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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 55
din 13 aprilie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru
privind taxele judiciare de timbru, ridicatã de Ilie Mircea Rai
în Dosarul nr. 1.796/1998 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ
Secþia civilã.
La apelul nominal rãspunde Ilie Mircea Rai, lipsind
Regia Generalã de Apã Bucureºti, cu care procedura de
citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, se dã cuvântul autorului excepþiei de neconstituþionalitate, Ilie Mircea Rai, care
solicitã admiterea acesteia, deoarece: taxele de timbru aplicate activitãþilor privind creaþia intelectualã reprezintã o
gravã încãlcare ”a procesului munciiÒ; taxa judiciarã este
”anacronicã faþã de societatea contemporanãÒ, ”descuraPe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþiona- jeazã activitatea creativãÒ ºi are scopul de ”a submina ecoCompression
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Prin notele scrise pe care le depune în ºedinþã publicã,
susþinute ºi oral, Ilie Mircea Rai invocã ºi excepþia de
neconstituþionalitate a prevederilor art. 15 lit. a) din Legea
nr. 146/1997, pe care le apreciazã ca fiind contrare dispoziþiilor art. 5 din aceeaºi lege, astfel încât cele douã texte
din legea criticatã încalcã prevederile constituþionale ale
art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justiþie, ale art. 30
referitoare la libertatea de exprimare, ale art. 38 care
reglementeazã munca ºi protecþia socialã a muncii, ale
art. 50 privind fidelitatea faþã de þarã, ale art. 51 privind
respectarea Constituþiei ºi legilor, ale art. 134 alin. (2)
lit. b) ºi c) referitoare la obligaþiile statului privind protejarea
intereselor naþionale în activitatea economicã, financiarã ºi
valutarã, precum ºi stimularea cercetãrii ºtiinþifice naþionale.
Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune
concluzii de respingere a excepþiei ca nefondatã, deoarece,
aºa cum însãºi Curtea Constituþionalã a statuat prin numeroase decizii anterioare, accesul la justiþie nu este gratuit.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
întocmit de judecãtorul-raportor, notele scrise, depuse de
autorul excepþiei, susþinerile pãrþii prezente, concluziile
procurorului, dispoziþiile legale atacate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992,
reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 ºi
urmãtoarele din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea
Constituþionalã este competentã sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 lit. a) din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepþie cu
care a fost sesizatã prin Încheierea din 14 octombrie 1998
a Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia civilã.
Curtea Constituþionalã nu se poate pronunþa asupra
excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 15
lit. a) din Legea nr. 146/1997, deoarece aceasta a fost ridicatã direct în faþa Curþii, iar nu a instanþei judecãtoreºti
C U R T E A,
care a fost învestitã cu soluþionarea cauzei.
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 alin. (1)
având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 14 octombrie 1998, pronunþatã în Curþii Constituþionale, aceasta ”hotãrãºte asupra excepþiilor
Dosarul nr. 1.796/1998, Curtea Supremã de Justiþie Ñ ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionaSecþia civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia litatea legilor ºi ordonanþelorÒ. Rezultã, pe cale de interprede neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 lit. a) din Legea tare, cã instanþa de contencios constituþional nu hotãrãºte
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepþie asupra excepþiilor de neconstituþionalitate ridicate direct în
ridicatã de Ilie Mircea Rai, cu motivarea cã aceste preve- faþa sa. Soluþia contrarã nu poate fi primitã ºi pentru aceea
deri legale ”descurajeazã activitatea creativã, sunt anacro- cã astfel s-ar încãlca prevederile art. 23 alin. (4) din Legea
nice faþã de societatea contemporanã ºi au scopul de a nr. 47/1992, conform cãrora pãrþile trebuie sã îºi exprime
submina economia naþionalãÒ. Autorul excepþiei nu indicã punctele de vedere în legãturã cu excepþia de neconstitunici un text constituþional care este încãlcat prin prevederile þionalitate, depunând dovezile ºi probele pe care le considerã necesare ºi exercitându-ºi astfel drepturile procesuale
art. 5 din Legea nr. 146/1997.
Prin notele scrise, depuse la dosar în ºedinþa publicã ce le aparþin. Mai mult, însãºi instanþa de judecatã este
din 13 aprilie 1999, se invocã ºi excepþia de neconstituþio- obligatã sã îºi exprime opinia cu privire la excepþia de
nalitate a prevederilor art. 15 lit. a) din Legea neconstituþionalitate ridicatã ºi sã sesizeze, prin încheiere
motivatã, Curtea Constituþionalã. De asemenea, Curtea
nr. 146/1997, cu motivarea cã art. 5 ºi art. 15 lit. a) din
Constituþionalã hotãrãºte asupra excepþiei de neconstituþioaceastã lege conþin dispoziþii contrare ºi, prin urmare, ele
nalitate nu numai pe baza sesizãrii prin încheierea instanþei
se anuleazã reciproc. În ceea ce priveºte dispoziþiile art. 5
de judecatã, dar ºi în limitele acestei sesizãri. Orice
din Legea nr. 146/1997, se considerã cã acestea încalcã
demers al Curþii Constituþionale, dincolo de limitele
prevederile constituþionale ale art. 21 alin. (1) privind accesesizãrii, ar avea drept consecinþã ignorarea prevederilor
sul liber la justiþie, ale art. 30 referitor la libertatea de
constituþionale ºi ale legii sale organice privind imposibilitaexprimare, ale art. 38 care reglementeazã munca ºi protea sesizãrii ei din oficiu.
tecþia socialã a muncii, ale art. 50 privind fidelitatea faþã
În acest sens sunt ºi deciziile Curþii Constituþionale
de þarã, ale art. 51 privind respectarea Constituþiei ºi a nr. 97 din 24 octombrie 1995, publicatã în Monitorul Oficial
legilor, ale art. 134 alin. (2) lit. b) ºi c) referitoare la obli- al României, Partea I, nr. 8 din 17 ianuarie 1996, precum
gaþiile statului privind protejarea intereselor naþionale în ºi nr. 150 din 3 iunie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
activitatea economicã, financiarã ºi valutarã, precum ºi sti- României, Partea I, nr. 202 din 21 august 1997.
mularea cercetãrii ºtiinþifice naþionale.
În consecinþã, prin prezenta decizie Curtea
Exprimându-ºi opinia, Curtea Supremã de Justiþie Ñ Constituþionalã urmeazã a se pronunþa numai cu privire la
Secþia civilã apreciazã cã excepþia invocatã este neînte- excepþia de neconstituþionalitate a art. 5 lit. a) din Legea
meiatã.
nr. 146/1997, care prevede: ”Cererile formulate în domeniul
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republi- drepturilor de autor ºi de inventator se taxeazã dupã cum
catã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor urmeazã:
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
a) cereri pentru recunoaºterea dreptului de autor ºi a celor
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de conexe, pentru constatarea încãlcãrii acestora ºi repararea
vedere, considerã cã excepþia, ”fiind de ordin pur formalÒ, prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor ºi a sumelor
este neîntemeiatã.
cuvenite pentru opere de artã, precum ºi pentru luarea de
În punctul de vedere comunicat de Guvern se aratã cã mãsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente
excepþia este nemotivatã, nesesizând aspecte de neconsti- sau pentru asigurarea reparãrii acestora É 100.000 lei.Ò
tuþionalitate.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate considerã cã
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de aceste prevederi legale contravin art. 21 alin. (1) din
vedere.
Constituþie privind accesul
liber la justiþie.Purposes Only
Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
For Evaluation
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Examinând aceastã susþinere, Curtea constatã cã textul
constituþional potrivit cãruia ”Orice persoanã se poate adresa
justiþiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor
sale legitimeÒ nu prevede gratuitatea justiþiei. Prin urmare,
regula este cea a timbrãrii acþiunilor în justiþie, excepþiile
fiind posibile numai în mãsura în care sunt stabilite de
legiuitor. Taxa de timbru este o modalitate de acoperire, în
parte, a cheltuielilor pe care le implicã serviciul public al
justiþiei. Potrivit legii, contribuþia justiþiabilului, prin avansarea unei pãrþi din aceste cheltuieli, poate fi recuperatã de
la partea care cade în pretenþii.
Cu privire la susþinerile conform cãrora taxele de timbru
percepute în temeiul textului criticat ”descurajeazã activitatea creativãÒ ºi ”submineazã economia naþionalãÒ, încãlcând
astfel prevederile art. 134 alin. (2) lit. b) ºi c) din
Constituþie, se constatã cã statul, în temeiul acestor dispoziþii constituþionale, are obligaþia de a proteja interesele
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naþionale în activitatea economicã, financiarã ºi valutarã,
precum ºi de a stimula cercetarea ºtiinþificã naþionalã, aºa
cum de altfel afirmã ºi autorul excepþiei. Dar îndeplinirea
acestor obligaþii nu implicã scutirea de la plata taxelor de
timbru pentru valorificarea în justiþie a dreptului de autor
sau de inventator.
În legãturã cu celelalte susþineri invocate de autorul
excepþiei, privind încãlcarea prevederilor constituþionale ale
art. 30, referitoare la libertatea de exprimare, ale art. 38,
care reglementeazã munca ºi protecþia socialã a muncii,
ale art. 50, privind fidelitatea faþã de þarã, ale art. 51, privind respectarea Constituþiei ºi a legilor, Curtea constatã cã
acestea nu pot fi primite, întrucât sunt, în mod evident,
irelevante ºi de aceea nesemnificative pentru soluþionarea
excepþiei formulate în cauzã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3, al art. 13 alin. (1)
lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepþie ridicatã de Ilie Mircea Rai în Dosarul nr. 1.796/1998 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia
civilã.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 13 aprilie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 63
din 20 aprilie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 13/1998
privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã civilã
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
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Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
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Ordonanþei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea ºi
completarea Codului de procedurã civilã, excepþie ridicatã
de Nicolai Ipolit Chirilovici în Dosarul nr. 5.260/1998 al
Tribunalului Braºov.
La apelul nominal rãspunde autorul excepþiei, lipsind
Marin Lazãr, faþã de care procedura de citare este legal
îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, autorul excepþiei solicitã admiterea excepþiei de neconstituþionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei, deoarece considerã cã dispoziþiile
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþiona- legale privind procedura civilã nu intrã sub incidenþa art. 72
litate a dispoziþiilor art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 pri- alin. (3) din Constituþie, care reglementeazã expres ºi limiCompression
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C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 2 decembrie 1998, pronunþatã în
Dosarul nr. 5.260/1998, Tribunalul Braºov a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi ale Ordonanþei
Guvernului nr. 13/1998 pentru modificarea ºi completarea
Codului de procedurã civilã, excepþie ridicatã de Nicolai
Ipolit Chirilovici.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile legale
atacate contravin prevederilor constituþionale ale art. 72
alin. (3) ºi ale art. 114, prin aceea cã ”art. 1 lit. t) din
Legea nr. 221/1997 împuterniceºte Guvernul sã modifice
Codul de procedurã civilã prin ordonanþã, care însã, conform art. 2 din aceeaºi lege, va trebui supusã aprobãrii
Parlamentului în prima sa sesiune ordinarã din anul 1998,
iar nerespectarea acestui termen duce la încetarea efectelor ordonanþei GuvernuluiÒ.
Exprimându-ºi opinia, instanþa de judecatã apreciazã cã
excepþia este neîntemeiatã, deoarece textele legale criticate
nu contravin art. 72 alin. (3) ºi art. 114 din Constituþie.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
În punctul sãu de vedere Guvernul, þinând seama de
jurisprudenþa Curþii, considerã cã prevederile legale a cãror
constituþionalitate se contestã ”nu sunt contrare dispoziþiilor
Constituþiei, ci, dimpotrivã, se întemeiazã pe acesteaÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile autorului excepþiei, concluziile procurorului, dispoziþiile atacate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi
dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a
fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Excepþia priveºte art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997,
care are urmãtorul conþinut: ”În temeiul art. 114 alin. (1) din

Constituþia României, Guvernul este abilitat ca, de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi ºi pânã la reluarea lucrãrilor
Parlamentului în prima sesiune ordinarã a anului 1998, sã
emitã ordonanþe în urmãtoarele domenii: [...]
t) mãsuri de protecþie a chiriaºilor; modificarea ºi completarea Codului de procedurã civilã, a dispoziþiilor legale privind
taxele judiciare de timbru, timbrul judiciar ºi taxele notariale de
timbru, mãsuri privind acordarea despãgubirilor civile;Ò
Deoarece prin acest text legal se prevede abilitarea
Guvernului de a proceda la completarea ºi modificarea
Codului de procedurã civilã, autorul excepþiei considerã cã
sunt încãlcate prevederile constituþionale ale art. 114, prin
aceea cã dispoziþiile codului intrã în categoria celor aflate
sub incidenþa art. 72 alin. (3) din Constituþie.
Faþã de aceastã susþinere Curtea Constituþionalã reþine
cã, potrivit sistemului Constituþiei din 1991, calificarea legilor ca fiind organice se face expres prin textele constituþionale, iar nu pe cale de interpretare. Art. 72 alin. (3) din
Constituþie prevede majoritatea domeniilor care sunt supuse
reglementãrii prin lege organicã. Atât în acest text, cât ºi
în celelalte articole ale Constituþiei, în care se specificã
necesitatea adoptãrii de legi organice, nu se prevede cã
procedura civilã este supusã reglementãrii prin asemenea
legi. Pe de altã parte, potrivit art. 125 alin. (3) din
Constituþie, ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de legeÒ. În consecinþã, art. 125 alin. (3) din Constituþie
nu prevede domeniile procedurii de judecatã ºi al competenþei instanþelor printre cele supuse reglementãrii prin lege
organicã ºi, ca atare, este neîntemeiatã susþinerea cã au
fost încãlcate dispoziþiile art. 114 din Constituþie, care
exclud posibilitatea Guvernului de a reglementa prin ordonanþã, în baza unei legi de abilitare, în domeniul legilor
organice.
Nici critica potrivit cãreia Ordonanþa Guvernului
nr. 13/1998 nu a fost aprobatã în prima sesiune parlamentarã din anul 1998, astfel încât nerespectarea acestui termen duce la încetarea efectelor ordonanþei Guvernului, nu
poate fi reþinutã, deoarece art. 2 din Legea nr. 221/1997
stabileºte termenul în care ordonanþa trebuie supusã aprobãrii Parlamentului, conform art. 114 alin. (3) din
Constituþie, iar nu termenul în care ar trebui sã se desfãºoare dezbaterile. În acest sens s-a pronunþat Curtea, în
cadrul controlului a priori, prin Decizia nr. 718 din
29 decembrie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 396 din 31 decembrie 1997.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1Ñ3, al art. 13 alin. (1)
lit. A.c) ºi al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea ºi completarea Codului de
procedurã civilã, excepþie ridicatã de Nicolai Ipolit Chirilovici în Dosarul nr. 5.260/1998 al Tribunalului Braºov.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 20 aprilie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 157/1996 privind plata la vedere sau pe credit
a unor produse ºi grupe de produse care se pot exporta, în condiþiile legii
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 157/1996 privind
plata la vedere sau pe credit a unor produse ºi grupe de
produse care se pot exporta, în condiþiile legii, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 19 martie 1996, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Exportul produselor necuprinse în anexele
nr. 1 ºi 2 se poate realiza cu plata la termen între 90 ºi 360
de zile calendaristice de la data livrãrii. Exportul produselor

cu plata la peste un an de la data livrãrii se face pe baza
licenþelor de export eliberate de Ministerul Industriei ºi
Comerþului. În situaþii bine determinate Ministerul Industriei
ºi Comerþului poate solicita avizul altor ministere.Ò
2. Anexa nr. 1 ”Lista cuprinzând grupele de produse
care pot fi exportate, în condiþiile legii, cu plata pânã la 90
de zile calendaristice de la data livrãriiÒ se modificã ºi va
avea conþinutul prevãzut în anexa la prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 157/1996, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Bucureºti, 3 iunie 1999.
Nr. 436.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând grupele de produse care pot fi exportate, în condiþiile legii,
cu plata pânã la 90 de zile calendaristice de la data livrãrii
Nr.
crt.

Capitolul sau subcapitolul
din Tariful vamal de import al României

1.
2.
3.

1
2
4

4.
5.

6
7

6.
7.
8.
9.

08.06
08.07
08.08
08.09

10.
11.

08.10
08.11

12.

08.12

13.

08.13

Compression by CVISION Technologies’

Denumirea capitolului
sau a subcapitolului

ANIMALE VII
CARNE ªI ORGANE COMESTIBILE
LAPTE ªI PRODUSE LACTATE; OUÃ DE PÃSÃRI;
MIERE NATURALÃ; PRODUSE COMESTIBILE DE ORIGINE ANIMALÃ, NEDENUMITE ªI NEINCLUSE ÎN ALTÃ
PARTE
PLANTE VII SAU PRODUSE DE FLORICULTURÃ
LEGUME, PLANTE, RÃDÃCINI ªI TUBERCULI ALIMENTARI

Struguri, proaspeþi sau uscaþi (stafide).
Pepeni (inclusiv pepeni verzi).
Mere, pere ºi gutui, proaspete.
Caise, cireºe, piersici (inclusiv nectarine), prune ºi
porumbe, proaspete.
Alte fructe, proaspete.
Fructe, fierte sau nu în apã sau în vapori de apã,
congelate, chiar cu adaos de zahãr sau alþi îndulcitori (edulcoranþi).
Fructe semiconservate (de exemplu: cu bioxid de
sulf în saramurã, în apã sulfitatã sau în alte soluþii
conservante), dar improprii consumului în starea în
care se aflã.
Fructe uscate, altele decât cele de la poziþiile
nr. 08.01Ñ08.06; amestecuri de fructe uscate sau
de fructe cu coajã de la For
prezentul
capitol.
PdfCompressor.
Evaluation
Purposes

Only
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Nr.
crt.

Capitolul sau subcapitolul
din Tariful vamal de import al României

14.
15.
16.
17.

10
1101.00
11.02
12

18.

15

19.

16

20.
21.

17
20

22.
23.

22
23

24.
25.

24
2501.00

26.
27.
28.

25.04
2507.00
25.08

29.
30.
31.

2509.00.00
25.18
25.23

32.

25.25

33.

25.30

34.
35.
36.
37.

2603.00.00
2607.00.00
2608.00.00
27

38.

28

39.
40.
41.
42.
43.

29
30
31
40.11
40.12

44.
45.
46.
47.

40.13
41
43
44

48.

47

49.

48

50.

51

51.
52.

52
61

Denumirea capitolului
sau a subcapitolului

CEREALE

Fãinã de grâu sau meslin:
Fãinã de cereale, altele decât grâu sau meslin.
SEMINÞE ªI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINÞE ªI
FRUCTE DIVERSE, PLANTE INDUSTRIALE ªI MEDICINALE; PAIE ªI FURAJE
GRÃSIMI ªI ULEIURI DE ORIGINE ANIMALÃ SAU VEGETALÃ; PRODUSE ALE DISOCIERII LOR; GRÃSIMI ALIMENTARE PRELUCRATE; CEARÃ DE ORIGINE
ANIMALÃ SAU VEGETALÃ
PREPARATE DIN CARNE, DIN PEªTE SAU DIN CRUSTACEE, MOLUªTE SAU ALTE NEVERTEBRATE ACVATICE
ZAHÃR ªI PRODUSE ZAHAROASE
PREPARATE DIN LEGUME, FRUCTE SAU DIN ALTE
PÃRÞI DE PLANTE
BÃUTURI, LICHIDE ALCOOLICE ªI OÞETURI
REZIDUURI ªI DEªEURI ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE;
NUTREÞURI PENTRU ANIMALE
TUTUN ªI ÎNLOCUITORI DE TUTUN PRELUCRAÞI

Sare (inclusiv sare pentru consum ºi sare denaturatã).
Grafit natural.
Caolin ºi alte argile caoline.
Alte argile, andaluzit, cianit, silimanit, chiar calcinate, mulit; pãmânt de silice sau de ºamote.
Cretã.
Dolomitã, chiar calcinatã.
Cimenturi hidraulice (inclusiv cimenturi nepulverizate, aºa-zise ”clincherÒ), chiar colorate.
Micã, inclusiv nedespicatã, în foiþe sau lamele neregulate; deºeuri de micã.
Substanþe minerale nedenumite ºi necuprinse în
altã parte.
Minereuri ºi concentrate de cupru.
Minereuri ºi concentrate de plumb.
Minereuri ºi concentrate de zinc.
COMBUSTIBILI MINERALI, ULEIURI MINERALE ªI PRODUSE REZULTATE DIN DISTILAREA ACESTORA; MATERII BITUMINOASE; CERURI MINERALE
PRODUSE CHIMICE ANORGANICE, COMPUªI ORGANICI ªI ANORGANICI AI METALELOR PREÞIOASE, AI
METALELOR DIN PÃMÂNTURI RARE ªI AI ELEMENTELOR RADIOACTIVE SAU AI IZOTOPILOR
PRODUSE CHIMICE ORGANICE
PRODUSE FARMACEUTICE
ÎNGRÃªÃMINTE

Anvelope pneumatice noi, din cauciuc.
Anvelope pneumatice reºapate sau uzate, din cauciuc.
Camere pentru anvelope, din cauciuc.
PIEI BRUTE ªI PIEI TÃBÃCITE
BLÃNURI ªI ARTICOLE DIN BLANÃ
LEMN, CÃRBUNE DE LEMN ªI ARTICOLE DIN LEMN;
PLUTÃ ªI LUCRÃRI DE PLUTÃ; LUCRÃRI DIN ÎMPLETITURI DIN FIBRE VEGETALE SAU DIN NUIELE
PASTÃ DE LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE
FIBROASE CELULOZICE, DEªEURI DE HÂRTIE SAU DE
CARTON
HÂRTIE ªI CARTON: ARTICOLE DIN PASTÃ DE CELULOZÃ, DIN HÂRTIE SAU DIN CARTON
LÂNÃ, PÃR FIN SAU GROSIER DE ANIMALE, FIRE ªI
ÞESÃTURI DIN PÃR DE CAL
BUMBAC
ARTICOLE ªI ACCESORII DE ÎMBRÃCÃMINTE, TRICOTATE SAU CROªETATE
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Nr.
crt.

Capitolul sau subcapitolul
din Tariful vamal de import al României

53.

62

54.

64

55.

71*)

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

72
73*)
74
75
76*)
78
79
80
81

65.

97

7

Denumirea capitolului
sau a subcapitolului

ARTICOLE ªI ACCESORII DE ÎMBRÃCÃMINTE, ALTELE
DECÂT TRICOTATE SAU CROªETATE
ÎNCÃLÞÃMINTE, GHETRE ªI ARTICOLE SIMILARE;
PÃRÞI ALE ACESTOR ARTICOLE
PERLE NATURALE SAU DE CULTURÃ, PIETRE PREÞIOASE SAU SEMIPREÞIOASE, METALE PREÞIOASE,
METALE PLACATE SAU SUFLATE CU METALE PREÞIOASE ªI OBIECTE DIN ACESTEA; BIJUTERII DE FANTEZIE; MONEDE
FONTÃ, FIER ªI OÞEL
PRODUSE DIN FONTÃ, FIER ªI OÞEL
CUPRU ªI ARTICOLE DIN CUPRU
NICHEL ªI ARTICOLE DIN NICHEL
ALUMINIU ªI ARTICOLE DIN ALUMINIU
PLUMB ªI ARTICOLE DIN PLUMB
ZINC ªI ARTICOLE DIN ZINC
STANIU ªI ARTICOLE DIN STANIU
ALTE METALE COMUNE, METALO-CHIMICE; ARTICOLE
DIN ACESTEA
OBIECTE DE ARTÃ, DE COLECÞIE SAU DE ANTICHITATE

*) Cu excepþia urmãtoarelor poziþii tarifare:

7105.10.00
7312.10.75
7614.10.00
7614.90.00

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Pulberi ºi praf de diamante naturale sau artificiale;
Cabluri din oþel zincate;
Cabluri din aluminiu cu miez de oþel;
Altele (cabluri din aluminiu).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea pct. 5 din Normele metodologice privind finanþarea proiectelor
ºi programelor de restructurare ºi reformã din Fondul la dispoziþia Guvernului,
constituit din vãrsãminte din privatizare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 486/1998
În temeiul prevederilor art. 20 lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, ale art. 9 alin. (4) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Punctul 5 din Normele metodologice
privind finanþarea proiectelor ºi programelor de restructurare
ºi reformã din Fondul la dispoziþia Guvernului, constituit din
vãrsãminte din privatizare, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 486/1998, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 303 din 19 august 1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum
urmeazã:
”5. Din aceste sume vor fi finanþate programe de restructurare ºi reformã pentru regii autonome, societãþi naþionale, societãþi comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat, care vizeazã, în principal:
Ñ conversia unor capacitãþi de producþie;
Ñ retehnologizarea fabricaþiei (inclusiv cea vizând reducerea de consumuri materiale ºi energetice);

Ñ punerea ºi repunerea în funcþiune a unor capacitãþi;
Ñ protecþia ºi ecologizarea mediului (staþii de epurare a
apelor reziduale, lucrãri de ameliorare a solului ºi de
redare în circuitul agricol, lucrãri de reabilitare a digurilor,
reducerea infiltraþiilor pe seama cãptuºirii canalelor, retehnologizarea staþiilor de pompare, eliminarea excesului de
umiditate ºi regularizãri de vãi, prevenirea alunecãrilor de
teren, combaterea eroziunii solului ºi corecþia torenþilor
etc.);
Ñ achiziþionarea de tractoare, maºini ºi utilaje agricole,
instalaþii ºi utilaje tehnologice;
Ñ achiziþionarea de animale de reproducþie de natura
mijloacelor fixe la unitãþile ce deþin fondul genetic naþional;
Ñ reabilitarea de infrastructuri ºi utilaje.Ò

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 3 iunie 1999.
Nr. 438.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescripþiilor tehnice pentru mãsurarea cu ultrasunete a grosimilor elementelor
instalaþiilor sub presiune ºi instalaþiilor de ridicat, CR 30Ñ99
Ministrul industriei ºi comerþului,
în conformitate cu atribuþiile Inspecþiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi
Instalaþiilor de Ridicat,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi
Comerþului, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþiile tehnice pentru mãsurarea cu ultrasunete a grosimilor elementelor instalaþiilor
sub presiune ºi instalaþiilor de ridicat, CR 30Ñ99, anexã*)
la prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin va intra în vigoare la
data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Bucureºti, 2 iunie 1999.
Nr. 134.
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescripþiilor tehnice pentru verificarea reparaþiilor instalaþiilor mecanice
sub presiune ºi instalaþiilor de ridicat ºi pentru aplicarea plãcii de timbru la instalaþii mecanice
sub presiune, CR 3Ñ99
Ministrul industriei ºi comerþului,
în conformitate cu atribuþiile Inspecþiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi
Instalaþiilor de Ridicat,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi
Comerþului, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþiile tehnice pentru verificarea
reparaþiilor instalaþiilor mecanice sub presiune ºi instalaþiilor de
ridicat ºi pentru aplicarea plãcii de timbru la instalaþii mecanice sub presiune, CR 3Ñ99, anexã*) la prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin va intra în vigoare la
data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Bucureºti, 2 iunie 1999.
Nr. 135.
*) Anexa va fi publicatã la Editura Tehnicã.
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