PARTEA

Anul XII Ñ Nr. 515

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Joi, 19 octombrie 2000

SUMAR

Nr.

Pagina

943.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
38.
39.

Nr.

Ñ Hotãrâre privind bugetul Camerei Deputaþilor pe
anul 2001...................................................................

1Ð4

Ñ Hotãrâre pentru modificarea art. 176 din
Regulamentul Camerei Deputaþilor...........................

4Ð5

944.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
932.

Ñ Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii
Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale........................................................................

5Ð6

933.

Ñ Hotãrâre privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Prahova...........................................

6

Ñ Hotãrâre privind alocarea unor fonduri din
bugetul de stat pe anul 2000 pentru finanþarea
lucrãrilor de investiþii ”Modernizare Aeroport Iaºi Ñ
Extindere aerogarã existentãÒ...................................

6

934.

HOTÃRÂRI

ALE

946.

Pagina
Ñ Hotãrâre privind modificarea ºi completarea
Normelor pentru aplicarea Legii minelor
nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 639/1998, cu modificãrile ulterioare ...................

7

Ñ Hotãrâre pentru modificarea Normelor metodologice privind finanþarea, elaborarea, atribuirea ºi
implementarea, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare ºi de
stimulare a inovãrii, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 48/1998 .............................................

7Ð8

Ñ Hotãrâre pentru modificarea alin. (2) al art. 5
din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Fondului Proprietãþii de Stat, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 788/1999 .........................

8

CAMEREI

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind bugetul Camerei Deputaþilor pe anul 2001
În temeiul art. 61 alin. (1) ºi al art. 64 din Constituþia României, precum ºi al art. 206 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Bugetul Camerei Deputaþilor pe anul 2001,
care va fi cuprins în bugetul de stat, se stabileºte la suma
de 1.480.393.491 mii lei, astfel:

a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei
Deputaþilor, în sumã de 1.473.329.700 mii lei, din care:
Ñ cheltuieli curente, în sumã de 946.329.700 mii lei;
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Ñ cheltuieli de capital, în sumã de 527.000.000 mii lei;
b) cheltuieli pentru funcþionarea Institutului Român pentru
Drepturile Omului, în sumã de 7.063.791 mii lei, din care:
Ñ cheltuieli curente, în sumã de 6.673.791 mii lei;
Ñ cheltuieli de capital, în sumã de 390.000 mii lei.
(2) Detalierea bugetului pe capitole ºi subcapitole, precum ºi pe titulari este prezentatã în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ (1) Structura ”Cheltuielilor curenteÒ necesare
în vederea funcþionãrii Camerei Deputaþilor, Secretariatului
general ºi întreþinerii ºi administrãrii Palatului Parlamentului
este urmãtoarea:
a) cheltuieli de personal, în sumã de 690.505.700 mii lei;
b) cheltuieli materiale ºi servicii, în sumã de
251.524.000 mii lei;
c) transferuri (cotizaþii la organisme internaþionale), în
sumã de 4.300.000 mii lei.
(2) La ”Cheltuieli curenteÒ sunt prevãzute ºi sumele
necesare pentru Fondul preºedintelui Camerei Deputaþilor,
precum ºi sumele pentru exploatarea ºi întreþinerea
Clubului Parlamentarilor.
(3) În prevederile de la ”Cheltuieli de personalÒ sunt
cuprinse ºi sumele pentru constituirea Fondului de cheltuieli
pentru activitatea deputaþilor în circumscripþiile electorale.
(4) Cheltuielile de întreþinere ºi reparaþii ale bunurilor din
patrimoniul administrat de Camera Deputaþilor, repartizate
în scopul exercitãrii mandatului de cãtre deputaþi în circumscripþiile electorale, sunt cuprinse la titlul ”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ.
Art. 3. Ñ (1) Cheltuielile de capital destinate execuþiei
lucrãrilor în continuare la obiectivele de investiþii ”Palatul
ParlamentuluiÒ ºi ”Definitivarea ºi amenajarea parcajului
subteran de pe platforma Palatului ParlamentuluiÒ sunt în
sumã de 383.410.000 mii lei, iar cele pentru ”Alte cheltuieli
de investiþiiÒ, în sumã de 143.980.000 mii lei.
(2) Lista cuprinzând obiectivele de investiþii pe anul
2001 este prevãzutã în anexa nr. 2.
Art. 4. Ñ (1) Bugetul de venituri ºi cheltuieli al activitãþilor extrabugetare desfãºurate de Camera Deputaþilor în

anul 2001 cuprinde, la resurse, suma de 32.800.000 mii
lei, iar la cheltuieli, suma de 30.000.000 mii lei.
(2) Veniturile realizate de Camera Deputaþilor vor fi
reþinute integral de cãtre aceasta pentru acoperirea unor
cheltuieli curente ºi de capital aferente acþiunilor ºi activitãþilor extrabugetare organizate cu aprobarea Biroului permanent. Administrarea, contabilizarea ºi raportarea
veniturilor ºi a cheltuielilor respective se vor realiza în
regim extrabugetar, iar disponibilitãþile de la sfârºitul anului
se vor reporta în anul urmãtor, pentru a fi cheltuite cu
aceleaºi destinaþii. Biroul permanent al Camerei Deputaþilor
poate aproba utilizarea încasãrilor în lei sau în valutã ºi
pentru alte destinaþii, în condiþiile legii.
(3) Organizarea activitãþilor extrabugetare, tarifele ºi
cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobã de
Biroul permanent al Camerei Deputaþilor.
(4) Numãrul de personal salarizat din venituri extrabugetare se aprobã de Biroul permanent al Camerei
Deputaþilor, în funcþie de necesitãþi ºi de veniturile extrabugetare realizate.
(5) Cheltuielile prevãzute în bugetul activitãþilor extrabugetare pot fi depãºite numai în cazul obþinerii unor venituri
suplimentare.
(6) Achiziþiile de bunuri destinate desfacerii în unitãþile
de alimentaþie ale Camerei Deputaþilor, realizate din fonduri
extrabugetare, nu sunt supuse regimului achiziþiilor publice
de bunuri ºi servicii.
(7) Sinteza veniturilor ºi a cheltuielilor aferente
activitãþilor extrabugetare ale Camerei Deputaþilor în anul
2001 este prevãzutã în anexa nr. 3.
Art. 5. Ñ Biroul permanent al Camerei Deputaþilor va
lua mãsuri pentru încadrarea în alocaþiile bugetare
prevãzute în prezenta hotãrâre.
Art. 6. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 17 octombrie 2000.
Nr. 38.
ANEXA Nr. 1

CAMERA DEPUTAÞILOR
BUGETUL PE ANUL 2001

Ñ Detalierea pe articole de cheltuieli Ñ
Ñ mii lei Ñ

Capitol

Subcapitol

Titlu/
articol

Alineat

5001
01
02
20
38
40
40

11

40

55

Denumirea indicatorului

II. CHELTUIELI Ñ TOTAL
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII
TRANSFERURI
Transferuri neconsolidabile
Contribuþii ºi cotizaþii la
organisme internaþionale
Contribuþii la programe realizate
cu finanþare internaþionalã

din care pentru:
Institutul Român
pentru
Drepturile Omului

Program
2001

Camera
Deputaþilor

1.480.393.491
953.003.491
696.174.391
252.529.100
4.300.000
4.300.000

1.473.329.700
946.329.700
690.505.700
251.524.000
4.300.000
4.300.000

4.300.000

4.300.000

0

0

7.063.791
6.673.791
5.668.691
1.005.100
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Ñ mii lei Ñ

Capitol

Subcapitol

Titlu/
articol

Alineat

70
5101
01
02
10
11
12
13
13
13
14

01
02

20
24
25
26
27
28
29
30
32
38
40
40

11

40

55

70
72

din care pentru:
Institutul Român
Camera
pentru
Deputaþilor
Drepturile Omului

Program
2001

Denumirea indicatorului

CHELTUIELI DE CAPITAL
AUTORITÃÞI PUBLICE
CHELTUIELI CURENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri în þarã
Ñ deplasãri în strãinãtate
Contribuþii pentru constituirea Fondului
de asigurãri sociale de sãnãtate
CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII
Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii cu
caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Reparaþii capitale
Cãrþi ºi publicaþii
Alte cheltuieli
Fondul Preºedintelui
TRANSFERURI
Transferuri neconsolidabile
Contribuþii ºi cotizaþii la organisme
internaþionale
Contribuþii la programe realizate cu
finanþare internaþionalã
CHELTUIELI DE CAPITAL
Investiþii ale instituþiilor publice

527.390.000
1.480.393.491
953.003.491
696.174.391
278.421.529
77.618.459

527.000.000
1.473.329.700
946.329.700
690.505.700
274.704.000
76.514.000

390.000
7.063.791
6.673.791
5.668.691
3.717.529
1.104.459

13.849.076
306.795.900
286.480.350
20.315.550

13.663.200
306.395.300
286.395.300
20.000.000

185.876
400.600
85.050
315.550

19.489.427
252.529.100
140.948.600

19.229.200
251.524.000
140.483.500

260.227
1.005.100
465.100

9.332.000

8.942.000

390.000

4.314.500
64.200.400
50.000
3.139.500
29.544.100
1.000.000
4.300.000
4.300.000

4.303.500
64.170.000
0
3.109.500
29.515.500
1.000.000
4.300.000
4.300.000

11.000
30.400
50.000
30.000
28.600

4.300.000

4.300.000

0
527.390.000
527.390.000

0
527.000.000
527.000.000
ANEXA Nr. 2

CAMERA DEPUTAÞILOR
LISTA

cheltuielilor de investiþii pe anul 2001
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

A.

B.
C.

Nominalizarea pe obiective de investiþii,
dotãri ºi alte cheltuieli de investiþii
(data începerii Ñ anul; numãrul
ºi data aprobãrii documentaþiei de investiþii)

TOTAL,
din care:
Lucrãri în continuare,
din care:
1. Obiectivul ”Palatul ParlamentuluiÒ
Ñ data începerii: 1984
Ñ numãrul ºi data aprobãrii documentaþiei:
Hotãrârea Guvernului nr. 718/1991
2. Obiectivul ”Definitivarea ºi amenajarea
parcajului subteran de pe platforma
Palatului ParlamentuluiÒ
Ñ data începerii: 1995
Ñ numãrul ºi data aprobãrii documentaþiei:
Hotãrârea Guvernului nr. 672/1994
Lucrãri noi
Alte cheltuieli de investiþii**)

Program*)

Termenul de punere în funcþiune
(anul)

527.390.000
383.410.000
355.410.000

2005

28.000.000

2002

0
143.980.000

x

*) În funcþie de derularea procesului investiþional, Biroul permanent al Camerei Deputaþilor poate sã aprobe
modificãri în program, cu încadrarea în valoarea totalã a cheltuielilor de capital aprobate.
**) Din care 5.000.000 mii lei cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate ºi a studiilor de
fezabilitate aferente obiectivului de investiþii ”Complex cazare deputaþiÒ ºi 390.000 mii lei dotãri independente pentru
Institutul Român pentru Drepturile Omului.

390.000
390.000
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ANEXA Nr. 3

CAMERA DEPUTAÞILOR
BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI

al activitãþilor extrabugetare pe anul 2001
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

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

Indicatori

Prevederi 2001

Disponibil la finele anului 2000
Stocuri ºi alte imobilizãri la finele anului 2000
Venituri în anul 2001
TOTAL RESURSE (1+2+3)
Cheltuieli în anul 2001
Stocuri ºi alte imobilizãri la finele anului 2001
Disponibil la finele anului 2001

3.500.000
1.300.000
28.000.000
32.800.000
30.000.000
1.300.000
1.500.000

Ñ Detalierea pe articole de cheltuieli Ñ
TOTAL CHELTUIELI
I.
CHELTUIELI CURENTE
A. Cheltuieli de personal
1. Cheltuieli cu salariile
2. Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat
3. Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj
4. Deplasãri, detaºãri, transferãri
Deplasãri, detaºãri, transferãri în þarã
Deplasãri în strãinãtate
5. Contribuþii pentru constituirea Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate
B. Cheltuieli materiale ºi servicii
1. Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie
2. Materiale ºi prestãri de servicii cu caracter funcþional
3. Obiecte de inventar de micã valoare sau scurtã duratã ºi echipament
4. Reparaþii curente
5. Reparaþii capitale
6. Alte cheltuieli
II. CHELTUIELI DE CAPITAL

30.000.000
29.700.000
17.200.000
12.160.000
3.268.500
583.700
336.300
86.300
250.000
851.500
12.500.000
10.720.000
772.000
360.000
100.000
100.000
448.000
300.000

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 176 din Regulamentul Camerei Deputaþilor
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Articolul 176 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor, astfel cum a fost republicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 53 din 14 martie 1996, se modificã ºi se completeazã, având urmãtorul cuprins:
”Art. 176. Ñ Nici un deputat nu poate fi reþinut, arestat,
percheziþionat sau trimis în judecatã penalã ori
contravenþionalã fãrã încuviinþarea prealabilã a Camerei
Deputaþilor ºi dupã ascultarea sa.
Cererea de reþinere, arestare, percheziþie sau privind
posibilitatea trimiterii în judecatã penalã ori contravenþionalã
se adreseazã preºedintelui Camerei de cãtre ministrul
justiþiei. Sãvârºirea sau descoperirea ulterioarã a unor noi
fapte penale sau contravenþionale determinã introducerea
unei noi cereri de reþinere, arestare, percheziþie sau de trimitere în judecatã penalã ori contravenþionalã.

În cererea adresatã preºedintelui Camerei Deputaþilor
ministrul justiþiei va preciza ºi va motiva pentru care dintre
mãsurile prevãzute la art. 69 din Constituþie solicitã încuviinþarea.
Preºedintele Camerei aduce la cunoºtinþã deputaþilor
cererea, în ºedinþã publicã, dupã care o trimite de îndatã
Comisiei juridice, de disciplinã ºi imunitãþi spre examinare,
care va stabili prin raportul sãu dacã existã sau nu existã
motive temeinice pentru aprobarea cererii. Hotãrârea comisiei se adoptã, în cel mult 30 de zile de la sesizare, prin
votul majoritãþii membrilor comisiei. Votul este secret.
Ministrul justiþiei va înainta Comisiei juridice, de disciplinã ºi imunitãþi toate documentele pe care aceasta le solicitã; în caz de refuz comisia se va adresa Camerei
Deputaþilor, prin intermediul Biroului permanent, pentru a
hotãrî cu privire la acest refuz.
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Cererea prevãzutã la alin. 2, împreunã cu raportul comisiei, se înainteazã grupului parlamentar din care face parte
deputatul în cauzã. Grupul îºi va exprima punctul de
vedere cu privire la cerere într-un raport scris, în termen
de 30 de zile de la data sesizãrii grupului.
În cazul deputaþilor care nu fac parte din nici un grup
parlamentar aceºtia pot sã depunã la Biroul permanent
punctul de vedere cu privire la cerere.
Raportul comisiei, împreunã cu raportul grupului parlamentar, se înainteazã Biroului permanent ºi se supun dez-
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baterii ºi aprobãrii Camerei Deputaþilor. Camera Deputaþilor
se va pronunþa separat asupra fiecãrei mãsuri a cãrei încuviinþare se cere de cãtre ministrul justiþiei, potrivit art. 69
din Constituþie.
Camera Deputaþilor hotãrãºte asupra cererii, în cel mult
3 luni de la sesizare, cu votul majoritãþii membrilor sãi.
Votul este secret ºi se exprimã prin bile.Ò
Art. II. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã
începând cu data constituirii legale a Camerei Deputaþilor
care va fi aleasã la data de 26 noiembrie 2000.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 17 octombrie 2000.
Nr. 39.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 188/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 122 din 24 martie 1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã ºi se înlo-

cuieºte cu anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. II. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã
începând cu data publicãrii ei în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 13 octombrie 2000.
Nr. 932.
ANEXÃ
UNITÃÞILE

care funcþioneazã în subordinea, în coordonarea sau în administrarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi
finanþarea unor activitãþi desfãºurate în cadrul acestora
A. În subordine:
I. Unitãþi cu personalitate juridicã, finanþate de la bugetul de stat (3.160 de posturi), din care:
1. direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti;
2. Oficiul Muncii;
3. Institutul Naþional de Expertizã Medicalã ºi Recuperare
a Capacitãþii de Muncã;
4. Centrul de Informare ºi Consultanþã pentru Familie;

5. Centrul Social ”GavrocheÒ de Integrare Familialã pentru Copii;
6. Centrul-Pilot de Asistenþã ºi Protecþie a Victimelor
Violenþei în Familie.
II. Organ de specialitate cu personalitate juridicã,
finanþat din venituri extrabugetare ºi din alocaþii de la
bugetul de stat:
Inspecþia muncii (3.405 posturi), din care:
a) în aparatul central 239 de posturi;
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b) în inspectoratele teritoriale de muncã 3.166 de
posturi.
III. Unitãþi cu personalitate juridicã, finanþate din venituri extrabugetare ºi din subvenþii acordate de la bugetul
de stat (80 de posturi), din care:
1. Cãminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia;
2. Cãminul pentru persoane vârstnice Sibiu.
IV. Unitate cu personalitate juridicã, finanþatã din venituri extrabugetare:
Ñ Centrul de Monitorizare a Unitãþilor cu Risc
Profesional, unitate din subordinea Inspecþiei Muncii (20 de
posturi).
V. Unitãþi sau activitãþi de specialitate finanþate din
bugetul asigurãrilor sociale de stat:
1. Oficiul Central de Platã a Pensiilor, unitate cu personalitate juridicã;
2. activitãþi specifice în domeniul asigurãrilor sociale din
cadrul direcþiilor generale de muncã ºi protecþie socialã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.

VI. Activitate de specialitate finanþatã din Fondul
naþional de solidaritate, din cadrul direcþiilor generale de
muncã ºi protecþie socialã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti (150 de posturi)
B. În coordonare
I. Unitãþi cu personalitate juridicã în coordonare,
finanþate din venituri extrabugetare:
1. Institutul Naþional de Cercetare ªtiinþificã în Domeniul
Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ I.N.C.S.D.M.P.S. Bucureºti;
2. Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protecþia Muncii Ñ I.N.C.D.P.M. Bucureºti;
3. Revista pentru protecþia muncii ”ObiectivÒ.
II. Unitãþi cu personalitate juridicã în coordonare metodologicã, finanþate din venituri extrabugetare ºi din bugetele locale:
Ñ cãminele pentru persoane vârstnice din judeþe ºi din
municipiul Bucureºti.
C. Unitãþi cu personalitate juridicã, în administrare:
Ñ unitãþi de tratament balnear ºi de odihnã ale agricultorilor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în funcþia de subprefect al judeþului Prahova
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 Florin Vasilache se numeºte în funcþia de subprefect al judeþului Prahova.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 13 octombrie 2000.
Nr. 933.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat
pe anul 2000 pentru finanþarea lucrãrilor de investiþii
”Modernizare Aeroport Iaºi Ñ Extindere aerogarã existentãÒ
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe
venit la judeþul Iaºi cu suma de 10,0 miliarde lei din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2000,
pentru continuarea obiectivului de investiþii ”Modernizare Aeroport Iaºi Ñ
Extindere aerogarã existentãÒ în Iaºi, judeþul Iaºi.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare
în volumul ºi în structura bugetului de stat pe anul 2000.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 13 octombrie 2000.
Nr. 934.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 515/19.X.2000

7

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998, cu modificãrile ulterioare
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Normele pentru aplicarea Legii minelor
nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 639/1998, cu modificãrile ulterioare, publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998,
se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul 2 al articolului 57 va avea urmãtorul
cuprins:
”Întocmirea ºi depunerea documentaþiilor necesare în
vederea obþinerii licenþelor de concesionare directã a perimetrelor de exploatare, în condiþiile art. 46 alin. (1) din
Legea minelor nr. 61/1998, se vor realiza eºalonat pânã la
data de 14 iunie 2001.Ò

2. La articolul 57, dupã alineatul 2 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins:
”Verificarea ºi evaluarea documentaþiilor depuse în vederea concesionãrii directe, negocierea clauzelor ºi condiþiilor
licenþelor de concesionare directã, precum ºi emiterea
acestora de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale se vor realiza pânã la data de 14 iulie 2001.Ò
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998, cu modificãrile ulterioare, precum ºi cu cele aduse prin prezenta
hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Sorin Potânc,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 13 octombrie 2000.
Nr. 943.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Normelor metodologice privind finanþarea, elaborarea, atribuirea
ºi implementarea, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare
ºi de stimulare a inovãrii, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 48/1998
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Normele metodologice privind finanþarea, elaborarea, atribuirea ºi implementarea, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare ºi de
stimulare a inovãrii, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 48/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 91 din 26 februarie 1998, se modificã dupã
cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 21. Ñ (1) În funcþie de valoarea contractului de
finanþare, selectarea contractorilor prin proceduri
competiþionale simplificate ºi stabilirea contractorului în mod
direct pot fi fãcute astfel:

a) prin consultare informalã Ñ pentru contracte cu o
valoare, echivalentã în lei, cuprinsã între 10.000 euro ºi
30.000 euro inclusiv;
b) prin comparare de ofertã Ñ pentru contracte cu o
valoare, echivalentã în lei, cuprinsã între 3.000 euro ºi
10.000 euro inclusiv;
c) prin atribuire în mod direct Ñ pentru contracte cu o
valoare, echivalentã în lei, de pânã la 3.000 euro inclusiv.Ò
2. La articolul 21, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:
”(11) Sumele în lei reprezentând valoarea contractului de
finanþare se stabilesc la data perfectãrii contractului, în
funcþie de ultimul curs de schimb valutar comunicat de
Banca Naþionalã a României pentru 1 euro.Ò

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 515/19.X.2000

3. În cuprinsul normelor metodologice denumirea
Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei se înlocuieºte cu
denumirea Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã, Tehnologie
ºi Inovare.

Art. II. Ñ Normele metodologice aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 48/1998, cu modificãrile ºi completãrile
aduse prin prezenta hotãrâre, vor fi republicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã,
Tehnologie ºi Inovare,
L‡nyi Szabolcs
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 13 octombrie 2000.
Nr. 944.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea alin. (2) al art. 5 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare
a Fondului Proprietãþii de Stat, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 788/1999
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Alineatul (2) al articolului 5 din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Fondului
Proprietãþii de Stat, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 788/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 483 din 6 octombrie 1999, se modificã ºi va
avea urmãtorul cuprins:
”(2) Sediul Fondului Proprietãþii de Stat este în municipiul Bucureºti, str. Lipscani nr. 18Ñ20, sectorul 3.Ò

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Eros
ý
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David

Bucureºti, 13 octombrie 2000.
Nr. 946.
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