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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenþã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor
de urgenþã în sumã de 30 milioane lei, din fondurile
prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul

Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiei domnului Nastacã Gheorghe din comuna Râºca, judeþul
Suceava.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucureºti, 16 iunie 2000.
Nr. 494.

Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 22
din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgenþã din
fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale, în valoare totalã de 105 milioane lei, unui numãr de
9 familii sinistrate din comuna Seimeni, judeþul Constanþa, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 16 iunie 2000.
Nr. 495.
ANEXÃ
Nr.
crt.

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

Beneficiarul

Cocor Marioara
Cocor Adrian
Iosif Costicã
Crãciun Teodora
Zainea Ion
Zainea George
Cocor Octavian
Anghel Dumitra
Silica Constantin

Adresa

Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

Seimeni
Seimeni
Seimeni
Seimeni
Seimeni
Seimeni
Seimeni
Seimeni
Seimeni

Suma acordatã
(milioane lei)

5
5
5
5
5
20
20
20
20
105

TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor financiar
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5
alin. (1) lit. i) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 118/1999 privind
înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor financiar în sumã de
15 milioane lei familiei doamnei ªtefan Ana, cu domiciliul în municipiul
Oradea, str. Leonardo da Vinci nr. 19, bl. PB93, ap. 7, judeþul Bihor.
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Art. 2. Ñ Plata ajutorului financiar se asigurã din Fondul naþional de
solidaritate, fond special administrat ºi gestionat de Ministerul Muncii ºi
Protecþiei Sociale.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 16 iunie 2000.
Nr. 496.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Brãila
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Constantin Bran se elibereazã, la cerere, din
funcþia de prefect al judeþului Brãila.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Bucureºti, 16 iunie 2000.
Nr. 501.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Cluj
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Buchwald Petre Constantin se elibereazã, la
cerere, din funcþia de subprefect al judeþului Cluj.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 16 iunie 2000.
Nr. 502.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Mehedinþi
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Viorel Palaºcã se elibereazã, la cerere, din
funcþia de prefect al judeþului Mehedinþi.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Bucureºti, 16 iunie 2000.
Nr. 503.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Ilfov
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Ionel Zaharia se elibereazã, la cerere, din
funcþia de subprefect al judeþului Ilfov.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Bucureºti, 16 iunie 2000.
Nr. 504.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect al judeþului Neamþ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Eugen Þapu-Nazare se elibereazã, la cerere,
din funcþia de subprefect al judeþului Neamþ.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 16 iunie 2000.
Nr. 505.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Neamþ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Eugen Manolovici se numeºte în funcþia de
subprefect al judeþului Neamþ.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca

Bucureºti, 16 iunie 2000.
Nr. 506.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de prefect al judeþului Brãila
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza
dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale
nr. 69/1991, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Teodor Cãpriþã se numeºte în funcþia de
prefect al judeþului Brãila.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat

Bucureºti, 16 iunie 2000.
Nr. 507.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind monitorizarea pe bazã de licenþã de import automatã a importului de mãrfuri folosite
Ministrul industriei ºi comerþului,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 215/1992 privind regimul licenþelor de export ºi import al României,
în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Industriei ºi Comerþului,
þinând seama de prevederile Acordului privind procedurile în materie de licenþe de import, din cadrul Organizaþiei
Mondiale a Comerþului,
în scopul evaluãrii impactului importului de mãrfuri folosite asupra producþiei indigene,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Importul de mãrfuri folosite, prevãzute în
anexã, se realizeazã pe bazã de licenþã de import automatã eliberatã de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
(2) Cererile de licenþã de import automatã vor fi însoþite
de specificaþia mãrfii pe sortimente sau tipodimensiuni ºi
cantitãþile aferente acestora.
Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 3. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la data
efectuãrii importului agenþii economici vor transmite la

Ministerul Industriei ºi Comerþului Ñ Direcþia administrare
comerþ exterior copii lizibile de pe declaraþia vamalã de
import.
(2) Agenþii economici care nu respectã prevederile
alin. (1) nu vor mai primi licenþe pentru importuri de mãrfuri
folosite.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la 45 de zile
de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu

Bucureºti, 10 mai 2000.
Nr. 130C.

ANEXÃ
LISTA

cuprinzând mãrfurile folosite al cãror import se realizeazã
pe bazã de licenþe de import automate
Nr.
crt.

Poziþia tarifarã

Denumirea mãrfii

1.

4012.20

Anvelope uzate

2.

6309.00.00*)

Îmbrãcãminte uzatã ºi alte articole textile uzate

3.

Ex. 8415

Maºini ºi aparate pentru aer condiþionat, care au ventilator cu motor
ºi dispozitive proprii de modificare a temperaturii ºi umiditãþii, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglatã separat Ñ folosite

4.

Ex. 8418

Frigidere, congelatoare ºi alte maºini ºi aparate pentru producerea
frigului, electrice sau nu; pompe de cãldurã, altele decât maºinile ºi
aparatele pentru condiþionarea aerului de la poziþia tarifarã 8415 Ñ
folosite

*) În cadrul poziþiei tarifare 6309.00.00 este cuprinsã ºi încãlþãmintea uzatã, conform notelor explicative din
Nomenclatura combinatã a Sistemului armonizat.
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Nr.
crt.

Poziþia tarifarã
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Denumirea mãrfii

5.

Ex. 8450

Maºini de spãlat, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare Ñ folosite

6.

Ex. 8509.10

Aspiratoare de praf Ñ folosite

7.

Ex. 8509.40.00

Aparate de tocat ºi amestecat alimente; storcãtoare de fructe ºi de
legume Ñ folosite

8.

Ex. 8516.50.00

Cuptoare cu microunde Ñ folosite

9.

Ex. 8516.71.00

Aparate pentru prepararea cafelei ºi ceaiului Ñ folosite

10.

Ex. 8520

Magnetofoane ºi alte aparate pentru înregistrarea sunetului, chiar
încorporând un dispozitiv de reproducere a sunetului Ñ folosite

11.

Ex. 8521

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un
receptor de semnale videofonice Ñ folosite

12.

Ex. 8527

Aparate de recepþie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radioteleviziune, chiar combinate în acelaºi corp, cu un aparat de
înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas Ñ folosite

13.

Ex. 8528

Receptoare de televiziune, chiar încorporând un aparat de recepþie
radio sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului
sau a imaginilor; monitoare video ºi proiectoare video Ñ folosite

NOTÃ:

Cu ”Ex.Ò s-au marcat situaþiile în care, din întreaga poziþie tarifarã, sunt supuse licenþierii
automate numai mãrfurile folosite.

MINISTERUL FINANÞELOR
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare ºi tipãrire a declaraþiei vamale
în detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Direcþiei Generale a Vãmilor nr. 946/1997
Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor,
având în vedere prevederile art. 39 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat
prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997,
emite urmãtoarea decizie:
Articol unic. Ñ Anexa nr. 10 la Normele tehnice de
completare, utilizare ºi tipãrire a declaraþiei vamale
în detaliu, aprobate prin Decizia directorului general
al Direcþiei Generale a Vãmilor nr. 946/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 271 bis din 9 octombrie 1997, astfel cum a fost
modificatã prin Decizia nr. 7/1998, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din
13 ianuarie 1998, se modificã ºi se înlocuieºte cu
anexa la prezenta decizie.

Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor,
Nini Sãpunaru
Bucureºti, 11 mai 2000.
Nr. 777.
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ANEXÃ
(Anexa nr. 10 la normele tehnice aprobate
prin Decizia nr. 946/1997)

CODURILE
regimurilor vamale ºi ale altor destinaþii
PROCEDURA 1

Codurile regimurilor vamale:
10 Export
11 Export în vederea plasãrii în antrepozit a mãrfurilor
româneºti
12 Scoatere de bunuri din þarã în afara activitãþii de
comerþ exterior
PROCEDURA 2

Codurile regimurilor vamale:
21 Export temporar în vederea plasãrii mãrfurilor în
regim de perfecþionare pasivã
23 Export temporar în vederea reimportului în aceeaºi
stare
PROCEDURA 3

Codurile regimurilor vamale:
31 Reexport
PROCEDURA 4

55 Plasare de mãrfuri în regim de perfecþionare activã,
sistem cu suspendarea plãþii taxelor vamale într-un antrepozit vamal
56 Plasare de mãrfuri în regim de perfecþionare activã,
sistem cu suspendarea plãþii taxelor vamale într-o zonã
liberã
57 Transfer de mãrfuri aflate în regim de perfecþionare
activã, sistem cu suspendarea plãþii taxelor vamale sau al
produselor compensatoare rezultate din acest regim
PROCEDURA 6

Codurile regimurilor vamale:
61 Reimport de mãrfuri româneºti, realizat în termen de
3 ani de la data exportului, aflate în aceeaºi stare
62 Reimport de mãrfuri exportate temporar
63 Reimport de mãrfuri exportate temporar în regim de
perfecþionare pasivã
68 Import anticipat de produse de înlocuire în regim de
perfecþionare pasivã
PROCEDURA 7

Codurile regimurilor vamale:
40 Import
41 Introducere de bunuri în afara activãþii de comerþ
exterior
42 Import de mãrfuri pentru consum sau utilizare în
zona liberã

Codurile regimurilor vamale:
71 Plasare de mãrfuri în regim de antrepozit vamal
72 Plasare în antrepozit vamal a produselor compensatoare obþinute în regim de perfecþionare activã
73 Transfer de mãrfuri dintr-un antrepozit în altul
PROCEDURA 8

PROCEDURA 5

Codurile regimurilor vamale:
51 Plasare de mãrfuri în regim de perfecþionare activã,
sistem cu suspendarea plãþii taxelor vamale
52 Plasare de mãrfuri în regim de perfecþionare activã,
sistem cu restituirea taxelor vamale
53 Admitere temporarã cu exonerare totalã de la plata
taxelor vamale
54 Admitere temporarã cu exonerare parþialã de la plata
taxelor vamale

Codurile regimurilor vamale:
80 Tranzit de la interior la frontierã
81 Tranzit de la frontierã la interior
82 Tranzit de la frontierã la frontierã
83 Tranzit de la interior la interior
PROCEDURA 9

Codurile regimurilor vamale:
91 Plasare de mãrfuri în regim de transformare sub
control vamal
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