Anul XII Ñ Nr. 451

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Miercuri, 13 septembrie 2000

SUMAR
Nr.

Pagina

Nr.
necesare dezvoltãrii ºi modernizãrii producþiei de
þiþei ºi gaze naturale, rafinãrii, transportului ºi
distribuþiei petroliere ..................................................
Ñ Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea
pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997 .........................

2

«
Protocolul nr. 3/2000 privind stabilirea, în conformitate cu
prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 27/2000, a
preþurilor minime la alcool ºi la bãuturi alcoolice ........

3Ð8

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
767.

768.

Ñ Hotãrâre privind garantarea de cãtre Ministerul
Finanþelor a unor credite revolving de 150 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercialã
”TermoelectricaÒ Ñ S.A., în vederea asigurãrii
finanþãrii importurilor de þiþei, pãcurã, gaze naturale
ºi cãrbune energetic necesare pentru consumul
curent al anului 2000 ºi refacerii stocurilor pentru
iarna 2000Ð2001........................................................

775.

1

Ñ Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului
nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli

HOTÃRÂRI

ALE

Pagina

GUVERNULUI

2

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea de cãtre Ministerul Finanþelor a unor credite revolving de 150 milioane dolari S.U.A.
pentru Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A., în vederea asigurãrii finanþãrii
importurilor de þiþei, pãcurã, gaze naturale ºi cãrbune energetic necesare pentru consumul curent
al anului 2000 ºi refacerii stocurilor pentru iarna 2000Ð2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 35 alin. (1) ºi ale art. 37 alin. (4) din
Legea datoriei publice nr. 81/1999,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor garanteazã în numele ºi
în contul statului credite externe în valoare de 150 milioane
dolari S.U.A., precum ºi dobânzile ºi comisioanele aferente
acestora, în sistem revolving, în vederea asigurãrii resurselor financiare necesare pentru importul de þiþei, pãcurã,
gaze naturale ºi cãrbune energetic necesare pentru consumul curent al anului 2000 ºi refacerii stocurilor pentru iarna

2000Ð2001, credite al cãror beneficiar este Societatea
Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Art. 2. Ñ Rambursarea creditelor externe, a dobânzilor
ºi a altor costuri va fi asiguratã de Societatea Comercialã
”TermoelectricaÒ Ñ S.A. din surse proprii.
Art. 3. Ñ Selectarea ofertelor de finanþare prezentate de
Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. va fi avizatã
de Ministerul Finanþelor.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu

Bucureºti, 7 septembrie 2000.
Nr. 767.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli
necesare dezvoltãrii ºi modernizãrii producþiei de þiþei ºi gaze naturale, rafinãrii,
transportului ºi distribuþiei petroliere
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Articolul 3 din Hotãrârea Guvernului
nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare
dezvoltãrii ºi modernizãrii producþiei de þiþei ºi gaze naturale, rafinãrii, transportului ºi distribuþiei petroliere se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Agenþii economici cu activitate specificã pot
calcula, colecta ºi include pe costuri sumele aferente cotelor de cheltuieli aprobate prin prezenta hotãrâre, numai pe

mãsura valorificãrii ºi încasãrii producþiei. Fondurile astfel
constituite se utilizeazã de agenþii economici pentru acoperirea nevoilor de investiþii din sectoarele de rafinare, transport ºi distribuþie petrolierã, pentru lucrãrile de cercetare
geologicã destinatã descoperirii de noi rezerve, în vederea
dezvoltãrii producþiei pentru retehnologizarea ºi modernizarea echipamentelor din dotare.Ò

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 7 septembrie 2000.
Nr. 768.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea pct. 9 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare
a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Punctul 9 din anexa nr. 6 la
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României,
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis din
9 octombrie 1997, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:

avut în proprietate ºi au fost utilizate de titular în þara din
care îºi strãmutã reºedinþa cu cel puþin 6 luni înainte de
data stabilirii definitive a domiciliului în þarã.Ò
2. Dupã alineatul 1 se introduc douã alineate cu
urmãtorul cuprins:
”Prevederile referitoare la perioada de deþinere în proprietate ºi utilizare a bunurilor nu se aplicã categoriei de persoane menþionatã la pct. 10 din prezenta anexã.
Operaþiunile pentru care existã documente vamale vizate
de autoritatea vamalã ori sunt depuse declaraþii vamale sub
regimul prevãzut în reglementãrile vamale anterioare prezentei hotãrâri se deruleazã ºi se încheie în conformitate
cu acele reglementãri.Ò

1. Alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Persoanele fizice care au domiciliat cel puþin 24 de luni
în strãinãtate ºi îºi stabilesc domiciliul definitiv în România
pot introduce în þarã, fãrã a fi supuse plãþii taxelor vamale,
pe baza adeverinþei emise de Ministerul de Interne, orice
bunuri prezentate la vãmuire, inclusiv douã vehicule rutiere,
indiferent de categoria acestora, dacã fac dovada cã le-au

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 7 septembrie 2000.
Nr. 775.
«
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P R O T O C O L U L Nr. 3/2000
privind stabilirea, în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 27/2000,
a preþurilor minime la alcool ºi la bãuturi alcoolice
încheiat astãzi, 7 septembrie 2000, între:
1. Organizaþia Patronalã VINROM, cu sediul în Bucureºti, str. General Budiºteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentatã
prin domnul Mihai Simpetru, în calitate de preºedinte;
2. Asociaþia Producãtorilor de Alcool ºi Bãuturi Spirtoase GARANT, cu sediul în Bucureºti, str. George Enescu
nr. 27Ð29, sectorul 1, reprezentatã prin domnul Romulus Dascãlu, în calitate de preºedinte;
3. Organizaþia Patronalã de Ramurã ROMFERMENT, cu sediul în Bucureºti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5,
reprezentatã prin domnul Radu Morariu, în calitate de preºedinte.
Art. 1. Ñ În conformitate cu prevederile Ordonanþei
Guvernului nr. 27/2000 asociaþiile patronale ale producãtorilor de alcool ºi bãuturi alcoolice au stabilit preþurile minime
la alcool ºi bãuturi alcoolice, cuprinse în anexa care face
parte integrantã din prezentul protocol.
Organizaþia Patronalã
VINROM
Mihai Simpetru,
preºedinte

Art. 2. Ñ Prezentul protocol intrã în vigoare la 10 zile
dupã publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
De la data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentului protocol preþurile ºi orice alte prevederi cuprinse în Protocolul
nr. 2/2000 îºi pierd valabilitatea.

Asociaþia Producãtorilor de Alcool
ºi Bãuturi Spirtoase GARANT
Romulus Dascãlu,
preºedinte

Organizaþia Patronalã de Ramurã
ROMFERMENT
Radu Morariu,
preºedinte
ANEXÃ

LISTA

cuprinzând preþurile minime (exclusiv T.V.A.) la alcool ºi bãuturi alcoolice,
conform Ordonanþei Guvernului nr. 27/2000
1.1. Alcool brut Ñ 4.400 lei/grad dal
1.2. Alcool etilic rafinat
1.2.1. Alcool rafinat de 95,5 Ñ 48.705 lei/litru
Ñ 15.100 lei/grad dal
1.2.2. Alcool rafinat de 96,0 Ñ 49.920 lei/litru
Ñ 15.200 lei/grad dal
1.3. Bãuturi alcoolice obþinute pe bazã de alcool etilic rafinat ºi bãuturi alcoolice obþinute din distilate de cereale
a) Grupa votcã, cu sau fãrã arome
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã ºi cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentraþia
alcoolicã (%)
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Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentraþia
alcoolicã (%)

b) Grupa rom
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã ºi cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentraþia
alcoolicã (%)
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c) Grupa rachiuri (din alcool rafinat), cu sau fãrã adaos de arome (inclusiv alte bãuturi din alcool rafinat)
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã ºi cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentraþia
alcoolicã (%)

d) Grupa brandy ºi whisky
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã ºi cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentraþia
alcoolicã (%)
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Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentraþia
alcoolicã (%)

e) Grupa gin
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã ºi cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentraþia
alcoolicã (%)
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Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentraþia
alcoolicã (%)

f) Grupa lichioruri, inclusiv aperitive
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã ºi cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentraþia
alcoolicã (%)
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Capacitatea (litru)
0,1

0,15

0,2

0,25

0,33

0,35

0,5

0,7

0,75

1

vrac

Concentraþia
alcoolicã (%)

g) Grupa creme
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã ºi cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,5

0,7

0,75

Concentraþia
alcoolicã (%)

h) Grupa alcool etilic îmbuteliat
Preþul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlã ºi cutie de carton, navete etc.) ºi discontul (lei)
Capacitatea (litru)
0,5

1

Concentraþia
alcoolicã (%)

NOTÃ:
1. Organizaþiile ºi asociaþiile patronale pot reactualiza sau completa lista cuprinzând preþurile minime, în funcþie de apariþia
unor noi produse ºi de cursul valutar al monedei EUR, care va fi publicatã în Monitorul Oficial al României.
2. În grupa rachiuri (din alcool rafinat) sunt incluse produsele tip palincã, þuicã sau alte produse pe bazã de alcool rafinat.
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