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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Terenul aferent Palatului Parlamentului
României, astfel cum a fost delimitat prin anexa la
Hotãrârea Guvernului nr. 718/1991 ºi prin Hotãrârea
Guvernului nr. 372/1993, este ºi rãmâne în domeniul public
al statului ºi în administrarea Parlamentului României, prin
Camera Deputaþilor.

(2) Deciziile privitoare la destinaþia ºi folosirea terenului
prevãzut la alin. (1) se iau prin hotãrâre a Parlamentului.
(3) Prin excepþie de la prevederile Legii nr. 213/1998
privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
schimbarea regimului juridic al terenului prevãzut la alin. (1)
se poate dispune numai prin lege.
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Art. 2. Ñ Persoanele fizice sau juridice care au fost
expropriate pentru cauzã de utilitate publicã de terenuri
care se aflã în perimetrul terenului aferent Palatului

Parlamentului României, prevãzut la art. 1, vor putea valorifica eventualele pretenþii potrivit Legii nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucureºti, 24 iulie 2000.
Nr. 137.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al terenului
aferent Palatului Parlamentului României
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 regimul juridic al terenului
aferent Palatului Parlamentului României ºi se dispune publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 21 iulie 2000.
Nr. 312.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea modului de repartizare ºi de utilizare a sumelor destinate acþiunilor prevãzute
la lit. a)Ñd) ºi f)Ñh) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale Notei din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de
stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã modul de repartizare ºi de utilizare a
sumelor destinate acþiunilor prevãzute la lit. a)Ñd) ºi f)Ñh)
din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000
nr. 76/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 195 bis din 5 mai 2000, dupã cum urmeazã:
a) Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale, pentru realizarea acþiunilor prevãzute la lit. a)Ñc)
ºi h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de
68.621.000 mii lei, conform destinaþiilor menþionate în
anexa nr. 1;
b) Departamentului pentru Comunicare, pentru realizarea
acþiunilor prevãzute la lit. f) ºi g) din anexa nr. 3/11 la
Legea nr. 76/2000, suma de 5.500.000 mii lei, conform
destinaþiilor menþionate în anexa nr. 2;

c) Departamentului pentru Relaþiile cu Românii de peste
Hotare, pentru realizarea acþiunilor prevãzute la lit. d) din
anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 15.000.000
mii lei, conform destinaþiilor menþionate în anexa nr. 3.
Art. 2. Ñ Secretariatul General al Guvernului executã
operaþiunile financiare privind fondurile transferate, potrivit
Legii nr. 76/2000, în bugetul acestuia, destinate realizãrii
acþiunilor prevãzute la lit. a)Ñd) ºi f)Ñh) din anexa
nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000. Eliberarea fondurilor cãtre
destinatarul acestor acþiuni se face de Secretariatul General
al Guvernului pe baza fundamentãrilor privind legalitatea,
oportunitatea, necesitatea ºi economicitatea acestora, elaborate de departamentele de specialitate, ºi rãspunde
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numai de încadrarea sumelor alocate în limitele stabilite
prin prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ (1) Rãspunderea privind utilizarea ºi justificarea sumelor pe destinaþiile prevãzute în anexele nr. 1
lit. BÑD, nr. 2 ºi 3 revine Departamentului pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale, Departamentului pentru Comunicare
ºi Departamentului pentru Relaþiile cu Românii de peste
Hotare, dupã caz, iar pentru sumele prevãzute în anexa
nr. 1 lit. A revine, potrivit legii, organizaþiilor cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale.
(2) Supravegherea utilizãrii de cãtre organizaþiile
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale a sumelor
prevãzute în anexa nr. 1 lit. A, potrivit destinaþiilor legale,

se exercitã de Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor
Naþionale.
Art. 4. Ñ Justificarea sumelor prevãzute în anexele
nr. 1 lit. BÑD, ºi nr. 2 ºi 3, alocate pe baza
fundamentãrilor prevãzute la art. 2, se face de cãtre
Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale,
Departamentul pentru Comunicare ºi Departamentul pentru
Relaþiile cu Românii de peste Hotare prin prezentarea de
documente legale din care sã rezulte utilizarea sumelor pe
destinaþiile prevãzute în notele de fundamentare.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Relaþiile
cu Românii de peste Hotare,
Viorel Badea

Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru minoritãþi naþionale,
PŽter Eckstein Kov‡cs
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru Comunicare,
Gabriela Vrânceanu Firea

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 13 iulie 2000.
Nr. 614.

ANEXA Nr. 1
REPARTIZAREA

sumelor alocate Departamentului pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale în vederea realizãrii
acþiunilor prevãzute la lit. a)Ñc) ºi h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000
TOTAL GENERAL: 68.621.000 mii lei,
din care:
A. Sume alocate pentru sprijinirea activitãþilor desfãºurate de organizaþiile cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale, altele decât cele care primesc subvenþii de la bugetul de stat în
baza dispoziþiilor Legii partidelor politice nr. 27/1996 pentru acoperirea parþialã a urmãtoarelor cheltuieli:
Ñ cheltuieli materiale pentru funcþionarea sediilor ºi sediilor filialelor, precum ºi pentru
lucrãrile de întreþinere ºi reparaþii ale acestora;
Ñ cheltuieli de personal;
Ñ cheltuieli pentru presã, carte ºi publicaþii;
Ñ cheltuieli pentru organizarea de acþiuni culturale, ºtiinþifice, simpozioane ºi alte asemenea
manifestãri organizate în þarã ºi în strãinãtate;
Ñ cheltuieli pentru investiþii în bunuri mobile ºi imobile necesare pentru activitatea organizaþiilor.
Nr.
crt.

Organizaþia

Sumele alocate
Ñ mii lei Ñ

0

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uniunea Armenilor din România
Uniunea Democraticã a Slovacilor ºi Cehilor din România
Uniunea Ucrainenilor din România
Forumul Democrat al Germanilor din România
Comunitatea Ruºilor Lipoveni din România
Uniunea Elenã din România

3.800.000
2.090.000
7.100.000
3.900.000
3.040.000
3.550.000
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0

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1

2

Uniunea Sârbilor din România
Partida Romilor
Uniunea Democratã Turcã din România
Uniunea Polonezilor din România ”Dom PolskiÒ
Comunitatea Italianã din România
Federaþia Comunitãþilor Evreieºti din România
Uniunea Culturalã a Albanezilor din România
Comunitatea Bulgarilor ”BratstvoÒ din România
Uniunea Croaþilor din România
Societatea Maghiarã de Culturã din Transilvania
Uniunea Democraticã a Tãtarilor Turco-Musulmani din România
TOTAL:

B.

C.
D.

2.920.000
8.900.000
2.435.000
1.710.000
1.710.000
2.880.000
1.290.000
3.040.000
1.335.000
9.500.000
3.400.000
62.600.000

Suma alocatã pentru finanþarea unor acþiuni comune realizate de
organizaþiile ce aparþin minoritãþilor naþionale sau iniþiate de Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, pe bazã de
programe ºi proiecte
Suma alocatã pentru finanþarea unor programe ºi proiecte în cadrul
”Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei,
antisemitismului ºi intoleranþeiÒ
Contribuþii la programele realizate cu finanþare internaþionalã pentru
proiecte de îmbunãtãþire a situaþiei socio-medico-educative a romilor Ñ
cheltuieli de capital

3.900.000
900.000
1.221.000
ANEXA Nr. 2

REPARTIZAREA

sumelor alocate Departamentului pentru Comunicare în vederea realizãrii acþiunilor prevãzute
la lit. f) ºi g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000
TOTAL GENERAL: 5.500.000 mii lei,
din care:
a) pentru promovarea imaginii ºi a intereselor României peste hotare Ñ 2.500.000 mii lei,
dupã cum urmeazã:
Ñ achiziþionarea ºi editarea unor materiale în limbi strãine, cu caracter promoþional, de prezentare a României în strãinãtate (pliante, broºuri, cãrþi, albume, hãrþi, obiecte de artizanat, casete
video, compact discuri, casete cu muzicã popularã), care sã creeze ºi sã menþinã o opinie publicã
externã favorabilã României;
Ñ finanþarea unor acþiuni de lobby (seminarii, colocvii, congrese, reuniuni internaþionale,
târguri internaþionale) organizate de cãtre departament;
Ñ realizarea de produse multimedia (clipuri publicitare, filme promoþionale de scurt metraj,
compact discuri, casete audio ºi video);
Ñ cumpãrarea de spaþii promoþionale în publicaþiile internaþionale ºi de spaþii de emisie la
posturi de televiziune din strãinãtate;
Ñ invitarea reprezentanþilor unor publicaþii, posturi de radio ºi de televiziune internaþionale de
prestigiu, cu acoperirea cheltuielilor de sejur pe teritoriul României;
b) pentru realizarea, în cazuri justificate, de acþiuni cu caracter ºtiinþific ºi social-cultural, prin
instituþii, asociaþii ºi alte persoane juridice, pe bazã de licitaþie publicã, selecþie de oferte, conform
prevederilor legale în vigoare Ñ suma de 3.000.000 mii lei, dupã cum urmeazã:
Ñ editarea unor broºuri, pliante în limba românã (componenþa Guvernului, Programul de
guvernare, buletine informative etc.) în scopul informãrii opiniei publice asupra activitãþii Guvernului
României;
Ñ comandarea de sondaje de opinie;
Ñ traducerea unor materiale pe diferite teme economico-sociale ºi legislative, care vor
apãrea pe pagina web a Guvernului;
Ñ finanþarea organizãrii de reuniuni, simpozioane ºi alte activitãþi de comunicare;
Ñ cheltuieli cu organizarea reuniunilor Grupului de comunicare interministerialã ºi ale
Grupului de comunicare la nivelul prefecturilor;
Ñ abonamente la reviste;
Ñ suma de 300.000 mii lei, reprezentând sprijin financiar pentru editarea ziarelor ”Adevãrul
HarghiteiÒ, judeþul Harghita, ºi ”Cuvântul NouÒ, judeþul Covasna, ce se va acorda în mod egal prin
transfer în tranºe lunare;
Ñ activitãþi neprevãzute, în concordanþã cu atribuþiile departamentului, stabilite prin Hotãrârea
Guvernului nr. 182/2000;
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Ñ cheltuieli pentru plata T.V.A. etc., taxe ce nu pot fi suportate din IDF Grant No. TF
021757 din 2 februarie 1999, pentru creºterea capacitãþii de comunicare a mãsurilor economice
ale Guvernului;
Ñ suma în lei, echivalentã cu suma de 6.500 dolari S.U.A., reprezentând contribuþia contractualã a departamentului la Grantul obþinut de la Banca Mondialã No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru creºterea capacitãþii de comunicare a mãsurilor economice ale Guvernului;
Ñ finanþarea unor evenimente culturale de interes naþional;
Ñ finanþarea unor manifestãri care asigurã promovarea imaginii ºi a intereselor României
prin culturã.
ANEXA Nr. 3
REPARTIZAREA

sumelor alocate Departamentului pentru Relaþiile cu Românii de peste Hotare,
în vederea realizãrii acþiunilor prevãzute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000
TOTAL GENERAL: 15.000.000 mii lei, utilizate pentru:
A. Realizarea celor 10 programe:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

1. Programul Biserica românilor
Se va acorda sprijin financiar:
Bisericii Ortodoxe Române din satul Apateu, Ungaria
Bisericii Ortodoxe Române din satul Hagi-Curda (Camaºovca),
Republica Moldova
Bisericii Ortodoxe Române din oraºul Ierihon, Israel
Bisericii Ortodoxe Române din satul Horecea, regiunea
Cernãuþi
Bisericii Ortodoxe Aromâne ”Schimbarea la faþã Ñ Sfântul
SotirÒ din oraºul Korcea, Albania
Bisericii Ortodoxe ”Sfântul Dumitru ºi a tuturor SfinþilorÒ,
Parohia satului Cania, judeþul Cahul, Mitropolia Basarabiei,
Republica Moldova
Bisericii ”Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel ºi Drept Credinciosul
ªtefan cel MareÒ din comuna Voloca, satul Hruºãuþi,
regiunea Cernãuþi
ºi altor biserici, conform programului;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Programul
Programul
Programul
Programul
Programul
Programul
Programul
Programul
Programul

20.000 dolari S.U.A.
25.000 dolari S.U.A.
20.000 dolari S.U.A.
16.800 dolari S.U.A.
140.000 dolari S.U.A.
1,5 miliarde lei
1,2 miliarde lei

ªcoala româneascã;
Limba românã;
Lex;
Cultivarea însemnelor româneºti;
Librãria româneascã;
Biblioteca româneascã;
Centrul de afaceri;
Înfiinþarea unor birouri de sprijin în interiorul comunitãþilor româneºti;
Cercetare interdisciplinarã.

B. Alte acþiuni, necesare ºi oportune de îndeplinit, potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 971/1998
pentru înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Departamentului pentru Relaþiile cu Românii de peste
Hotare, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 183/2000.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
COMISIA NAÞIONALÃ PENTRU STATISTICÃ

ORDIN
privind stabilirea persoanelor împuternicite sã constate contravenþii ºi sã aplice amenzi
pentru contravenþiile prevãzute de Ordonanþa Guvernului nr. 9/1992
privind organizarea statisticii publice, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Preºedintele Comisiei Naþionale pentru Statisticã,
în temeiul art. 19 alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza art. 6 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 677/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei
Naþionale pentru Statisticã,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Directorii generali ºi directorii din cadrul
Comisiei Naþionale pentru Statisticã, ai direcþiilor generale

judeþene de statisticã, precum ºi directorul general ºi directorul general adjunct ai Direcþiei Generale de Statisticã a
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Municipiului Bucureºti sunt împuterniciþi sã constate contravenþii ºi sã aplice amenzi potrivit prevederilor art. 19
alin. (3) din Ordonanþa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Art. 2. Ñ Se aprobã modelul legitimaþiei persoanelor
împuternicite potrivit art. 1 ºi formularul-tip privind procesulverbal de constatare a contravenþiei, prevãzute în anexele
nr. 1 ºi 2 care fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Comisiei Naþionale pentru Statisticã,
Victor Dinculescu
Bucureºti, 22 iunie 2000.
Nr. 149.
ANEXA Nr. 1
MODEL DE LEGITIMAÞIE

Copertã

GUVERNUL ROMÂNIEI
COMISIA NAÞIONALÃ PENTRU STATISTICÃ

Interior
LEGITIMAÞIE Nr. ........................................................
Numele ........................................................................
Prenumele ...................................................................
Funcþia .........................................................................
Buletin/Carte de identitate seria ................ nr. ....... ,
eliberat de Secþia de poliþie ......................................
la data de .........................., este împuternicit sã
constate contravenþiile ºi sã aplice sancþiunile pentru contravenþiile constatate, potrivit art. 19 alin. (3) din Ordonanþa
Guvernului nr. 9/1992, republicatã, modificatã ºi completatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 83/1999, scop în care organele de
poliþie vor acorda sprijinul necesar.
Preºedintele C.N.S.,

Interior
Vize anuale

2000

2001

2002

2003

2004

2005
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ANEXA Nr. 2

COMISIA NAÞIONALÃ PENTRU STATISTICÃ
Direcþia Generalã de Statisticã a Municipiului Bucureºti/
Direcþia Generalã de Statisticã a judeþului ......................

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENÞIEI

Nr. ................................

Încheiat astãzi ......................................, localitatea ......................................................................
Subsemnatul(a) ..........................................................., în calitate de .............................................
la ................................................., am constatat cã ............................................................................,
cu domiciliul în ..........................................................................., str. ..................................................,
nr. ..........., bl. ............., sc. ............, ap. ..........., în calitate de ...........................................................
la ......................................................................, cu sediul în ................................................................,
str. ....................................................................... nr. .............., bl. ............., sc. .........., ap. ..............,
nr. de înmatriculare la registrul comerþului ................................, codul fiscal nr. ..............................,
posesor al cãrþii/buletinului de identitate/paºaportului seria ................................... nr. ............, emis
de ............................................................. la data de ................................, se face vinovat(ã) de
urmãtoarea(ele) faptã(e): .........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
sãvârºitã(e) la data de ................................, ora ................., faptã(e) prevãzutã(e) ºi sancþionatã(e)
de art. ............. alin. ............. din Ordonanþa Guvernului nr. 9/1992, republicatã, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa Guvernului nr. 83/1999.
Conform legii, contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la luarea la
cunoºtinþã a prezentului proces-verbal suma de .................................... lei la Comisia Naþionalã
pentru Statisticã/Direcþia Generalã de Statisticã a Municipiului Bucureºti/Direcþia generalã de
statisticã a judeþului .............................. .
Aplic amendã de ................................................................ lei.

Agent constatator,

Am primit copia de pe procesul-verbal.

................................

Contravenient,
................................
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Obiecþiunile contravenientului ºi mijloacele de probã de care se va servi în cauzã ............
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Observaþiile agentului constatator ................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Contravenientul nu este de faþã, refuzã sau nu poate semna.
Martor: Numele ............................................................. prenumele ...........................................,
domiciliat(ã) în .........................................................................., str. ......................................................
nr. ................, bl. ............., sc. ............., ap. ................, posesor al cãrþii/buletinului de identitate
seria ....................... nr. ................., emis de ....................................... la data de ................................

.........................................
(semnãtura)

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data
comunicãrii acestuia, care se va depune împreunã cu copia de pe procesul-verbal de constatare
a contravenþiei la organul care a aplicat sancþiunea.
Prezentul proces-verbal conþine douã pagini ºi a fost întocmit în ........... exemplare.

ÎNªTIINÞARE DE PLATÃ

Amenda prevãzutã în prezentul proces-verbal aveþi obligaþia sã o achitaþi în termen de
15 zile de la data comunicãrii, urmând ca în acelaºi termen sã predaþi sau sã trimiteþi recomandat prin poºtã chitanþa de platã la ................................................. din localitatea ...............................,
str. ................................................................ nr. .............., judeþul ....................................................... .
În caz de neachitare a amenzii la termenul precizat, se va proceda la executarea silitã, potrivit
legii.

Semnãtura organului care a aplicat sancþiunea
...........................................................
Am luat cunoºtinþã.
Contravenient,
................................
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