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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind declararea ca municipiu a oraºului Câmpia Turzii,
judeþul Cluj
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Oraºul Câmpia Turzii, judeþul Cluj, se declarã municipiu.
Art. 2. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativã
a teritoriului României, republicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54Ñ55
din 27 iulie 1981, se modificã în mod corespunzãtor.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 aprilie
1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 octombrie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU
Bucureºti, 11 noiembrie 1998.
Nr. 204.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea ca municipiu
a oraºului Câmpia Turzii, judeþul Cluj
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 declararea ca municipiu a
oraºului Câmpia Turzii, judeþul Cluj, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul
Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 5 noiembrie 1998.
Nr. 375.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind declararea ca municipiu a oraºului Târnãveni,
judeþul Mureº
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Oraºul Târnãveni, judeþul Mureº, se declarã municipiu.
Art. 2. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativã
a teritoriului României, republicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54Ñ55
din 27 iulie 1981, se modificã în mod corespunzãtor.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
27 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 octombrie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU
Bucureºti, 11 noiembrie 1998.
Nr. 205.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea ca municipiu
a oraºului Târnãveni, judeþul Mureº
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 declararea ca municipiu a
oraºului Târnãveni, judeþul Mureº, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul
Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 5 noiembrie 1998.
Nr. 376.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 15/1998
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Institutului European din România
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 15 abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
din 29 ianuarie 1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuþionarea Institutului European din România, emisã în
temeiul art. 1 by
lit. CVISION
s) din LegeaTechnologies’
nr. 221/1997 privind
arie 1998, cu urmãtoarele
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1. La articolul 3, literele a) ºi f) vor avea urmãtorul
cuprins:
”a) coordoneazã, elaboreazã sau contracteazã, la cererea Parlamentului, Guvernului, ministerelor ºi a altor instituþii publice, studii de impact privind aderarea României la
Uniunea Europeanã;Ò
.................................................................................................

”f) prezintã Parlamentului ºi Guvernului, prin intermediul
Departamentului pentru Integrare Europeanã, rapoarte de
analizã a situaþiei, tabele de corespondenþã ºi evaluarea
modului de implementare a legislaþiei armonizate;Ò
2. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 22. Ñ Institutul European din România prezintã
anual Parlamentului ºi Guvernului raportul de activitate ºi
raportul financiar.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Bucureºti, 11 noiembrie 1998.
Nr. 207.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Institutului European din România
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. 15/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
Institutului European din România ºi se dispune publicarea ei în Monitorul
Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 6 noiembrie 1998.
Nr. 378.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 36/1996
privind unele mãsuri specifice pentru împrospãtarea stocurilor de produse petroliere
din rezervele de mobilizare ale armatei
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 36 Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite
din 27 august 1996 privind unele mãsuri specifice pentru ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
împrospãtarea stocurilor de produse petroliere din rezervele Partea I, nr. 202 din 29 august 1996, cu urmãtoarea modide mobilizare aleby
armatei,
emisã înTechnologies’
temeiul art. 1 lit. e) din
ficare:
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Ñ La articolul 1, partea introductivã va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 1. Ñ Împrospãtarea stocurilor de produse petroliere
din rezervele de mobilizare ale armatei, constituite din timp

5

de pace pentru înlocuirea consumurilor ºi a pierderilor
probabile la rãzboi, se executã în baza programelor anuale
aprobate de ministrul apãrãrii naþionale, potrivit normelor
legale, astfel:Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Bucureºti, 11 noiembrie 1998.
Nr. 208.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 36/1996 privind unele mãsuri specifice
pentru împrospãtarea stocurilor de produse petroliere
din rezervele de mobilizare ale armatei
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. 36/1996 privind unele mãsuri specifice pentru împrospãtarea
stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei ºi
se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 6 noiembrie 1998.
Nr. 379.
«
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
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 :

Articol unic. Ñ Domnul Constantin Mihail Grigorie se recheamã din
calitatea de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în
Republica Italianã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
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 :
Articol unic. Ñ Domnul Mihai Croitoru se recheamã din calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Norvegia.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 10 noiembrie 1998.
Nr. 383.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
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 :

Articol unic. Ñ Domnul Dumitru Tãnasa se recheamã din calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Statul Qatar.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 10 noiembrie 1998.
Nr. 384.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind revocarea din funcþie a unui judecãtor
ºi a unui procuror financiar
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 107 alin. (4) ºi al art. 109 alin. (4) din Legea nr. 94/1992
privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi,
având în vedere propunerile Plenului Curþii de Conturi,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Domnul Constantin Mihãilã se revocã din funcþia de judecãtor financiar pe lângã Curtea de Conturi.
Art. 2. Ñ Domnul Iosif Cibian se revocã din funcþia de procuror financiar pe lângã Camera de Conturi a Judeþului Hunedoara.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 10 noiembrie 1998.
Nr. 385.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

7

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 378/1998
privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea înfiinþãrii Universitãþii de stat
cu limba de predare maghiarã
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 378/1998 privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea înfiinþãrii
Universitãþii de stat cu limba de predare maghiarã se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã articolul 3 se introduce articolul 31 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 31. Ñ (1) Comisia de evaluare are atribuþia de a
analiza ºi modalitãþile de înfiinþare a Universitãþii de stat
multiculturale cu limbile de predare maghiarã ºi germanã
ÇPet ofiÐSchillerÈ,
ý
în conformitate cu prevederile Hotãrârii
Guvernului nr. 687/1998 privind iniþierea procedurii de înfiinþare a Universitãþii de stat multiculturale cu limbile de predare maghiarã ºi germanã ÇPetofiÐSchillerÈ.
ý

(2) În vederea aplicãrii prevederilor cuprinse la alin. (1),
componenþa Comisiei de evaluare se completeazã cu
3 specialiºti în învãþãmânt superior, propuºi de cãtre
Forumul Democrat al Germanilor din România ºi numiþi
prin ordin al primului-ministru.
(3) Documentaþia elaboratã conform alin. (1) va fi
înaintatã grupului de lucru constituit în baza art. 2 din
Hotãrârea Guvernului nr. 687/1998, care va întocmi raportul
de autoevaluare pentru aceastã instituþie.Ò
2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Studiul de fezabilitate ºi documentaþia de
acreditare vor fi depuse la Guvern pânã la data de
15 noiembrie 1998.Ò

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã
primul-ministru pentru minoritãþi naþionale,
Gyšrgy Tokay
p. Ministrul educaþiei naþionale,
Mihai Korka,
secretar de stat
Bucureºti, 29 octombrie 1998.
Nr. 759.
BIROUL ELECTORAL MUNICIPAL BUCUREªTI

PG/CEMB
P R O C E S - V E R B A L*)

privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor ºi atribuirea mandatului pentru
funcþia de primar general al municipiului Bucureºti
Ñ al doilea tur de scrutin, 8 noiembrie 1998 Ñ
1. Numãrul total al alegãtorilor din circumscripþia electoralã, potrivit listelor
electorale permanente, suplimentare ºi separate sau speciale
2. Numãrul total al alegãtorilor care s-au prezentat la urne
3. Numãrul total al voturilor valabil exprimate**)
4. Numãrul total al voturilor nule

1.737.319
656.213
652.445
3.758

5. Numãrul voturilor valabil exprimate, obþinute de fiecare candidat la funcþia de primar general
Nr.
crt.

1
2.

Numele
ºi
prenumele candidatului

Lis Viorel
Oprescu Sorin-Mircea

Denumirea partidului politic, a alianþei politice, a
alianþei electorale ori menþiunea
”candidat independentÒ

Convenþia Democratã din România
Partidul Democraþiei Sociale din România

Numãrul de voturi
valabil exprimate,
obþinute

329.620
322.825

**) Conform art. 81 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã.
**) Numãrul total al voturilor valabil exprimate (pct. 3) trebuie sã fie egal cu numãrul total al voturilor valabil
exprimate, obþinute de fiecare candidat la funcþia de primar general (pct. 5).
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6. Candidatul declarat ales pentru atribuirea mandatului de primar general [art. 78 alin. (1) din
Legea nr. 70/1991, republicatã]
Numele
ºi
prenumele candidatului

Lis Viorel

Denumirea partidului politic, a alianþei politice, a
alianþei electorale ori menþiunea
”candidat independentÒ

Convenþia Democratã din România

Numãrul de voturi
valabil exprimate,
obþinute

329.620

7. Expunerea, pe scurt, a întâmpinãrilor, contestaþiilor ºi a hotãrârilor luate de Biroul electoral
de circumscripþie a municipiului Bucureºti, care sunt definitive:
(1) Hotãrârea nr. 51 din 8 noiembrie 1998 privind contestarea operaþiunii de votare în secþiile
de votare nr. 780Ð786:
Soluþie:
a) Respingerea ca neîntemeiatã
b) Trimiterea plângerii formulate sub aspectul sãvârºirii infracþiunii prevãzute la art. 91 din
Legea nr. 70/1991, republicatã, Parchetului de pe lângã Tribunalul Bucureºti.
(2) Procesul-verbal nr. 52 din 10 noiembrie 1998 privind solicitarea Organizaþiei municipiului
Bucureºti a P.D.S.R. de renumãrare a voturilor nule înregistrate la scrutinul din 8 noiembrie 1998:
Soluþie:
a) Constatarea unor voturi valabil exprimate, astfel:
Ñ Lis Viorel
316
Ñ Oprescu Sorin-Mircea
131
b) Corecþii în procesele-verbale privind rezultatul alegerilor faþã de voturile valabil exprimate, constatate prin renumãrarea voturilor nule.
Pânã în momentul încheierii procesului-verbal privind centralizarea voturilor ºi constatarea rezultatelor alegerilor nu au fost probate alte aspecte de naturã sã afecteze valabilitatea operaþiunilor
electorale în secþiile de votare din Circumscripþia electoralã a municipiului Bucureºti.
8. Numãrul buletinelor de
9. Numãrul buletinelor de
birourilor electorale ale
din Legea nr. 70/1991,

vot primite
vot rãmase neîntrebuinþate ºi anulate de preºedinþii
secþiilor de votare [art. 64 alin. (7) ºi art. 71 alin. (1)
republicatã]

Preºedintele
Biroului electoral municipal Bucureºti,
Ion Ciopatã,
judecãtor

1.820.515
1.164.174

Membrii
Biroului electoral municipal Bucureºti,
Galina Cociaº,
judecãtor
Mihaela Tãbârcã,
judecãtor
Georgeta Lãzãrescu,
judecãtor
Daniela Niþu,
judecãtor
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