PARTEA

Anul XII Ñ Nr. 354

I

Vineri, 28 iulie 2000

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina

329.

LEGI ªI DECRETE
145.

Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 48/1999 pentru modificarea ºi
completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 ........

324. Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 48/1999 pentru modificarea ºi completarea
Legii audiovizualului nr. 48/1992..............................

Nr.

2

326.

3

Ñ Lege privind reducerile acordate pensionarilor
pentru transportul intern............................................

3

Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul
intern ..........................................................................

4

330.

«
149.

328.

Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale ºi necorporale ...........................................
Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 5/2000 pentru
completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea
capitalului imobilizat în active corporale ºi necorporale .........................................................................

Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 62/1999 privind înfiinþarea Centrului de
Management pentru Finanþarea Învãþãmântului
Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice Universitare .......

6

Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãþii produselor din tutun în sãlile de spectacol ºi
interzicerea vânzãrii produselor din tutun minorilor

7

Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãþii produselor din tutun în sãlile de spectacol ºi interzicerea
vânzãrii produselor din tutun minorilor ....................

7

«
153.

Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiþional
suplimentar la Acordul dintre statele pãrþi la
Tratatul Atlanticului de Nord ºi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la
statutul forþelor lor, adoptat la Bruxelles la
19 decembrie 1997 ...................................................

8

332.

Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 12/2000 pentru
ratificarea Protocolului adiþional suplimentar la
Acordul dintre statele pãrþi la Tratatul Atlanticului
de Nord ºi celelalte state participante la
Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul
forþelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie
1997 ...........................................................................

8

4

5

«
150.

Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 62/1999 privind
înfiinþarea Centrului de Management pentru
Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi a Cercetãrii
ªtiinþifice Universitare ................................................
«

151.

«
147.

Pagina

5Ð6

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 354/28.VII.2000

LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 48/1999
pentru modificarea ºi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 48 din 21 aprilie 1999 pentru modificarea ºi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 23 aprilie 1999,
cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. La articolul I punctul 2, articolul 15 litera b) va avea
urmãtorul cuprins:
”b) art. 14 alin. (4), atunci când valabilitatea licenþei de
emisie ºi, implicit, a autorizaþiei tehnice de funcþionare ºi a
deciziei de autorizare se prelungeºte cel mult cu durata termenelor legale de intrare în funcþiune a noii staþii de emisie.Ò
2. La articolul I punctul 3, articolul 18 alineatele (1) ºi (3)
vor avea urmãtorul cuprins:
”Art. 18. Ñ (1) Agenþia Naþionalã pentru Comunicaþii ºi
Informaticã poate propune Consiliului Naþional al
Audiovizualului, din motive de compatibilitate electromagneticã, modificarea frecvenþei prevãzute în licenþa de emisie,
fãrã întreruperea serviciului, cu prevederea ºi cu asigurarea
unei recepþii de calitate echivalentã, precum ºi a altor
caracteristici tehnice implicate.
.............................................................................................
(3) Agenþia Naþionalã pentru Comunicaþii ºi Informaticã
va pune la dispoziþie Consiliului Naþional al Audiovizualului,
la cerere ºi în mãsura posibilitãþilor tehnice, lista cuprinzând
frecvenþele disponibile în banda 87,5Ñ08 MHz, în vederea
înlocuirii celor ocupate din banda 66Ñ73 MHz, pentru
posturile de radio care funcþioneazã în aceastã bandã ºi
numai pentru localitãþile în care societãþile respective nu

deþin licenþã de emisie în banda 87,5Ñ108 MHz. Aceste
frecvenþe vor fi comunicate Consiliului Naþional al
Audiovizualului în termen de 60 de zile de la solicitare. În
termen de 30 de zile de la primirea frecvenþelor Consiliul
Naþional al Audiovizualului va efectua modificãrile necesare
în licenþele de emisie, cu respectarea termenelor de valabilitate prevãzute la art. 14 alin. (1). Titularii vor prezenta
licenþele modificate Agenþiei Naþionale pentru Comunicaþii ºi
Informaticã, în vederea obþinerii noii autorizaþii tehnice de
funcþionare, necesarã pentru modificarea deciziei de autorizare.Ò
3. La articolul I punctul 4, articolul 43 alineatul (1) va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 43. Ñ (1) Pentru licenþele de emisie ºi deciziile de
autorizare, eliberate de Consiliul Naþional al Audiovizualului,
precum ºi pentru autorizaþiile tehnice de funcþionare eliberate de Agenþia Naþionalã pentru Comunicaþii ºi Informaticã
pentru staþiile de radiodifuziune funcþionând în banda de
frecvenþe 66Ñ73 MHz se prelungeºte, la cerere, durata de
valabilitate pânã la data de 31 decembrie 2001, dacã nu
existã posibilitatea tehnicã a înlocuirii acestora conform
art. 18 alin. (3).Ò
Art. II. Ñ Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai
1992, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, inclusiv cu
cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã
numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 145.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 48/1999
pentru modificarea ºi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
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 aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 48/1999 pentru modi-

ficarea ºi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 ºi se
dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 324.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Pensionarii din sistemul asigurãrilor sociale
de stat, din sistemul de pensii ºi asigurãri sociale pentru
agricultori, precum ºi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurãri sociale beneficiazã anual de 6 cãlãtorii
simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru
cãlãtoriile la trenul de persoane clasa a II-a, la transportul
intern în comun.
(2) Persoanele prevãzute la alin. (1) care nu au posibilitatea sã cãlãtoreascã pe calea feratã beneficiazã opþional
de 6 cãlãtorii simple cu reducere de 50% la transportul
intern, auto sau naval, în comun între localitãþi.
(3) Cãlãtoriile simple pentru pensionari, cu reducere de
50% din tariful stabilit pentru trenul de persoane clasa

a II-a sau pentru mijloacele de transport intern, auto sau
naval, vor fi asigurate atât de unitãþile cu capital de stat,
cât ºi de societãþile comerciale cu capital privat.
(4) De facilitãþile prevãzute la alin. (1) ºi (2) nu beneficiazã pensionarii care au dreptul la cãlãtorii gratuite stabilite
în baza altor prevederi legale.
Art. 2. Ñ Cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei legi se suportã din bugetul de stat.
Art. 3. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare la data de
1 ianuarie 2001.
(2) Pânã la termenul prevãzut la alin. (1) Guvernul va
emite norme metodologice de aplicare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 147.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind reducerile acordate
pensionarilor pentru transportul intern
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 reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 326.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ºi necorporale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 5
din 21 ianaurie 2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale
ºi necorporale, emisã în temeiul art. 1 lit. B pct. 32 din
Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, cu urmãtoarea modificare:

Ñ La articolul I, dupã punctul 1 se introduce punctul 11
cu urmãtorul cuprins:
”11. Ñ La articolul 11 se introduce un nou alineat cu
urmãtorul cuprins:
ÇAmortizarea mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing operaþional se calculeazã de finanþator, cu
posibilitatea amortizãrii întregii valori a mijlocului fix minus
valoarea rezidualã prevãzutã în contract, pe parcursul duratei contractului, dar nu mai puþin de 3 ani.ÈÒ

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 149.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 5/2000
pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea
capitalului imobilizat în active corporale ºi necorporale
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 aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ºi necorporale ºi se dispune
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 328.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinþarea Centrului de Management
pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice Universitare
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 62
din 24 august 1999 privind înfiinþarea Centrului de
Management pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi a
Cercetãrii ªtiinþifice Universitare, emisã în temeiul art. 1
lit. J pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999,
cu urmãtoarele modificãri:
1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
”Ordonanþã privind înfiinþarea Unitãþii Executive pentru
Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi a Cercetãrii
ªtiinþifice UniversitareÒ
2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Se aprobã înfiinþarea Unitãþii Executive
pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi a Cercetãrii
ªtiinþifice Universitare ca instituþie publicã cu personalitate
juridicã.
(2) Unitatea Executivã pentru Finanþarea Învãþãmântului
Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice Universitare este subordonatã administrativ Ministerului Educaþiei Naþionale, iar
funcþional, Consiliului Naþional pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior ºi Consiliului Naþional al Cercetãrii
ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior.Ò
3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Unitatea Executivã pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice Universitare
asigurã activitatea executivã a Consiliului Naþional pentru

Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi a Consiliului Naþional
al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior privind alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat ºi din alte
venituri pentru învãþãmântul superior ºi cercetarea ºtiinþificã
din universitãþi.Ò
4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Atribuþiile Unitãþii Executive pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice Universitare
sunt:
a) asistã Consiliul Naþional pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior ºi Consiliul Naþional al Cercetãrii
ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior în aplicarea politicilor
elaborate de Ministerul Educaþiei Naþionale, pe baza propunerilor celor douã consilii;
b) asigurã condiþiile materiale ºi financiare necesare
organizãrii competiþiilor pentru granturi, realizeazã întregul
proces operativ pentru selectarea ºi auditarea proiectelor ºi
programelor propuse spre finanþare de cele douã consilii ºi
sprijinã managementul financiar al acestora;
c) întocmeºte documentaþia pentru alocarea resurselor
financiare de la bugetul de stat ºi din alte venituri pentru
finanþarea învãþãmântului superior ºi a cercetãrii ºtiinþifice
universitare, în conformitate cu deciziile Consiliului Naþional
pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi ale Consiliului
Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior,
pe baza legislaþiei în vigoare;
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d) asigurã buna desfãºurare a activitãþii curente a
Consiliului Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului
Superior ºi a Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din
Învãþãmântul Superior în relaþiile cu instituþiile de
învãþãmânt superior, cu alte organizaþii ºi instituþii publice
sau private;
e) administreazã ºi gestioneazã resursele destinate activitãþilor Consiliului Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului
Superior ºi ale Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice
din Învãþãmântul Superior, în conformitate cu deciziile celor
douã consilii, în condiþiile legii.Ò
5. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Organizarea, funcþionarea, statul de funcþiuni
ºi condiþiile de încadrare ale Unitãþii Executive pentru
Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice
Universitare se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi
funcþionare, aprobat prin ordin al ministrului educaþiei
naþionale, la propunerea Consiliului Naþional pentru
Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi a Consiliului Naþional
al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior.Ò
6. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ (1) Numãrul maxim de posturi aprobat pentru
Unitatea Executivã pentru Finanþarea Învãþãmântului
Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice Universitare este de 42,
cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate
Ministerului Educaþiei Naþionale de la bugetul de stat.
(2) Personalul Unitãþii Executive pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice

Universitare se salarizeazã conform reglementãrilor aprobate pentru personalul din administraþia publicã centralã.
(3) Pentru efectuarea lucrãrilor de evaluare, monitorizare
ºi audit Unitatea Executivã pentru Finanþarea Învãþãmântului
Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice Universitare are dreptul
sã utilizeze colaboratori externi, specialiºti în domeniu, în
calitate de experþi, remuneraþi în condiþiile legii, la propunerea Consiliului Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului
Superior ºi a Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din
Învãþãmântul Superior.Ò
7. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ (1) Finanþarea Unitãþii Executive pentru
Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice
Universitare se asigurã din alocaþii de la bugetul de stat ºi
din alte surse, inclusiv din participarea la proiecte cu
finanþare internã sau internaþionalã.
(2) Pentru activitãþi de evaluare executate la cererea
unor instituþii din România sau din strãinãtate se pot percepe taxe ale cãror cuantumuri vor fi stabilite de Consiliul
Naþional pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior ºi de
Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul
Superior ºi se aprobã prin ordin al ministrului educaþiei
naþionale. Veniturile astfel obþinute vor rãmâne la dispoziþia
Unitãþii Executive pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior
ºi a Cercetãrii ªtiinþifice Universitare, în regim extrabugetar,
ºi se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate
de evaluare, conform prevederilor regulamentului prevãzut
la art. 4. Soldul se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaºi
destinaþie.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) 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. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 150.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 62/1999
privind înfiinþarea Centrului de Management pentru Finanþarea Învãþãmântului Superior
ºi a Cercetãrii ªtiinþifice Universitare
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 :
Învãþãmântului Superior ºi a Cercetãrii ªtiinþifice
Universitare ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinþarea
Centrului
de
Management
pentru
Finanþarea

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 329.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 55/1999
pentru interzicerea publicitãþii produselor din tutun în sãlile de spectacol
ºi interzicerea vânzãrii produselor din tutun minorilor
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
”Art. 2. Ñ Se interzic vânzarea ºi oferirea produselor
din tutun tinerilor sub 18 ani.
Se interzic vânzarea produselor din tutun prin automate,
la bucatã ºi oferirea gratuitã.Ò
3. Articolul 5 se abrogã.
Art. II. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãþii produselor din
tutun în sãlile de spectacol ºi interzicerea vânzãrii produselor din tutun minorilor, cu modificãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 55 din 29 aprilie 1999 pentru interzicerea publicitãþii
produselor din tutun în sãlile de spectacol ºi interzicerea
vânzãrii produselor din tutun minorilor, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, cu urmãtoarele modificãri:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Se interzice orice fel de publicitate a produselor din tutun în sãlile de spectacol.Ò
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) 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. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 151.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 55/1999
pentru interzicerea publicitãþii produselor din tutun în sãlile de spectacol
ºi interzicerea vânzãrii produselor din tutun minorilor
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 aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 55/1999 pentru
interzicerea publicitãþii produselor din tutun în sãlile de

spectacol ºi interzicerea vânzãrii produselor din tutun
minorilor ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului adiþional
suplimentar la Acordul dintre statele pãrþi la Tratatul Atlanticului de Nord ºi celelalte state
participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forþelor lor,
adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 12
din 27 ianuarie 2000 pentru ratificarea Protocolului adiþional
suplimentar la Acordul dintre statele pãrþi la Tratatul
Atlanticului de Nord ºi celelalte state participante la
Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forþelor lor,

adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997, emisã în
temeiul art. 1 lit. A pct. 15 din Legea nr. 206/1999 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 153.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 12/2000
pentru ratificarea Protocolului adiþional suplimentar la Acordul dintre statele pãrþi
la Tratatul Atlanticului de Nord ºi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace
cu privire la statutul forþelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997
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 aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea
Protocolului adiþional suplimentar la Acordul dintre statele
pãrþi la Tratatul Atlanticului de Nord ºi celelalte state parti-

cipante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul
forþelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997, ºi
se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
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