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ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru înfiinþarea unei comisii de anchetã privind activitatea Ministerului Culturii
în perioada decembrie 1996 Ñ octombrie 1999
La cererea unui numãr de 50 de senatori,
în temeiul art. 57 din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã o comisie de anchetã privind
activitatea Ministerului Culturii în perioada decembrie 1996 Ñ
octombrie 1999, cu urmãtoarele obiective:
1. Programul de reformã elaborat ºi aplicat de Ministerul
Culturii în luna decembrie 1996:
Ñ obiective pe structura culturii naþionale;

Ñ strategiile aplicate pe domenii, categorii de instituþii;
Ñ calendarul reformei culturale;
Ñ concepþia strategicã a proiectelor legislative elaborate
sau în curs de elaborare;
Ñ costurile de etapã;
Ñ stadiul la zi al îndeplinirii obiectivelor.
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2. Reforma moralã ºi cea managerialã în domeniul culturii:
Ñ obiective;
Ñ mijloace;
Ñ strategii;
Ñ stadiul la zi.
3. Legalitatea modului de proiectare, ajustare (faþã de
cifrele de austeritate stabilite prin legea bugetului de stat)
ºi execuþie a bugetului Ministerului Culturii:
Ñ concepþia privind împãrþirea bugetului pe sectoarele
mari ale culturii naþionale, pe acþiuni ºi manifestãri organizate de Ministerul Culturii;
Ñ criteriile alocãrii de fonduri instituþiilor subordonate;
Ñ politici privind stimularea veniturilor proprii;
Ñ modul de stabilire a alocaþiilor pentru inspectoratele
judeþene;
Ñ fondurile intrate în buget, administrarea din alte surse
decât de la buget (inclusiv din strãinãtate) ºi modul de
cheltuire a acestora;
Ñ costurile deplasãrilor în strãinãtate ale personalului
Ministerului Culturii.
4. Monumentele istorice Ñ stadiul reformei în domeniu:
Ñ situaþia evidenþei ºi clasãrii patrimoniului cultural;
Ñ arhiva imagisticã a monumentelor istorice;
Ñ politica Ministerului Culturii ºi a Comisiei Naþionale a
Monumentelor Istorice privind:
¥ criteriile de selecþie a monumentelor istorice intrate în
restaurare;
¥ metodologia stabilirii sumelor alocate fiecãrui ºantier;

¥ normele legale ºi modul de aplicare privind contractarea (proiectare, execuþie), structura, execuþia, recepþionarea
ºi darea în folosinþã publicã a monumentelor istorice restaurate;
¥ aplicarea principiului autonomiei locale ºi a celui al
subsidiaritãþii (colaborarea cu consiliile judeþene ºi locale);
Ñ politica managementului uman în domeniu.
5. Situaþia oficiilor judeþene pentru patrimoniul cultural
naþional ºi a inspectoratelor judeþene:
Ñ reglementãri legislative privind atribuþiile acestora;
Ñ metodologia conlucrãrii cu organele administraþiei de
stat pentru executarea controlului asupra arhivelor culturale
în teritoriu;
Ñ problemele reformei în domeniul acestor instituþii;
Ñ combaterea corupþiei.
6. Politica Ministerului Culturii în domeniul conservãrii,
protejãrii, asigurãrii integritãþii ºi valorificãrii patrimoniului
cultural naþional.
7. Politica Ministerului Culturii în domeniul investiþiilor,
reparaþiilor capitale ºi al dezvoltãrii instituþiilor de culturã.
Art. 2. Ñ Componenþa nominalã ºi biroul comisiei de
anchetã sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Senatul cere tuturor organelor de stat,
instituþiilor ºi organizaþiilor sã punã la dispoziþie comisiei de
anchetã, în timp util, orice informaþii care sunt de naturã
sã serveascã activitãþii acesteia.
Art. 4. Ñ Raportul Comisiei de anchetã privind activitatea Ministerului Culturii în perioada decembrie 1996 Ñ
octombrie 1999 va fi prezentat pânã la data de 15 decembrie 1999.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 11 octombrie 1999.
Nr. 19.

ANEXÃ
COMPONENÞA NOMINALÃ

a Comisiei de anchetã privind activitatea Ministerului Culturii
în perioada decembrie 1996 Ñ octombrie 1999
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ion Solcanu
Sergiu Nicolaescu
Nicolae Zavici
Florin Bogdan
Corneliu Bucur
Viorel Panã
Eugen Vasiliu
Csaba Nemeth
Gheorghe Bunduc
Vasile Dobrescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Grupul parlamentar al P.D.S.R.
independent, propus de Grupul parlamentar al P.D.S.R.
Grupul parlamentar al P.N.Þ.C.D.
Grupul parlamentar al P.N.Þ.C.D.
Grupul parlamentar al P.D.
Grupul parlamentar al P.D.
Grupul parlamentar al P.N.L.
Grupul parlamentar al U.D.M.R.
Grupul parlamentar al P.R.M.
P.U.N.R.

BIROUL

Comisiei de anchetã privind activitatea Ministerului Culturii
în perioada decembrie 1996Ñoctombrie 1999
Preºedinte
Vicepreºedinte
Secretar

Ñ Corneliu Bucur
Ñ Ion Solcanu
Ñ Vasile Dobrescu.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru înfiinþarea unei comisii de anchetã asupra activitãþii Fondului Proprietãþii de Stat
La cererea unui numãr de 51 de senatori,
în temeiul art. 57 din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã o comisie de anchetã asupra
activitãþii Fondului Proprietãþii de Stat cu privire la îndeplinirea principalelor obiective de privatizare ºi la modul de
administrare.
Art. 2. Ñ Componenþa nominalã ºi biroul comisiei de
anchetã sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ Senatul cere tuturor organelor de stat,
instituþiilor ºi organizaþiilor sã punã la dispoziþie comisiei de
anchetã, în timp util, orice informaþii care sunt de naturã sã
serveascã activitãþii acesteia.
Art. 4. Ñ Raportul Comisiei de anchetã asupra activitãþii
Fondului Proprietãþii de Stat va fi prezentat pânã la data
de 20 decembrie 1999.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 11 octombrie 1999.
Nr. 20.
ANEXÃ
COMPONENÞA NOMINALÃ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a Comisiei de anchetã privind activitatea Fondului Proprietãþii de Stat
Bãdulescu Doru Laurian Ñ Grupul parlamentar al P.D.S.R.
Sersea Nicolae
Ñ Grupul parlamentar al P.D.S.R.
Câmpean Teodor
Ñ Grupul parlamentar al P.N.Þ.C.D.
Moisin Ioan
Ñ Grupul parlamentar al P.N.Þ.C.D.
Dumitrescu Cristian
Ñ Grupul parlamentar al P.D.
Vasiliu Constantin Dan
Ñ Grupul parlamentar al P.D.
Pãcuraru Paul
Ñ Grupul parlamentar al P.N.L.
Pusk‡s B‡lint
Ñ Grupul parlamentar al U.D.M.R.
Preda Florea
Ñ Grupul parlamentar al P.R.M.
Fuior Victor
Ñ P.U.N.R.
BIROUL

Comisiei de anchetã privind activitatea Fondului Proprietãþii de Stat
Preºedinte
Ñ Bãdulescu Doru Laurian
Vicepreºedinte
Ñ Moisin Ioan
Secretar
Ñ Vasiliu Constantin Dan.
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru înfiinþarea unei comisii de anchetã privind cercetarea condiþiilor în care a fost privatizat
ROMTELECOM ºi a consecinþelor acestei privatizãri în plan economic ºi al siguranþei naþionale
La cererea unui numãr de 62 de senatori,
În temeiul art. 57 din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã o comisie de anchetã privind
cercetarea condiþiilor în care a fost privatizat
ROMTELECOM ºi a consecinþelor acestei privatizãri în
plan economic ºi al siguranþei naþionale, având urmãtoarele obiective:
1. sã stabileascã dacã, din punct de vedere juridic ºi
economic, privatizarea ROMTELECOM a fost fãcutã în

condiþii corecte, prin comparaþie ºi cu modul ºi cu condiþiile
în care a fost fãcutã privatizarea societãþilor similare de
telecomunicaþii din Europa Centralã ºi de Est;
2. dacã s-au luat mãsurile necesare pentru protejarea
cetãþenilor români care utilizeazã serviciile ROMTELECOM, prin
practicarea unor tarife echitabile ºi justificate, dacã scumpirea
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repetatã a tarifelor ROMTELECOM este justificatã ºi care
sunt consecinþele acesteia în plan economic ºi social;
3. dacã prin privatizarea ROMTELECOM s-au luat
mãsurile necesare pentru asigurarea siguranþei naþionale ºi
dacã a fost cerut avizul CSAT ºi al celorlalte organe abilitate ale statului în legãturã cu condiþiile în care a avut loc
privatizarea;
4. sã prezinte plenului Senatului, în termen de 3 luni,
concluziile anchetei pe care o va întreprinde ºi sã cearã,
dupã caz, aprobarea plenului pentru înaintarea acestor
concluzii organelor de anchetã penalã, dacã se vor constata nereguli care sã justifice aceastã acþiune.

Art. 2. Ñ Componenþa nominalã ºi biroul comisiei de
anchetã sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Senatul cere tuturor organelor de stat,
instituþiilor ºi organizaþiilor, inclusiv ROMTELECOM, sã
punã la dispoziþie comisiei de anchetã, în timp util, orice
informaþii care sunt de naturã sã serveascã activitãþii
acesteia.
Art. 4. Ñ Raportul Comisiei de anchetã privind cercetarea condiþiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM ºi a
consecinþelor privatizãrii în plan economic, social ºi al siguranþei naþionale va fi prezentat pânã la data de 14 decembrie 1999.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 11 octombrie 1999.
Nr. 21.

ANEXÃ
COMPONENÞA NOMINALÃ

a Comisiei de anchetã privind cercetarea condiþiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM
ºi a consecinþelor acestei privatizãri în plan economic ºi al siguranþei naþionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Popescu Virgil
Sava Constantin
Bãdiceanu Nistor
Caraman Petru
Gavaliugov Corneliu
Ionescu Cazimir
Secrieru Dinu
Verestoy Attila
Mînzînã Ion
Sãndulescu ªerban

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
independent.

al
al
al
al
al
al
al
al
al

P.D.S.R.
P.D.S.R.
P.N.Þ.C.D.
P.N.Þ.C.D.
P.D.
P.D.
P.N.L.
U.D.M.R.
P.R.M.

BIROUL

Comisiei de anchetã privind cercetarea condiþiilor în care a fost provatizat ROMTELECOM
ºi a consecinþelor acestei privatizãri în plan economic ºi al siguranþei naþionale
Preºedinte
Vicepreºedinte
Secretar

Ñ Sãndulescu ªerban
Ñ Sava Constantin
Ñ Gavaliugov Corneliu.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor graþieri individuale
În temeiul art. 94 lit. d) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se graþiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Cociº Lucian-Cãlin
Cosma Ciprian
Ilisei Veronica
Konig Diana
Licurici Paraschiva

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Mãicãnescu Sandina
Florentina
Mãicãnescu Mariana
Mogoºanu Mihai
Mureºan Arghil

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Paºea Haritina
Stoica Victor
Tibesz Attila
Tudose C. Mihail.
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Art. 2. Ñ Se graþiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã
urmãtorilor condamnaþi:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Minea Vasile
Mureºan Elena
Mureºan Liviu
Nãstase Aurelian Adi

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Rãdulescu ªerban
Ion
Rusu Viorica (Corbu
Viorica)

Ñ Tudor Marin
Ñ Þerbea Sorin Ioan
Ñ Þiganu Florin-Daniel.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 11 octombrie 1999.
Nr. 331.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului ”Meritul MilitarÒ unor pensionari militari, veterani de rãzboi,
din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 1 ºi 2 din Legea
nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului ”Meritul MilitarÒ pensionarilor militari, veterani de rãzboi,
având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa I,
pentru 25 de ani vechime în serviciu, ofiþerilor, maiºtrilor
militari ºi subofiþerilor pensionari militari, veterani de rãzboi,
prevãzuþi în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a II-a,
pentru 20 de ani vechime în serviciu, ofiþerilor, maiºtrilor
militari ºi subofiþerilor pensionari militari, veterani de rãzboi,
prevãzuþi în anexa nr. 2.

Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a III-a,
pentru 15 ani vechime în serviciu, ofiþerilor, maiºtrilor
militari ºi subofiþerilor pensionari militari, veterani de rãzboi,
prevãzuþi în anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1Ñ3*) fac 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, 11 octombrie 1999.
Nr. 332.
*) Anexele nr. 1Ñ3 se publicã ulterior.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea 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 Doamna Silvia Petrovici se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Regatul Thailandei
ºi în Republica Democraticã Popularã Laos, cu reºedinþa la Bangkok.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 11 octombrie 1999.
Nr. 333.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 113/1997
privind conþinutul, actualizarea ºi valorificarea datelor
din Registrul permanent de evidenþã a populaþiei
În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 105/1996 privind evidenþa populaþiei ºi cartea de identitate,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Articolul 12 din Hotãrârea Guvernului
nr. 113/1997 privind conþinutul, actualizarea ºi valorificarea
datelor din Registrul permanent de evidenþã a populaþiei,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71

din 21 aprilie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se completeazã cu alineatul (7) cu urmãtorul cuprins:
”(7) Se excepteazã de la platã furnizãrile de date cãtre
Ministerul Finanþelor în scopul urmãririi impozitului pe venit
datorat de persoanele fizice.Ò

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Bucureºti, 7 octombrie 1999.
Nr. 820.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap
a unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1)Ñ(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic
al acesteia,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Bucureºti, str. Þarcul
Baciului nr. 5A, sectorul 5, format din construcþie ºi terenul
aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre, din administrarea Direcþiei de
Sãnãtate Publicã a Municipiului Bucureºti, aflatã în subordinea Ministerului Sãnãtãþii, în administrarea Secretariatului
de Stat pentru Persoanele cu Handicap, pentru

Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu
Handicap Bucureºti.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi,
respectiv Direcþia de Sãnãtate Publicã a Municipiului
Bucureºti ºi Inspectoratul de Stat Teritorial pentru
Persoanele cu Handicap Bucureºti în termen de 30 de zile
de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat
pentru Persoanele cu Handicap
Gabriela Popescu,
secretar de stat
p. Ministrul sãnãtãþii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucureºti, 11 octombrie 1999.
Nr. 827.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Direcþiei de Sãnãtate Publicã
a Municipiului Bucureºti, aflatã în subordinea Ministerului Sãnãtãþii,
în administrarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
pentru Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap Bucureºti

Adresa imobilului
care se transmite

Municipiul Bucureºti,
str. Þarcul Baciului
nr. 5A, sectorul 5

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Direcþia de Sãnãtate
Publicã a Municipiului
Bucureºti

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale
imobilului care se transmite

Inspectoratul de Stat
Teritorial pentru
Persoanele
cu Handicap Bucureºti

Construcþia
Ñ suprafaþa = 815 m2;
Terenul
Ñ suprafaþa = 4.200 m2.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanþelor
profesionale individuale ºi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite,
aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 749/1998 ºi personalului clerical încadrat în instituþiile
publice finanþate de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor 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 ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Metodologia pentru stabilirea normelor
de evaluare a performanþelor profesionale individuale ºi de
aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între
limite, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 749/1998,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 407 din 27 octombrie 1998, se aplicã ºi personalului

clerical încadrat în instituþiile publice finanþate de la buget,
salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la 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 ºi completãrile ulterioare.
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