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HOTÃRÂRI

ALE

PARLAMENTULUI

ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind trecerea pe teritoriul României a unui eºalon militar al Republicii Italiene, cu efective
ºi tehnicã necesare operaþiunii NATO Joint Guardian de la PriºtinaÑKosovo
(Republica Federalã Iugoslavia)
În urma solicitãrii Preºedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea trecerii
pe teritoriul României a unui eºalon militar al Republicii Italiene, cu efective ºi tehnicã necesare operaþiunii NATO Joint
Guardian de la PriºtinaÑKosovo (Republica Federalã Iugoslavia),
în temeiul art. 117 alin. (5) din Constituþia României ºi al art. 1 pct. 27 din Regulamentul ºedinþelor comune ale
Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea pe teritoriul României, în
perioada 13Ñ20 octombrie 1999, a unui eºalon militar al
Republicii Italiene, compus din 31 de vagoane ce transportã 37 de militari, 15 autovehicule ºi materiale militare,
necesare operaþiunii NATO Joint Guardian de la PriºtinaÑ
Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia).

Intrarea ºi ieºirea din þarã se vor face prin staþiile C.F.
Curtici ºi, respectiv, Giurgiu-Nord.
Art. 2. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Ministerul
Transporturilor vor lua mãsurile ce se impun pentru
însoþirea ºi paza eºalonului militar al Republicii Italiene pe
timpul trecerii pe teritoriul României.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 13 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ION DIACONESCU

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucureºti, 13 octombrie 1999.
Nr. 36.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Parlamentului României nr. 19/1999 privind aprobarea participãrii
unor unitãþi ºi subunitãþi din armatele altor state la activitãþi de pregãtire în comun cu unitãþi
ºi subunitãþi ale armatei României, pe teritoriul naþional, în perioada iulieÑnoiembrie 1999
Având în vedere solicitarea Preºedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, privind unele
modificãri referitoare la participarea delegaþiei Forþelor Aeriene ale Regatului Þãrilor de Jos la un exerciþiu de instruire în
comun, aprobatã prin Hotãrârea Parlamentului României nr. 19/1999,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Punctul 10 din Hotãrârea Parlamentului
României nr. 19/1999 privind aprobarea participãrii unor unitãþi
ºi subunitãþi din armatele altor state la activitãþi de pregãtire în
comun cu unitãþi ºi subunitãþi ale armatei României, pe terito-

riul naþional, în perioada iulieÑnoiembrie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 18 iunie
1999, se modificã ºi va avea cuprinsul prevãzut în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 13 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ION DIACONESCU

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucureºti, 13 octombrie 1999.
Nr. 37.
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ANEXÃ

”10. Vizita unei delegaþii din cadrul Forþelor Aeriene ale
Regatului Þãrilor de Jos (Baza Aerianã Twenthe) cu aparate FÑ16 la o bazã aerianã din România
Ñ specificaþii: instruire în comun la nivel de echipaje cu
executarea de zboruri mixte;
Ñ perioada: 20 octombrieÑ3 noiembrie 1999;
Ñ locul de desfãºurare: România (Baza Aerianã Mihail
Kogãlniceanu);
Ñ participare româneascã: 3 avioane MIGÑ29/MIGÑ
21 LANCER, 18 persoane;

Ñ participare strãinã: 3 aeronave FÑ16, 2 avioane de
transport FÑ50/60 sau CÑ130, 4 camioane de transport
echipament specific (executã deplasarea pe roþi cu
intrare/ieºire în/din România prin PCTF Nãdlac) ºi 40 de
persoane (personal navigant ºi tehnic);
Ñ finanþare: cheltuielile se suportã de cãtre partea
românã, pe bazã de reciprocitate, prin instruirea unor subunitãþi de aceeaºi valoare în Regatul Þãrilor de Jos.Ò

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind desemnarea membrilor Consiliului de administraþie al Societãþii Române de Radiodifuziune
În temeiul art. 20 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Societãþii Române de Radiodifuziune
ºi Societãþii Române de Televiziune, modificatã prin Legea nr. 124/1998,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se desemneazã în Consiliul de administraþie
al Societãþii Române de Radiodifuziune, pentru o perioadã de

4 ani, membrii titulari ºi membrii supleanþi prevãzuþi în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 13 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ION DIACONESCU

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucureºti, 13 octombrie 1999.
Nr. 38.

ANEXÃ
COMPONENÞA

Consiliului de administraþie al Societãþii Române de Radiodifuziune
I. Membri titulari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nora Cecilia Rebreanu
Dragoº ªtefan ªeuleanu
Andrei Radu Dimitriu
Elena Polixenia Perdichi
ªtefan Naciu
Zolt‡n Francisc Ladislau Boros
Alexandru Ducu Bertzi
Tudor Stanciu
Voicu Enãchescu
Alexandru Mihai Lãzescu
Gabriela Stoica
Rãzvan P. Dumitrescu
Adrian Valentin Moise.

II. Membri supleanþi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ancuþa Doina Florea
Marius Guran
Octavian Nicolae Stãnãºilã
Dragoº Corvin Oncescu
Gabriela Lucia Langada
Csaba Bartha
Rãzvan Dumitrescu
Mihai Anghel
Vartan Arachelian
Mariana Sipoº
Valentin Hossu Longin
Ilie Drãgan
Cezar Irimia.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului de atribuire ºi preluare dintre România ºi Banca Europeanã
de Investiþii ºi Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate Române ºi Compania Naþionalã de Cãi Ferate
”C.F.R.Ò Ñ S.A., semnat la Luxemburg ºi Bucureºti la 9 iulie 1999, respectiv la 14 iulie 1999,
prin care se modificã Acordul de împrumut dintre România ºi Banca Europeanã de Investiþii
ºi Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanþarea Proiectului
de modernizare a cãilor ferate, semnat la Luxemburg ºi la Bucureºti la 30 iunie 1998
În temeiul prevederilor art. 2 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi
Banca Europeanã de Investiþii ºi Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate Române (S.N.C.F.R.) pentru finanþarea Proiectului
de modernizare a cãilor ferate, semnat la Luxemburg ºi la Bucureºti la 30 iunie 1998, ºi þinând seama de acordul Bãncii
Europene de Investiþii,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul de atribuire ºi
preluare dintre România ºi Banca Europeanã de Investiþii ºi
Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate Române ºi Compania
Naþionalã de Cãi Ferate Române ”C.F.R.Ò Ñ S.A., semnat
la Luxemburg ºi la Bucureºti la 9 iulie 1999, respectiv la
14 iulie 1999, prin care se modificã Acordul de împrumut

dintre România ºi Banca Europeanã de Investiþii ºi
Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate Române (S.N.C.F.R.)
pentru finanþarea Proiectului de modernizare a cãilor ferate,
semnat la Luxemburg ºi la Bucureºti la 30 iunie 1998, prezentat în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finanþelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Bucureºti, 7 octombrie 1999.
Nr. 816.
ANEXÃ
ROMÂNIA Ñ PROIECT DE MODERNIZARE A CÃILOR FERATE

ACORD DE ATRIBUIRE ªI PRELUARE
între România ºi Banca Europeanã de Investiþii ºi Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate Române
ºi Compania Naþionalã de Cãi Ferate ”C.F.RÒ Ñ S.A.*)
Luxemburg, 9 iulie 1999
Bucureºti, 14 iulie 1999
Acest acord s-a încheiat între:
România, reprezentatã de Ministerul Finanþelor, cu sediul în str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureºti, România,
reprezentat de domnul Mircea Ionuþ Costea, secretar general adjunct, denumitã în continuare Împrumutat, ca primã parte,
Banca Europeanã de Investiþii, având sediul central în Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg Ñ Kirchberg,
Marele Ducat al Luxemburgului, reprezentatã de domnul Guido Bruch, ºef serviciu, ºi de domnul Gian Domenico Spota,
consilier principal, denumitã în continuare Bancã, ca a doua parte,
Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate Române, cu sediul în bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureºti,
România, reprezentatã de domnul Ovidiu Bobeica, denumitã în continuare S.N.C.F.R., ca a treia parte, ºi
Compania Naþionalã de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A., cu sediul în bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureºti,
România, reprezentatã de domnul Viorel Simuþ, denumitã în continuare C.F.R.
Având în vedere cã:
1. printr-un acord, denumit în continuare Acord de împrumut, datat 30 iunie 1998 ºi încheiat între Bancã, Împrumutat ºi S.N.C.F.R., Banca a acordat Împrumutatului un împrumut în sumã totalã de 200.000.000 euro echivalent (douã
sute milioane euro), în scopul finanþãrii unui proiect care sã fie realizat de cãtre S.N.C.F.R., în conformitate cu descrierea tehnicã cuprinsã în anexa A la Acordul de împrumut;
2. în condiþiile reorganizãrii sectorului de cãi ferate al Împrumutatului, prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 12 din 7 iulie 1998, denumitã în continuare ordonanþã, S.N.C.F.R. s-a divizat în cinci companii independente;
*) Traducere.
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3. în conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. a) din ordonanþã, C.F.R. este una dintre cele cinci companii independente menþionate mai sus, care are ca principal obiect de activitate gestionarea infrastructurii feroviare ºi a patrimoniului
auxiliar feroviar;
4. în conformitate cu art. 48 alin. (1) lit. a) din ordonanþã, C.F.R. ºi celelalte companii independente trebuie sã
preia drepturile ºi obligaþiile S.N.C.F.R., în limitele ºi în conformitate cu condiþiile stabilite prin actul de înfiinþare a acestora;
5. în conformitate cu art. 17 din Hotãrârea Guvernului nr. 58 din 10 septembrie 1998 privind înfiinþarea
Companiei Naþionale de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A. prin reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române,
aceasta se poate substitui S.N.C.F.R. în toate drepturile ºi obligaþiile decurgând din raporturile juridice ale acesteia din
urmã cu terþii, inclusiv cele decurgând din contractele ºi acordurile internaþionale;
6. în conformitate cu art. 3 din Legea nr. 35 din 25 februarie 1999, drepturile ºi obligaþiile asumate de
S.N.C.F.R. în conformitate cu Acordul de împrumut vor fi preluate integral de cãtre C.F.R.;
7. pãrþile la acest acord doresc sã oficializeze drepturile ºi obligaþiile decurgând din situaþia descrisã mai sus;
8. semnarea acestui acord de cãtre S.N.C.F.R. a fost autorizatã prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 50 din
3 februarie 1999 (anexa nr. I la prezentul acord);
9. semnarea acestui acord de cãtre C.F.R. a fost autorizatã prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 476 din
20 septembrie 1998 (anexa nr. II la prezentul acord),
în consecinþã, s-au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1
Acordul de împrumut

1.01. Ñ C.F.R. declarã cã a luat cunoºtinþã de termenii,
condiþiile ºi clauzele Acordului de împrumut, un exemplar
valid al acestuia fiindu-i transmis.
ARTICOLUL 2
Data intrãrii în vigoare

2.01. Ñ Acest acord va intra în vigoare la data (denumitã în continuare data intrãrii în vigoare) la care Banca va
fi notificat C.F.R. cã este satisfãcutã de avizul juridic la
care se face referire în art. 5 din prezentul acord.
ARTICOLUL 3
Atribuire ºi transfer

3.01. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare toate drepturile ºi obligaþiile ce revin S.N.C.F.R. în conformitate cu
Acordul de împrumut vor fi atribuite ºi transferate de
S.N.C.F.R. cãtre C.F.R., care convine prin aceasta sã preia
ºi sã îºi asume astfel de drepturi ºi obligaþii. În consecinþã, începând cu data intrãrii în vigoare toate referirile la
S.N.C.F.R. în cadrul Acordului de împrumut vor fi considerate ca referiri la C.F.R.
3.02. Ñ Pentru evitarea oricãrui dubiu pãrþile la prezentul acord îºi confirmã reciproc faptul cã pânã în prezent în
cadrul Acordului de împrumut nu s-a efectuat nici o tragere.
ARTICOLUL 4
Eliberare ºi preluare

4.01. Ñ Începând cu data intrãrii în efectivitate:
a) Cu referire la drepturile atribuite ºi obligaþiile transferate, S.N.C.F.R. ºi Banca vor fi eliberate de obligaþii viitoare una faþã de cealaltã în cadrul Acordului de
împrumut, iar drepturile uneia faþã de cealaltã vor fi în
aceeaºi mãsurã anulate; ºi
b) Banca ºi C.F.R. vor dobândi una faþã de cealaltã
acele drepturi ºi/sau îºi vor asuma una faþã de cealaltã
acele obligaþii de care pãrþile sunt eliberate ºi care sunt
anulate conform paragrafului a) de mai sus.
ARTICOLUL 5
Avizul juridic

5.01. Ñ Imediat dupã semnarea acestui acord un consilier juridic independent al S.N.C.F.R. ºi C.F.R. va emite un
aviz juridic, într-o formã satisfãcãtoare pentru Bancã,
declarând cã, în conformitate cu legislaþia româneascã:
a) S.N.C.F.R. a încheiat în mod corespunzãtor Acordul
de împrumut ºi toate cerinþele prevãzute de legislaþia
româneascã în legãturã cu acesta au fost îndeplinite;

b) C.F.R. este organizatã în mod corespunzãtor ºi, în
conformitate cu legislaþia româneascã, existã ca entitate
legalã sub forma unei societãþi pe acþiuni;
c) acest acord a fost semnat în mod corespunzãtor ºi
remis în numele S.N.C.F.R. de domnul Ovidiu Bobeica, iar
în numele C.F.R., de cãtre domnul Viorel Simuþ;
d) acest acord este în vigoare ºi a intrat în efectivitate,
iar obligaþiile S.N.C.F.R. ºi C.F.R. sunt valide, obligatorii ºi
aplicabile în conformitate cu termenii lor;
e) în consecinþã, nimic nu contravine sau nu limiteazã
dreptul Bãncii de a solicita realizarea promptã ºi integralã a
obligaþiilor C.F.R. în conformitate cu prevederile Acordului
de împrumut ºi ale acestui acord;
f) alegerea legii Republicii Franceze ca lege care guverneazã Acordul de împrumut ºi acest acord este validã ºi
aplicabilã în legãturã cu orice reclamaþii sau dispute care
ar interveni între C.F.R. ºi Bancã; ºi
g) Curtea de Justiþie a Comunitãþilor Europene va avea
jurisdicþie pentru orice reclamaþie sau litigu în legãturã cu
Acordul de împrumut ºi cu acest acord ºi orice sentinþã
judecãtoreascã aferentã va fi pe deplin aplicabilã în
România în conformitate cu termenii sãi.
ARTICOLUL 6
Regimul juridic al acordului

6.01. Ñ Legea aplicabilã
Acest acord, precum ºi formarea, construirea ºi validitatea sa vor fi guvernate de legea francezã.
6.02. Ñ Jurisdicþie
Pãrþile la acest acord se supun în exclusivitate
jurisdicþiei Curþii de Justiþie a Comunitãþilor Europene, denumitã în continuare Curtea, iar toate litigiile privitoare la
acest acord vor fi înaintate acestei Curþi.
Hotãrârea Curþii va fi definitivã ºi va fi acceptatã ca
atare de cãtre pãrþi fãrã restricþie sau rezervã.
ARTICOLUL 7
Clauze finale

7.01. Ñ Notificãri
Notificãrile ºi alte comunicãri remise în legãturã cu prezentul acord vor fi transmise la adresele menþionate mai
jos, cu excepþia notificãrilor în legãturã cu litigiile în curs
sau în declanºare, care vor fi transmise la adresele specificate la punctele (2) de mai jos, unde Împrumutatul,
S.N.C.F.R. ºi C.F.R. îºi aleg domiciliul:
Pentru Bancã:
Bd. Konrad Adenauer nr. 100,
LÑ2950 Luxembourg Ñ Kirchberg,
Grand Duchy of Luxembourg
Pentru Împrumutat: (1) Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,
Bucureºti, RO Ñ 70060, România
(2) Misiunea României pe lângã
Comunitãþile Europene
Rue Gabrielle nr. 107, BÑ1180,
Bruxelles
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(1) Bd Dinicu Golescu nr. 38,
sectorul 1, RO Ñ 77113, Bucureºti,
România
(2) Misiunea României pe lângã
Comunitãþile Europene
Rue Gabrielle nr. 107, BÑ1180,
Bruxelles
Pentru C.F.R.:
(1) Bd Dinicu Golescu nr. 38,
sectorul 1, RO Ñ 77113, Bucureºti,
România
(2) Misiunea României pe lângã
Comunitãþile Europene
Rue Gabrielle nr. 107, BÑ1180,
Bruxelles
Fiecare parte poate, prin avizarea celeilalte, sã îºi
schimbe adresa mai sus menþionatã, cu condiþia ca adresa
menþionatã la punctele (2) de mai sus sã poatã fi schimbatã numai cu o altã adresã în cadrul Uniunii Europene.
7.02. Ñ Forma notificãrii
Notificãrile ºi alte comunicãri pentru care sunt prevãzute
în prezentul acord perioade fixe sau care fixeazã ele însele

perioade fixe pentru destinatar vor fi transmise personal,
prin scrisoare înregistratã, telegramã, telex, fax confirmat
sau prin alte mijloace de transmitere care fac posibilã
dovada primirii de cãtre destinatar. Data înregistrãrii sau,
dupã caz, data declaratã a primirii documentului va fi decisivã pentru determinarea unei perioade.
7.03. Ñ Preambul ºi anexe
Preambulul ºi urmãtoarele anexe fac parte din acest
acord:
Ñ anexa nr. I Ñ Autorizarea de semnare pentru
S.N.C.F.R.;
Ñ anexa nr. II Ñ Autorizarea de semnare pentru C.F.R.
Ca urmare, pãrþile prezente au convenit ca acest acord
sã fie semnat în cinci exemplare originale, în limba
englezã.
Acest acord a fost parafat în numele Bãncii de domnul
Gian Domenico Spota, în numele Împrumutatului, de
doamna Mioara Ionescu, în numele S.N.C.F.R., de domnul
Ovidiu Bobeica, ºi în numele C.F.R., de domnul Viorel
Simuþ.

Semnat pentru ºi în numele României,
Mircea Ionuþ Costea

Semnat pentru ºi în numele Bãncii Europene de Investiþii,
Guido Bruch
Gian Domenico Spota

Semnat pentru ºi în numele
Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române,
Ovidiu Bobeica

Semnat pentru ºi în numele
Companiei Naþionale de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A.,
Viorel Simuþ

Pentru S.N.C.F.R.:

Luxemburg, 9 iulie 1998.
Bucureºti, 14 iulie 1998.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea garantãrii în proporþie de 100% a creditului extern acordat
de GENERALE BANK Ñ Belgia, pentru finanþarea proiectului ”Modernizarea ºi diversificarea
armamentului ºi muniþiei de infanterie prin asimilarea modelelor NATOÒ,
din cadrul Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. Ñ Filiala Societatea Comercialã ”CugirÒ Ñ S.A.
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se autorizeazã Comitetul Interministerial
de Garanþii ºi Credite de Comerþ Exterior ca, prin derogare
de la prevederile anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 293/1992, sã aprobe garantarea în proporþie de 100% a
creditului extern în valoare de 23.482.190 dolari S.U.A. ºi a
dobânzilor ºi comisioanelor bancare, credit acordat de

GENERALE BANK Ñ Belgia, pentru finanþarea proiectului
”Modernizarea ºi diversificarea armamentului ºi muniþiei de
infanterie prin asimilarea modelelor NATOÒ, din cadrul
Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. Ñ Filiala Societatea
Comercialã ”CugirÒ Ñ S.A., în vederea emiterii garanþiei de
cãtre Ministerul Finanþelor.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 7 octombrie 1999.
Nr. 822.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind finanþarea ºi condiþiile de participare a poliþiºtilor români
la Grupul Internaþional de Poliþie (I.P.T.F.) din Bosnia-Herþegovina
În temeiul art. 2 ºi 4 din Hotãrârea Parlamentului României nr. 18/1998, al art. 1 ºi 2 din Hotãrârea
Parlamentului României nr. 46/1998, al Memorandumului de înþelegere dintre Naþiunile Unite ºi Guvernul României privind
aranjamentele de forþe în aºteptare, semnat la 24 septembrie 1998, ºi al art. 501 din Legea nr. 26/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Române, completatã prin Legea nr. 179/1997,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Costurile integrale pentru participarea
României cu efective de poliþiºti la Grupul Internaþional de
Poliþie (I.P.T.F.) din Bosnia-Herþegovina se suportã de cãtre
Organizaþia Naþiunilor Unite.
Art. 2. Ñ Pe timpul executãrii misiunii poliþiºtii beneficiazã în þarã de drepturile bãneºti prevãzute de reglementãrile în vigoare pe timp de pace, precum ºi de
drepturile bãneºti specifice la mobilizare sau rãzboi.
Art. 3. Ñ (1) Poliþiºtii aflaþi în misiune au dreptul la
asistenþã medicalã, medicamente ºi materiale sanitare gratuite pe timpul internãrii în unitãþile sanitare ºi pe timpul
tratamentului ambulatoriu, conform dispoziþiilor legale în
vigoare, contravaloarea acestor servicii medicale urmând sã
fie suportatã conform prevederilor art. 1.
(2) În cazul în care nu se poate asigura internarea sau
tratamentul în unitãþi din zona de dispunere, poliþiºtii vor fi
trimiºi în þarã.
Art. 4. Ñ În caz de deces poliþiºtii vor fi transportaþi în
þarã, iar suportarea cheltuielilor necesare pentru aceste
situaþii, inclusiv pentru personalul de însoþire, se asigurã
conform prevederilor art. 1.

Art. 5. Ñ Pentru cazurile prevãzute la art. 3 alin. (2) ºi
la art. 4, atunci când situaþia o impune, se va asigura
însoþitor, cu aprobarea ministrului de interne.
Art. 6. Ñ În caz de invaliditate sau de deces, poliþiºtilor
aflaþi în misiune sau urmaºilor legali ai acestora li se
acordã despãgubiri în condiþiile prevãzute de dispoziþiile
legale privind personalul militar din Ministerul Apãrãrii
Naþionale care participã la misiuni în cadrul forþelor
internaþionale de menþinere a pãcii.
Art. 7. Ñ Poliþiºtii au dreptul la un concediu de odihnã
suplimentar de 2,5 zile pentru fiecare lunã (30 de zile) de
prezenþã pe teritoriul în care se desfãºoarã misiunea.
Art. 8. Ñ Bunurile materiale aflate în evidenþa Ministerului de Interne, distruse, degradate sau pierdute în timpul misiunii, se scad din evidenþele contabile potrivit
prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 121/1998 privind
rãspunderea materialã a militarilor, aprobatã prin Legea
nr. 25/1999.
Art. 9. Ñ Ministerul de Interne ºi Ministerul Finanþelor
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 7 octombrie 1999.
Nr. 823.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea alin. (1) al art. 16 din Hotãrârea Guvernului nr. 449/1999 privind înfiinþarea
Zonei Libere Curtici Ñ Arad ºi a Regiei Autonome ”Administraþia Zonei Libere Curtici Ñ AradÒ
În temeiul art. 4 alin. (1) ºi al art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã, cu modificãrile
ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Alineatul (1) al articolului 16 din
Hotãrârea Guvernului nr. 449/1999 privind înfiinþarea Zonei
Libere Curtici Ñ Arad ºi a Regiei Autonome ”Administraþia
Zonei Libere Curtici Ñ AradÒ, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 264 din 9 iunie 1999, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 16. Ñ (1) Pentru primul an de funcþionare salarizarea personalului Regiei Autonome ÇAdministraþia Zonei
Libere Curtici Ñ AradÈ se va face potrivit reglementãrilor
stabilite pentru personalul din unitãþile bugetare. Salariile de
bazã vor fi stabilite conform prevederilor anexelor nr. VIII/1,
VIII/2 ºi IX/1 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi a indem-
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nizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate
publicã, cu modificãrile ulterioare, ºi ale Metodologiei pentru
stabilirea normelor de evaluare a performanþelor profesio-

nale individuale ºi de aplicare a criteriilor de stabilire a
salariilor de bazã între limite, aprobatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 749/1998.Ò

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 7 octombrie 1999.
Nr. 824.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind aprobarea Programului de restructurare a Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. Bucureºti
Ministrul industriei ºi comerþului,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,
având în vedere prevederile pct. 2 ºi ale art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 98/1999, precum ºi
ale Hotãrârii Adunãrii generale a acþionarilor ºi a Consiliului de administraþie ale Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A.
Bucureºti nr. 8/1999,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã Programul de restructurare a
Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. Bucureºti pentru perioada 1999Ñ2002, denumit în continuare program de
restructurare.
(2) Derularea activitãþilor din programul de restructurare
se va face în corelare cu alocarea fondurilor aferente
acestora.
(3) Ca urmare a concentrãrii activitãþilor productive pe
tipuri de capacitãþi ºi a reorganizãrii fluxurilor de fabricaþie,
personalul Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. Bucureºti
se diminueazã, în prima etapã, cu un numãr de 6.128 de
persoane.

Art. 2. Ñ Personalul disponibilizat prin aplicarea programului de restructurare beneficiazã de prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 98/1999 privind
protecþia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor
colective.
Art. 3. Ñ Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A.
Bucureºti va participa la sprijinirea serviciilor privind consilierea ºi orientarea profesionalã a salariaþilor disponibilizaþi.
Art. 4. Ñ Societatea Naþionalã ”RomarmÒ Ñ S.A.
Bucureºti ºi Direcþia specialã din cadrul Ministerului
Industriei ºi Comerþului vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Bucureºti, 8 octombrie 1999.
Nr. 274.
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