã la 10 camere, totalizând maximum 30 de locuri,
funcþionând în locuinþele cetãþenilor sau în clãdiri independente, care asigurã, în spaþii special amenajate, cazarea
turiºtilor ºi condiþii de pregãtire ºi servire a mesei.
2. Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care
pot asigura o parte din alimentaþia turiºtilor cu produse din
producþia proprie.
3. Prevederile prezentei ordonanþe se aplicã ºi persoanelor fizice, asociaþiilor familiale ºi societãþilor comerciale,
prevãzute la art. 1, deþinãtoare de pensiuni turistice sau
pensiuni agroturistice, amplasate în satele sau în comunele
care aparþin de oraºe sau municipii, conform legii.Ò
3. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ 1. Persoanele fizice, asociaþiile familiale ºi
societãþile comerciale, prevãzute la art. 1, sunt obligate
sã-ºi menþinã obiectul de activitate, clasificarea pensiunilor
turistice ºi a pensiunilor agroturistice pe toatã perioada în
care beneficiazã de facilitãþile prevãzute în prezenta ordonanþã.
2. În cazul în care pensiunile turistice sau pensiunile
agroturistice, care beneficiazã de scutirea impozitului pe
venit, respectiv pe profit, în conformitate cu art. 2 lit. f), îºi
înceteazã activitatea într-o perioadã mai micã decât dublul
perioadei de scutire, acestea au obligaþia de a vira la
bugetul de stat sau la bugetele locale impozitul pe venit,
respectiv pe profit, calculat pentru întreaga perioadã de
scutire.Ò
4. Dupã articolul 5 se introduce articolul 51 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 51. Ñ Acoperirea cheltuielilor ocazionate de prestãrile de servicii gratuite, în conformitate cu prevederile art. 2
lit. d), precum ºi asigurarea sumelor necesare acordãrii de
credite cu dobândã preferenþialã, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. h), se vor face din Fondul special pentru
dezvoltarea ºi promovarea turismului, în limitele prevãzute
de Ministerul Turismului.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 10 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucureºti, 14 octombrie 1998.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea
unor facilitãþi pentru dezvoltarea turismului rural
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitãþi pentru dezvoltarea
turismului rural ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 12 octombrie 1998.
Nr. 341.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA

DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 18/1998
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România,
Banca Europeanã de Investiþii ºi Societatea Naþionalã
de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A.,
semnat la Luxembourg ºi la Bucureºti la 12 ºi, respectiv,
la 14 noiembrie 1997, aferent tranºei a II-a, privind finanþarea
Proiectului de dezvoltare a telecomunicaþiilor
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 18 din 30 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca
Europeanã de Investiþii ºi Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii
”RomtelecomÒ Ñ S.A., semnat la Luxembourg ºi la Bucureºti la 12 ºi, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent tranºei a II-a, privind finanþarea
Proiectului de dezvoltare a telecomunicaþiilor, emisã în temeiul art. 1 lit. a)
din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie
1998.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 14 octombrie 1998.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 18/1998 pentru ratificarea Acordului
de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investiþii
ºi Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A.,
semnat la Luxembourg ºi la Bucureºti la 12 ºi, respectiv,
la 14 noiembrie 1997, aferent tranºei a II-a, privind finanþarea
Proiectului de dezvoltare a telecomunicaþiilor
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 18/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre
România, Banca Europeanã de Investiþii ºi Societatea Naþionalã de
Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A., semnat la Luxembourg ºi la
Bucureºti la 12 ºi, respectiv, la 14 noiembrie 1997, aferent tranºei a II-a,
privind finanþarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicaþiilor, ºi se dispune
publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 12 octombrie 1998.
Nr. 342.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA

DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 16 alin. 2 din Legea nr. 18/1996
privind paza obiectivelor, bunurilor ºi valorilor
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Articolul 16 alineatul 2 din Legea nr. 18/1996 privind
paza obiectivelor, bunurilor ºi valorilor, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:
”Persoanele care executã paza prin rotaþie trebuie sã îndeplineascã
condiþiile prevãzute la art. 19 alin. 1 lit. a)Ðd) ºi sã nu depãºeascã vârsta
de 65 de ani.Ò
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 iunie
1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 septembrie 1998,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Bucureºti, 14 octombrie 1998.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 alin. 2
din Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor,
bunurilor ºi valorilor
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea art. 16 alin. 2
din Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor ºi valorilor ºi se
dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 12 octombrie 1998.
Nr. 344.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
referitoare la prelungirea termenului pentru depunerea
raportului de cãtre Comisia de anchetã privind situaþia
economiei forestiere din România
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se prelungeºte, pânã la data de 1 februarie 1999, termenul pentru depunerea raportului Comisiei de anchetã privind situaþia economiei forestiere din România, stabilit prin Hotãrârea Camerei Deputaþilor
nr. 12 din 6 aprilie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 144 din 9 aprilie 1998, ºi modificat prin Hotãrârea Camerei Deputaþilor
nr. 21 din 1 iunie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 208 din 3 iunie 1998.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
15 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 15 octombrie 1998.
Nr. 37.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
OFICIUL NAÞIONAL DE CADASTRU,
GEODEZIE ªI CARTOGRAFIE

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul Naþional de Cadastru,
Geodezie ºi Cartografie ºi de unitãþile subordonate acestuia
Preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie,
în baza prevederilor art. 5 lit. b) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 2 alin. (5) ºi
(6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea ºi funcþionarea Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie
ºi Cartografie ºi în temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plãþii unor tarife pentru serviciile
prestate de Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie ºi de oficiile judeþene de cadastru, geodezie ºi cartografie,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã tarifele pentru serviciile prestate de
Oficiul Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie ºi de
unitãþile subordonate acestuia, prevãzute în lista-anexã care
face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Tarifele vor fi actualizate periodic prin ordine
ale preºedintelui Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie
ºi Cartografie, în funcþie de evoluþia preþurilor la materiale
ºi de rata inflaþiei comunicatã de Comisia Naþionalã pentru
Statisticã.

Preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru,
Geodezie ºi Cartografie,
Constantin Sãvulescu
Bucureºti, 22 septembrie 1998.
Nr. 336.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând tarifele pentru serviciile prestate de Oficiul Naþional de Cadastru,
Geodezie ºi Cartografie ºi de unitãþile subordonate acestuia
Nr.
crt.

Serviciul prestat

U.M.

1. Autorizarea persoanelor fizice
2. Avizarea lucrãrilor de geodezie, cartografie, cadastru,
fotogrammetrie ºi teledetecþie2):
2.1. Modernizarea ºi completarea reþelelor de referinþã,
realizarea de hãrþi analogice ºi digitale, realizarea
de ortofotohãrþi, efectuarea de aerofotografieri,
achiziþia de imagini prin satelit
2.2. Lucrãri pentru cadastre de specialitate
2.3. Realizarea planurilor de amplasament ºi delimitare
a imobilelor, efectuate în vederea înregistrãrii în evidenþele
cadastral-juridice sau utilizãrii în circuitul civil, inclusiv
a documentaþiei topografice, conform Hotãrârii Guvernului
nr. 834/1991, cu modificãrile ulterioare
3. Avizarea conþinutului topografic al documentelor cartografice
actuale, destinate uzului public3):
Categoria de greutate I
Categoria de greutate II
Categoria de greutate III
4. Recepþia lucrãrilor de geodezie, cartografie, cadastru
general, fotogrammetrie ºi teledetecþie:

Compression by CVISION Technologies’
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Lucrarea/ha

Tariful1)
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100.000

30.000 +
10.000/ha
20.000 +
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15.000
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Nr.
crt.

Serviciul prestat

U.M.

4.1. Reþele de referinþã, hãrþi analogice ºi digitale,
aerofotografieri, imagini prin satelit ºi ortofotohãrþi:

Lucrarea

Ñ reþele de referinþã
Ñ hãrþi analogice ºi digitale
Ñ aerofotografieri, imagini prin satelit ºi ortofotohãrþi
4.2. Lucrãri de cadastru general
4.3. Date de geodezie, cartografie ºi cadastru general
din lucrãri ale cadastrelor de specialitate
4.4. Planuri de amplasament ºi de delimitare a imobilelor,
ha
realizate în vederea înregistrãrii în evidenþele cadastraljuridice sau utilizãrii în circuitul civil
4.5. Documentaþia topograficã realizatã conform
ha
Hotãrârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificãrile
ulterioare
5. Furnizarea de informaþii privind reþelele de referinþã:
Punctul
5.1. Inventar de coordonate (X, Y, H) în sistemul de proiecþie
Stereografic 1970 ºi în sistemul de referinþã Marea Neagrã 1975
5.2. Inventar de coordonate în alte sisteme de referinþã
5.3. Inventar de cote în sistemul de referinþã Marea Neagrã 1975
5.4. Descrieri topografice
6. Furnizarea de hãrþi analogice ale teritoriului României la scara4): Foaia
de hartã
Ñ 1:1.000.000
Ñ 1:500.000
Ñ 1:200.000 ... 1:500
Ñ hãrþi schematice administrative
7. Furnizarea de hãrþi digitale ale teritoriului României
MegaByte
8. Furnizarea evidenþei lucrãrilor de geodezie, cartografie,
Trapez
fotogrammetrie, teledetecþie sau de cadastru, efectuate
1:25.000
în teritoriu
9. Asistenþã tehnicã ºi consultanþã pentru lucrãri
Ora
de geodezie, cartografie ºi cadastru

Tariful1)
(lei)

% din valoarea
contractatã
a lucrãrii
1,0
0,5
0,2
0,3
0,4
50.000 (intravilan)
20.000 (extravilan)
50.000 (intravilan)
5.000 (extravilan)
15.000
20.000
5.000
5.000

15.000
10.000
25.000
10.000
620.000
15.000
10.000

Note explicative:
1) Tarifele din prezenta listã nu includ taxa pe valoarea adãugatã.
2) Inclusiv inventarul de coordonate X, Y (Stereo 1970) ºi H (Marea Neagrã 1975) pentru
zona acoperitã de lucrarea propusã spre avizare. Serviciul se tarifeazã, chiar dacã avizul este
negativ.
3) Categoria de greutate se apreciazã în funcþie de densitatea detaliilor hãrþii, conform tabelului urmãtor:
Categoria de greutate

I
II
III

Procentul de spaþii fãrã detalii

>65%
65% ... 35%
<35%

4)

Tarifele se referã la hãrþi color, tipãrite. În cazul hãrþilor extrase la plotter sau scanate, la
tarifele respective se adaugã costul suportului ºi al consumabilelor. Pentru fotocopii alb-negru tarifele se reduc cu 35%.
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