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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 201/1999
pentru completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã
a impozitelor pe salarii ºi/sau pe venituri realizate de consultanþi strãini
pentru activitãþile desfãºurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 201 din 29 decembrie 1999 pentru completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã a impozitelor pe salarii ºi/sau pe

venituri realizate de consultanþi strãini pentru activitãþile
desfãºurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 649 din 30 decembrie 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

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

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Bucureºti, 6 noiembrie 2000.
Nr. 194.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 201/1999
pentru completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de platã
a impozitelor pe salarii ºi/sau pe venituri realizate de consultanþi strãini
pentru activitãþile desfãºurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
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. 201/1999 pentru
completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 66/1997 privind scutirea de platã a impozitelor pe salarii

ºi/sau pe venituri realizate de consultanþi strãini pentru activitãþile desfãºurate în România în cadrul unor acorduri de
împrumut ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 3 noiembrie 2000.
Nr. 436.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind constituirea ºi organizarea clerului militar
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

CAPITOLUL II
Organizarea clerului militar

Art. 1. Ñ (1) Clerul militar se constituie din preoþii militari care îºi desfãºoarã activitatea în structurile forþelor
armate.
(2) Clerul militar se instituie în Ministerul Apãrãrii
Naþionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de
Informaþii, Serviciul de Informaþii Externe, Serviciul de
Protecþie ºi Pazã, Serviciul de Telecomunicaþii Speciale ºi
Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia Generalã a Penitenciarelor, în
scopul satisfacerii cerinþelor spiritual-religioase ale militarilor;
membrii sãi contribuie, prin mijloace specifice ºi în limitele
misiunii pastorale pe care o au, la cultivarea virtuþilor
ostãºeºti, la formarea rãspunderii civice ºi a sentimentelor
patriotice în rândul militarilor.
Art. 2. Ñ Preotul militar este slujitorul unei biserici sau
al unui cult recunoscut de lege, încadrat în structurile
forþelor armate, învestit cu dreptul de a oficia acte de cult
ºi de a transmite învãþãtura moºtenitã credincioºilor pe care
îi pãstoreºte.
Art. 3. Ñ (1) Activitãþile duhovniceºti ºi religioase se
desfãºoarã conform rânduielilor bisericeºti, dupã programul
stabilit de preotul militar, cu aprobarea comandantului
unitãþii. Participarea militarilor la aceste activitãþi se face pe
baza opþiunii liber exprimate a acestora.
(2) Participarea militarilor la activitãþile de educaþie religioasã, moralã sau civicã, la serviciile religioase prilejuite de
sãrbãtorile naþionale, depunerea jurãmântului, Ziua Eroilor,
zilele categoriilor de forþe ale armatei, armelor, zilele
unitãþilor, din duminici ºi sãrbãtori, precum ºi la programul
educativ-patriotic legat de acestea se desfãºoarã conform
planului pregãtirii pentru luptã.
Art. 4. Ñ Preoþii militari desfãºoarã în unitãþi ºi în garnizoane atât activitate pastoralã, potrivit doctrinei ºi practicii
cultului respectiv, cât ºi activitate de educaþie moral-religioasã, în spirit patriotic, pentru militarii în termen, militarii cu
termen redus, militarii angajaþi pe bazã de contract, cadrele
militare, salariaþiii civili ºi familiile acestora care locuiesc în
perimetrul unitãþilor militare respective.
Art. 5. Ñ (1) Serviciile religioase se efectueazã, în timp
de pace, în lãcaºurile de cult din unitãþile militare sau în
cele locale anume destinate, în spaþii special amenajate ori
pe terenuri de instrucþie.
(2) În campanie, în stare de asediu sau în stare de
urgenþã, serviciile religioase se efectueazã în forme ºi
locuri adecvate situaþiilor respective.
Art. 6. Ñ (1) La serviciile religioase preoþii militari poartã
vestimentaþia cultului de care aparþin, iar în celelalte ocazii,
uniforma militarã clericalã adecvatã.
(2) Normele privind descrierea uniformei militare clericale, a însemnelor distinctive ºi de ierarhizare se stabilesc
prin regulament aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
Art. 7. Ñ Apartenenþa confesionalã a militarilor este cea
declaratã de aceºtia.
Art. 8. Ñ În toate unitãþile ºi formaþiunile militare se
interzice atragerea militarilor spre o credinþã anume, prin
forme ºi mijloace abuzive sau altele decât cele liber
consimþite.

Art. 9. Ñ (1) Recrutarea preoþilor militari se face de
cãtre Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de Interne,
Serviciul Român de Informaþii, Serviciul de Informaþii
Externe, Serviciul de Protecþie ºi Pazã, Serviciul de
Telecomunicaþii Speciale ºi Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia
Generalã a Penitenciarelor, din rândul personalului hirotonit
sau ordinat care are numai cetãþenie românã, recomandat
de un cult legal constituit, licenþiat în Teologie pastoralã ºi
având cel puþin 2 ani de activitate bisericeascã.
(2) Încadrarea preoþilor militari se face prin concurs.
(3) Candidaþii declaraþi admiºi vor urma cursuri de
pregãtire specifice, organizate de instituþiile prevãzute la
art. 1, în colaborare cu cultele religioase care au recomandat preoþi pentru mediul militar.
Art. 10. Ñ (1) În Ministerul Apãrãrii Naþionale, în
Ministerul de Interne ºi în Ministerul Justiþiei se organizeazã
ºi funcþioneazã câte o secþie de asistenþã religioasã.
(2) În celelalte instituþii în care activeazã preoþi militari
se constituie structuri adecvate cerinþelor, stabilite prin ordin
al conducãtorilor respectivelor instituþii.
(3) Organizarea, compunerea ºi atribuþiile structurilor
prevãzute la alin. (1) ºi (2) se stabilesc prin regulamentul
de organizare ºi funcþionare.
Art. 11. Ñ (1) ªeful Secþiei de asistenþã religioasã are
rang onorific de vicar administrativ ºi este numit în funcþie
de ministrul de resort, la propunerea Bisericii Ortodoxe
Române, în urma consultãrii ecumenice a cultelor care au
reprezentare în cadrul ministerelor menþionate la art. 10
alin. (1), dintre preoþii care întrunesc condiþiile pentru
aceastã funcþie.
(2) ªeful Secþiei de asistenþã religioasã coordoneazã
activitatea preoþilor, pastorilor sau a deservenþilor altor
culte, permanenþi ºi angajaþi pe bazã de convenþii civile de
prestãri de servicii.
(3) În îndeplinirea atribuþiilor sale ºeful Secþiei de asistenþã religioasã colaboreazã, pe linie militarã, cu un consilier, ofiþer în activitate.
Art. 12. Ñ (1) Pentru acoperirea unor nevoi de asistenþã religioasã vor putea fi angajaþi clerici din unitãþile de
cult, pe bazã de convenþii civile de prestãri de servicii, în
condiþiile art. 3 lit. a) ºi ale celorlalte prevederi ale Legii
nr. 130/1999 privind unele mãsuri de protecþie a persoanelor încadrate în muncã.
(2) Clericii angajaþi potrivit alin. (1) sunt recomandaþi de
episcopul locului sau de ºeful local al cultului respectiv,
selecþionaþi ºi abilitaþi de secþiile de asistenþã religioasã, ºi
trebuie sã îndeplineascã cerinþele prevãzute la art. 9
alin. (3).
(3) Pe durata activitãþii lor clericii angajaþi pe bazã de
convenþii civile de prestãri de servicii vor respecta îndatoririle ce le revin clericilor militari permanenþi. Pe perioada
respectivã aceºtia nu dobândesc calitatea de salariat ºi nu
beneficiazã de drepturile prevãzute în legislaþia privind
protecþia ºomerilor, în condiþiile art. 6 alin. (1) din Legea
nr. 130/1999.
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Art. 13. Ñ Drepturile salariale ale clericilor angajaþi pe
bazã de convenþii civile de prestãri de servicii se vor stabili
în raport cu volumul de activitate desfãºuratã lunar de
aceºtia.
Art. 14. Ñ Preoþii militari se subordoneazã militar-administrativ ºefilor structurilor militare în care sunt încadraþi ºi
spiritual-canonic ierarhiei bisericeºti care i-a recomandat.
Art. 15. Ñ Preoþii militari sunt asimilaþi corpului ofiþerilor,
dupã cum urmeazã:
a) asimilaþi gradului de maior: preoþii de garnizoanã
categoria I ºi preoþii asistenþi;
b) asimilaþi gradului de locotenent-colonel: preoþii de garnizoanã categoria a II-a;
c) asimilaþi gradului de colonel: preoþii de garnizoanã
categoria a III-a, preoþi ai Garnizoanei Bucureºti, preoþi în
Secþia de asistenþã religioasã;
d) asimilaþi gradului de general de brigadã: inspector
general ºi ºef al Secþiei de asistenþã religioasã.
CAPITOLUL III
Îndatoririle ºi drepturile preoþilor militari
Art. 16. Ñ Prevederile art. 9Ñ12, 14, 17Ñ28 ºi 112
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare se
aplicã în mod corespunzãtor ºi preoþilor militari ºi familiilor
acestora, dupã caz.
Art. 17. Ñ Preotul din structurile militare are, în principal, urmãtoarele îndatoriri:
a) oficiazã Sfânta Liturghie, celelalte slujbe ºi servicii
religioase, administreazã Sfintele Taine, asigurând mãrturisirea ºi împãrtãºirea personalului militar ºi civil, desfãºoarã
activitatea de pastoraþie individualã ºi de grup în unitãþi, în
condiþiile prevãzute la art. 3 alin. (1);
b) transmite militarilor de aceeaºi religie sau confesiune
cu el învãþãtura de credinþã a cultului religios pe care îl
reprezintã;
c) desfãºoarã activitate de educaþie moral-religioasã,
eticã ºi civicã a personalului armatei;
d) colaboreazã nemijlocit cu ceilalþi factori educaþionali
din unitãþi, comandamente ºi garnizoane pentru organizarea
serviciilor religioase, cu ocazia unor evenimente importante
din istoria ºi spiritualitatea poporului român;
e) acordã asistenþã religioasã, la cerere, tuturor militarilor, inclusiv celor aflaþi în spitale, penitenciare sau în arestul unitãþilor;
f) participã prin mijloace pastorale specifice la formarea
spiritualã, la prevenirea ºi combaterea manifestãrilor
antisociale;
g) se preocupã, alãturi de comandanþi sau ºefi, de
starea psiho-moralã ºi disciplinarã a militarilor;
h) participã, cu aprobarea comandanþilor, la programele
de pregãtire pastoralã organizate de cultul religios respectiv, fãrã a afecta activitatea de asistenþã din structurile militare în care îºi desfãºoarã activitatea, sau la cele de
pregãtire militarã organizate de structurile în care sunt
încadraþi.
Art. 18. Ñ Preoþilor militari le este restrânsã exercitarea
unor drepturi ºi libertãþi, astfel:
a) cãsãtoria cu o persoanã apatridã sau care nu are
exclusiv cetãþenie românã este condiþionatã de obþinerea
aprobãrii prealabile a conducãtorilor instituþiilor în care sunt
încadraþi;
b) participarea la mitinguri, demonstraþii sau întruniri cu
caracter politic ori sindical este interzisã;
c) preoþii militari se pot deplasa în strãinãtate în
condiþiile care se stabilesc prin ordine ºi dispoziþii cu caracter intern;

d) opiniile politice pot fi exprimate numai în afara serviciului, dar nu în faþa militarilor pãstoriþi;
e) constituirea în diferite forme de asociere cu caracter
profesional, tehnico-ºtiinþific, cultural ºi sportiv-recreativ, cu
excepþia celor sindicale ori care contravin comenzii unice,
ordinii ºi disciplinei militare, este permisã în condiþiile stabilite prin regulamente;
f) preoþii militari permanenþi nu pot funcþiona ca preoþi
de parohie decât dupã încetarea activitãþii în rândul clerului
militar.
Art. 19. Ñ (1) Pentru acte de eroism, curaj ºi devotament în executarea unor misiuni, precum ºi pentru merite
deosebite în îndeplinirea îndatoririlor ce le revin, preoþilor
militari li se pot conferi decoraþii ºi titluri de onoare.
(2) Pentru vechime în activitate ºi rezultate meritorii,
preoþilor militari li se conferã medalii ºi ordine militare, iar
pe linie bisericeascã, ranguri ºi distincþii. Conferirea
decoraþiilor ºi a titlurilor de onoare preoþilor militari se face
potrivit reglementãrilor aplicabile cadrelor militare. Prin
vechime efectivã în serviciul militar se înþelege, în cazul
preoþilor militari, perioada cuprinsã între data la care cei în
cauzã au dobândit aceastã calitate, în condiþiile prezentei
legi, ºi data încetãrii ei.
(3) Pentru îndeplinirea exemplarã a atribuþiilor de serviciu preoþilor militari li se pot acorda recompense morale ºi
materiale, potrivit regulamentelor militare.
Art. 20. Ñ (1) Pentru abateri de la disciplinã, neîndeplinirea îndatoririlor sau încãlcarea regulilor de convieþuire
socialã preoþilor militari li se pot aplica sancþiuni.
(2) Normele privind stabilirea sancþiunilor ºi a competenþelor de aplicare a acestora se vor elabora de minister
ºi de instituþie, împreunã cu acele culte religioase de care
aparþin preoþii, pe baza reglementãrilor militare ºi a rânduielilor bisericeºti.
CAPITOLUL IV
Încetarea calitãþii de preot militar
Art. 21. Ñ Limitele de vârstã pânã la care preoþii militari pot fi menþinuþi în funcþii sunt similare cu cele ale
cadrelor militare.
Art. 22. Ñ Preoþii militari înceteazã sã mai aibã aceastã
calitate în urmãtoarele situaþii:
a) dupã împlinirea vârstei ºi a vechimii în serviciu,
necesare pentru acordarea pensiei de serviciu;
b) sunt încadraþi de comisiile de expertizã medico-militarã în gradul I, II sau III de invaliditate, potrivit legii;
c) când în urma reorganizãrii unor unitãþi ºi a reducerii
unor funcþii din statele de organizare nu sunt posibilitãþi
pentru a fi încadraþi în alte unitãþi, precum ºi pentru alte
motive sau nevoi ale ministerelor;
d) la cerere, pentru motive bine întemeiate;
e) prin demisie;
f) când sunt condamnaþi prin hotãrâre judecãtoreascã,
rãmasã definitivã, la pedeapsa închisorii cu executarea
acesteia;
g) când încalcã prevederile art. 28 din Legea
nr. 80/1995;
h) în alte situaþii imputabile acestora, stabilite de ministere ºi instituþii, împreunã cu acele culte de care aparþin.
Art. 23. Ñ (1) Hotãrârea privind menþinerea în activitate
a preoþilor militari pentru care s-a început urmãrirea penalã
sau care sunt trimiºi spre judecatã instanþelor militare ori
instanþelor bisericeºti se ia, dupã soluþionarea cauzei, de
cãtre parchetul militar ori de instanþa de judecatã militarã
sau bisericeascã.
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(2) În acest interval de timp preoþii militari se suspendã
din funcþie, iar cei care sunt cercetaþi ºi judecaþi în stare
de libertate sau eliberaþi pe cauþiune se pun la dispoziþie.
Pe timpul suspendãrii din funcþie preoþii militari nu primesc
nici un drept de la Ministerul Apãrãrii Naþionale. Cei puºi la
dispoziþie beneficiazã de drepturile bãneºti corespunzãtoare
gradului cu care sunt asimilaþi, la minim.
(3) Preoþilor militari condamnaþi, care anterior au fost
suspendaþi din funcþii, le înceteazã calitatea de preot militar
începând cu data suspendãrii.
(4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub
urmãrire penalã ori achitarea, aceºtia vor fi repuºi în toate
drepturile avute la data suspendãrii din funcþie, respectiv a
punerii la dispoziþie.
(5) Repunerea în drepturi se poate dispune ºi în cazul
încetãrii urmãririi penale ori a procesului penal.
Art. 24. Ñ (1) Preoþii militari care nu îndeplinesc
condiþiile de pensionare nu îºi înceteazã activitatea în
cadrul instituþiei unde sunt încadraþi, pe timpul cât se aflã
în incapacitate temporarã de muncã, fiind internaþi în
spitale ori sanatorii sau se aflã în concedii medicale.
(2) Dispoziþiile alin. (1) nu se aplicã celor cãrora
urmeazã sã le înceteze calitatea de preot militar potrivit
art. 22 lit. d), e), f), g) ºi h).
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CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 25. Ñ Normele privind evidenþa, selecþionarea,
încadrarea ºi promovarea în funcþii ºi cele referitoare la
aprecierea de serviciu a preoþilor militari se stabilesc de
ministerele ºi instituþiile în cadrul cãrora aceºtia îºi
desfãºoarã activitatea.
Art. 26. Ñ Unitãþile militare asigurã, în limita
posibilitãþilor, mijloacele necesare în vederea construirii sau
amenajãrii spaþiilor destinate desfãºurãrii serviciilor ºi asistenþei religioase.
Art. 27. Ñ În termen de 60 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi instituþiile prevãzute la art. 1
alin. (2) vor elabora regulamentul de organizare ºi
funcþionare a secþiilor de asistenþã religioasã, precum ºi
statele de funcþii.
Art. 28. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi
se abrogã Ordonanþa Guvernului nr. 106/2000 privind constituirea ºi organizarea clerului militar, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie
2000.
Art. 29. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare la 60 de zile
de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 octombrie 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 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 6 noiembrie 2000.
Nr. 195.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind constituirea
ºi organizarea clerului militar
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 constituirea ºi organizarea
clerului militar ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 3 noiembrie 2000.
Nr. 437.
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HOTÃRÂRI

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 4
din 25 octombrie 2000

privind contestarea înregistrãrii candidaturii domnului Ion Iliescu
pentru funcþia de Preºedinte al României
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Mariana Trofimescu
Ñ procuror
Doina Suliman
Ñ magistrat-asistent
La data de 24 octombrie 2000 Biroul Electoral Central a
înaintat Curþii Constituþionale, în vederea soluþionãrii, contestaþia nr. 78 din 23 octombrie 2000, formulatã de
doamna Maria-Crina Teodorescu.
Contestaþia priveºte înregistrarea candidaturii domnului
Ion Iliescu pentru funcþia de Preºedinte al României la alegerile din 26 noiembrie 2000 ºi formeazã obiectul Dosarului
nr. 327D/2000.
Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie 2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509
din 17 octombrie 2000, contestaþia se soluþioneazã fãrã
citarea pãrþilor, cu participarea numai a judecãtorilor Curþii,
pe baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea contestaþiei doamna Maria-Crina
Teodorescu susþine cã, în cazul în care domnul Ion Iliescu
candideazã din nou la funcþia de Preºedinte al României,
s-ar ajunge la încãlcarea Constituþiei ºi a Legii nr. 69/1992,
privind alegerea Preºedintelui României, deoarece prin
acest nou mandat ”se depãºeºte durata limitã admisã de
Constituþie cu 3 aniÒ. De asemenea, se susþine cã domnul
Ion Iliescu se face vinovat de ”mineriade, Piaþa Universitãþii,
Târgu Mureº, tratatul cu U.R.S.S., firul roºu, afiºele electorale pentru care a înºelat statul român neplãtind taxe
vamale, dar mai ales pentru condamnarea la moarte a
celor doi dictatori [...] în ziua de CrãciunÒ.
Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în
temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, coroborat cu
art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, apreciazã cã singurul mandat de Preºedinte al României, în înþeles
constituþional, este cel îndeplinit de domnul Ion Iliescu ca
urmare a alegerilor din septembrie 1992. Se aratã cã
noþiunea de ”mandat de Preºedinte al RomânieiÒ este utilizat pentru prima datã prin Legea nr. 69/1992, adoptatã în
temeiul Constituþiei din anul 1991. De asemenea, se considerã cã Decretul-lege nr. 92/1990 este un act normativ cu
caracter provizoriu ºi tranzitoriu, care se referã la unele
prerogative ale funcþiei de Preºedinte al României, iar nu
la noþiunea de mandat de Preºedinte al României. Rezultã
cã motivul invocat în legãturã cu numãrul mandatelor exercitate pânã în prezent de domnul Ion Iliescu este nefondat.
În ceea ce priveºte motivul tragerii la rãspundere penalã,
se apreciazã cã acesta nu poate fi reþinut, deoarece, pe
de o parte, domnul Ion Iliescu nu a fost pus sub acuzare,
iar pe de altã parte, acest motiv nu intrã în competenþa

Curþii Constituþionale. În consecinþã se solicitã respingerea
contestaþiei ca fiind neîntemeiatã.
C U R T E A,

analizând contestaþia prin raportare la prevederile
Constituþiei ºi ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, cu modificãrile ulterioare, ºi vãzând
concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum ºi
documentele aflate la dosar, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. d) din Constituþie, ale
art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã, precum ºi ale
art. 2 alin. (2) ºi ale art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea
nr. 69/1992, Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal
sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze contestaþia privind înregistrarea candidaturii pentru funcþia de Preºedinte
al României.
Contestatorul susþine cã domnul Ion Iliescu nu mai
poate candida la alegerile din 26 noiembrie 2000, întrucât
ar depãºi cu 3 ani limita maximã a douã mandate de
Preºedinte al României. De asemenea, considerã cã trebuie tras la rãspundere penalã pentru unele dintre activitãþile desfãºurate în perioada în care a îndeplinit funcþia
de Preºedinte al României.
I. Examinând aceste susþineri, Curtea reþine cã în
legãturã cu primul motiv al contestaþiei, ºi anume depunerea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru un al treilea
mandat de Preºedinte al României, cu douã opinii separate, s-a pronunþat prin Hotãrârea nr. 3 din 24 octombrie
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 552 din 8 noiembrie 2000, în sensul cã domnul Ion
Iliescu a îndeplinit pânã în prezent un singur mandat de
Preºedinte al României, ºi anume în perioada 1992Ñ1996,
corespunzãtor prevederilor art. 81 alin. (4) ºi ale art. 83
alin. (1) din Constituþie.
Cele statuate de Curtea Constituþionalã prin Hotãrârea
nr. 3 din 24 octombrie 2000 îºi menþin valabilitatea ºi în
cauza de faþã, întrucât nu au intervenit elemente noi care
sã justifice modificarea jurisprudenþei.
II. În ceea ce priveºte celelalte motive cuprinse în contestaþie, Curtea constatã cã atât condiþiile de eligibilitate,
cât ºi impedimentele constituþionale pentru a fi ales în
funcþia de Preºedinte al României sunt prevãzute expres ºi
limitativ la art. 35, art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37
alin. (3) ºi la art. 81 alin. (4) din Constituþie, texte al cãror
conþinut este urmãtorul:
Ñ Art. 35: ”(1) Au dreptul de a fi aleºi cetãþenii cu drept de
vot care îndeplinesc condiþiile prevãzute în articolul 16 alineatul (3), dacã nu le este interzisã asocierea în partide politice,
potrivit articolului 37 alineatul (3).
(2) Candidaþii trebuie sã fi împlinit, pânã în ziua alegerilor
inclusiv, vârsta de cel puþin 23 de ani, pentru a fi aleºi în
Camera Deputaþilor sau în organele locale, ºi vârsta de cel
puþin 35 de ani, pentru a fi aleºi în Senat sau în funcþia de
Preºedinte al României.Ò;
Ñ Art. 34 alin. (2): ”Nu au drept de vot debilii sau alienaþii
mintal, puºi sub interdicþie, ºi nici persoanele condamnate, prin
hotãrâre judecãtoreascã definitivã, la pierderea drepturilor electorale.Ò;
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Ñ Art. 16 alin. (3): ”Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai
cetãþenia românã ºi domiciliul în þarã.Ò;
Ñ Art. 37 alin. (3): ”Nu pot face parte din partide politice
judecãtorii Curþii Constituþionale, avocaþii poporului, magistraþii,
membrii activi ai armatei, poliþiºtii ºi alte categorii de funcþionari
publici stabilite prin lege organicã.Ò;
Ñ Art. 81 alin. (4): ”Nici o persoanã nu poate îndeplini
funcþia de Preºedinte al României decât pentru cel mult douã
mandate. Acestea pot fi ºi succesive.Ò

7

În speþã, examinând motivele invocate de contestator,
Curtea constatã cã acestea nu se regãsesc în conþinutul
prevederilor constituþionale anterior menþionate. Asemenea
motive reprezintã opinii personale ale contestatorului, care,
eventual, pot fi avute în vedere cu ocazia exprimãrii
votului.
În consecinþã, contestaþia ce face obiectul prezentei
cauze este neîntemeiatã, urmând sã fie respinsã.

Pentru considerentele arãtate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 16, 26
ºi 27 din Legea nr. 47/1992, republicatã, precum ºi al art. 2 alin. (2) ºi al art. 11 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 69/1992,
cu majoritate de voturi în privinþa motivelor întemeiate pe dispoziþiile art. 81 alin. (4) ºi ale art. 83 alin. (1) din Constituþie
ºi cu unanimitate de voturi în celelalte aspecte,
CURTEA

În numele legii
HOTÃRÃªTE:

Respinge contestaþia privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu la funcþia de Preºedinte al României,
contestaþie formulatã de doamna Maria-Crina Teodorescu.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Doina Suliman

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. I. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã dupã
cum urmeazã:
1. Litera z3) a alineatului (1) al articolului 51 va avea
urmãtorul cuprins:
”z3) transportul de alcool ºi de bãuturi alcoolice spirtoase, efectuat prin cisterne sau recipiente care nu poartã
sigiliile supraveghetorului fiscal, au sigilii deteriorate sau nu
sunt însoþite de documentul de supraveghere fiscalã,

precum ºi transportul de carburanþi ºi combustibili efectuat
prin cisterne sau recipiente care nu sunt însoþite de documentul de supraveghere fiscalã;Ò
2. Articolul 521 se abrogã.
Art. II. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000 privind
regimul produselor supuse accizelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi cu cele aduse prin prezenta ordonanþã
de urgenþã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dupã aprobarea acesteia de cãtre
Parlament, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 6 noiembrie 2000.
Nr. 187.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993
privind Tariful vamal de import al României
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Articol unic. Ñ Alineatul 2 al literei a) a articolului 5
din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal
de import al României, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

”Se excepteazã de la regimul de scutire de taxe vamale
autovehiculele, altele decât ambulanþele, autovehiculele destinate menþinerii ºi restabilirii ordinii publice, precum ºi cele
destinate dotãrii Ministerului Apãrãrii Naþionale, primite din
import sub formã de ajutoare ºi donaþii.Ò

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Sorin Frunzãverde
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Bucureºti, 6 noiembrie 2000.
Nr. 188.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea schimbului unor imobile între Ministerul de Interne ºi Ministerul Sãnãtãþii
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Turda, Piaþa Romanã
nr. 39, judeþul Cluj, identificat potrivit anexei nr. 1 care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Ministerului Sãnãtãþii Ñ Direcþia de Sãnãtate Publicã a
Judeþului Cluj în administrarea Ministerului de Interne Ñ
Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Cluj.
Art. 2. Ñ În schimbul imobilului prevãzut la art. 1 se
aprobã transmiterea imobilului proprietate publicã a statului,
situat în municipiul Turda, Piaþa Romanã nr. 15, bl. O1,
judeþul Cluj, identificat potrivit anexei nr. 2 care face parte

integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Ministerului de Interne Ñ Inspectoratul de Poliþie al
Judeþului Cluj în administrarea Ministerului Sãnãtãþii Ñ
Direcþia de Sãnãtate Publicã a Judeþului Cluj.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea celor douã imobile transmise conform art. 1 ºi 2 se va face pe bazã de protocol
încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de
la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 4. Ñ Ministerul de Interne ºi Ministerul Sãnãtãþii vor
lua mãsuri în vederea punerii în siguranþã împotriva seismelor ºi incendiilor a imobilelor preluate, în condiþiile legii.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Bucureºti, 26 octombrie 2000.
Nr. 1.024.
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ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publicã a statului, care se transmite din administrarea
Ministerului Sãnãtãþii Ñ Direcþia de Sãnãtate Publicã a Judeþului Cluj
în administrarea Ministerului de Interne Ñ Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Cluj
Localitatea
unde este situat
imobilul
care se transmite

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Municipiul Turda,
Ministerul Sãnãtãþii Ñ
Piaþa Romanã nr. 39, Direcþia de Sãnãtate
judeþul Cluj
Publicã a Judeþului Cluj

Ministerul de Interne Ñ
Inspectoratul de Poliþie
al Judeþului Cluj

Caracteristicile tehnice
ale imobilului care se transmite

¥ Imobil alcãtuit din:
Ñ demisol;
Ñ parter;
Ñ 2 etaje;
Ñ garaj cu 3 boxe;
Ñ cabinã poartã.
¥ Suprafaþa totalã construitã = 2.311 m2,
¥ Suprafaþa terenului
= 2.334 m2,
¥ conform C.F. nr. 1.108

ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publicã a statului, care se transmite din administrarea
Ministerului de Interne Ñ Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Cluj în administrarea
Ministerului Sãnãtãþii Ñ Direcþia de Sãnãtate Publicã a Judeþului Cluj
Localitatea
unde este situat
imobilul
care se transmite

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Municipiul Turda,
Ministerul de Interne Ñ
Piaþa Romanã nr. 15, Inspectoratul de Poliþie
bl. O1, judeþul Cluj
al Judeþului Cluj

Ministerul Sãnãtãþii Ñ
Direcþia de Sãnãtate
Publicã a Judeþului Cluj

Caracteristicile tehnice
ale imobilului care se transmite

¥
¥
¥
¥

Imobil alcãtuit din demisol ºi parter
Suprafaþa desfãºuratã = 603 m2,
Suprafaþa terenului = cotã 96,06/1.231 m2,
conform C.F. nr. 11.488

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unor imobile din proprietatea statului în proprietatea publicã
a municipiului Mangalia, judeþul Constanþa
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 8 alin. (1) ºi ale art. 9 alin. (1) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unui teren în suprafaþã de
519 ha, situat în municipiul Mangalia, judeþul Constanþa,
identificat potrivit anexei nr. 1, din proprietatea publicã a
statului ºi din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Mangalia, judeþul Constanþa, în proprietatea publicã a municipiului Mangalia, judeþul Constanþa.
Art. 2. Ñ Se aprobã trecerea imobilelor Ñ construcþii ºi
terenul aferent Ñ, situate în municipiul Mangalia,
str. Mircea cel Bãtrân nr. 1, judeþul Constanþa, identificate
potrivit anexei nr. 2, din proprietatea publicã a statului ºi
din administrarea Ministerului Sãnãtãþii, prin Direcþia de

Sãnãtate Publicã a Judeþului Constanþa, în proprietatea
publicã a municipiului Mangalia, judeþul Constanþa, ºi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia,
judeþul Constanþa.
Art. 3. Ñ (1) Se aprobã trecerea din domeniul privat în
domeniul public al statului a imobilului Ñ construcþie ºi
terenul aferent Ñ, situat în municipiul Mangalia,
Str. Rozelor nr. 35, judeþul Constanþa, identificat potrivit
anexei nr. 3.
(2) Se aprobã transmiterea imobilului prevãzut la
alin. (1) din proprietatea publicã a statului ºi din adminis-
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trarea Ministerului Sãnãtãþii în proprietatea publicã a municipiului Mangalia ºi în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Mangalia, judeþul Constanþa.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit
art. 2 ºi 3 se face pe bazã de protocol încheiat între

pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
Bucureºti, 26 octombrie 2000.
Nr. 1.025.
ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului proprietate publicã a statului, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia,
judeþul Constanþa, care se transmite în proprietatea publicã a municipiului Mangalia, judeþul Constanþa
Locul unde este situat
terenul care se transmite

Zona de nord în teritoriul administrativ
al municipiului Mangalia, judeþul Constanþa,
având urmãtoarele vecinãtãþi:
¥ Nord:
Ñ Societatea Comercialã ”FruviilegÒ Ñ S.A.
Ñ Teren proprietate privatã a Societãþii
Comerciale ”OlimpusÒ Ñ S.A.
¥ Vest:
Ñ DN 39
¥ Sud:
Ñ Teren proprietate publicã a statului,
în administrarea Regiei Autonome
”Cai de rasãÒ, Herghelia Mangalia
¥ Est:
Ñ Societatea Comercialã
”NeptunÑOlimpÒ Ñ S.A.

Persoana juridicã
de la care
se transmite
terenul

Statul român

Persoana juridicã
la care
se transmite
terenul

Municipiul Mangalia,
judeþul Constanþa

Caracteristicile tehnice
ale terenului care se transmite

Teren împãdurit, scos din fondul forestier, fãrã
construcþii, cu destinaþia de parc municipal,
în suprafaþã de 519 ha

ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor Ñ construcþii ºi terenul aferent Ñ care se transmit din proprietatea publicã a statului ºi din administrarea
Ministerului Sãnãtãþii în proprietatea publicã a municipiului Mangalia, judeþul Constanþa, ºi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judeþul Constanþa
Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bãtrân
nr. 1, judeþul Constanþa

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Statul român

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Municipiul Mangalia,
judeþul Constanþa

Caracteristicile tehnice
ale imobilului care se transmite

Bazã de tratament ºi bazã sanatorialã
Pavilion A, cu dotãrile ºi anexele aferente:
1. Construcþie:
¥ suprafaþa construitã
= 4.322,25 m2
¥ suprafaþa desfãºuratã
= 6.806,25 m2
¥ suprafaþa transport
= 420 m2
II. Terenul aferent:
¥ suprafaþa totalã la sol
= 9.880,25 m2
¥ suprafaþa liberã
= 5.138 m2
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Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Municipiul Mangalia, str. Mircea cel Bãtrân
nr. 1, judeþul Constanþa

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Statul român

Caracteristicile tehnice
ale imobilului care se transmite

Municipiul Mangalia,
judeþul Constanþa

Sediul administrativ al Sanatoriului Balnear Mangalia:
Ñ Construcþie:
¥ suprafaþa construitã
= 516 m2
¥ suprafaþa desfãºuratã = 1.052 m2

ANEXA Nr. 3
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului Ñ construcþie ºi terenul aferent Ñ care se transmite din proprietatea publicã a statului
ºi din administrarea Ministerului Sãnãtãþii în proprietatea publicã a municipiului Mangalia, judeþul Constanþa,
ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judeþul Constanþa
Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 35,
judeþul Constanþa

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Statul român

Caracteristicile tehnice
ale imobilului care se transmite

Municipiul Mangalia,
judeþul Constanþa

Baza de tratament Pavilion B, cu dotãrile
ºi anexele aferente:
I. Construcþie:
¥ suprafaþa construitã = 3.848,43 m2
¥ suprafaþa desfãºuratã = 7.461,37 m2
¥ suprafaþa transport = 464,09 m2
II. Terenul aferent:
¥ suprafaþa totalã la sol = 5.718,89 m2
¥ suprafaþa liberã = 1.406,37 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat pentru Culte
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a
sumei de 90.000 milioane lei pentru completarea fondurilor
proprii în vederea continuãrii lucrãrilor de construcþie a unor
lãcaºuri de cult, pentru întreþinerea ºi funcþionarea unor
unitãþi de cult cu venituri reduse, precum ºi pentru susþinerea de cãtre Patriarhia Românã a unor acþiuni cu caracter
internaþional, potrivit anexei care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 2000,
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat ºi în
bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 2000.
Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Culte ºi alte
organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a
sumei prevãzute la art. 1, în conformitate cu prevederile
legale.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Nicolae I. Brânzea,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Bucureºti, 6 noiembrie 2000.
Nr. 1.030.
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ANEXÃ
Nr.
crt.

1.
2.

3.

Suma acordatã
(milioane lei)

Unitatea de cult

Administraþia Patriarhalã,
din care:
Paraclisul Patriarhal

4.000

Arhiepiscopia Ortodoxã a Bucureºtilor,
din care:
a) Schitul Dârvari
b) Parohia Ortodoxã ”Cãrãmidarii de JosÒ
c) Facultatea de Teologie Ortodoxã Bucureºti
d) Biserica Ortodoxã Pitar Moº
e) Parohia Ortodoxã ”Sfântul IlieÒ Rahova Ñ Aºezãmântul social
f) Biserica Ortodoxã ”Eroii NeamuluiÒ

6.000

2.000
1.000
1.000
1.500
1.000
1.000
500

Arhiepiscopia Ortodoxã a Târgoviºtei,
din care:
Ñ Parohia Ortodoxã Crevedia Lac

3.500

4.

Arhiepiscopia Ortodoxã a Tomisului

1.000

5.

Episcopia Ortodoxã a Argeºului ºi Muscelului,
din care:
a) Parohia Ortodoxã Rucãr-Sãtic
b) Mânãstirea Ortodoxã Cotmeana

6.000

6.

Episcopia Ortodoxã a Buzãului

2.000

7.

Episcopia Ortodoxã a Dunãrii de Jos Galaþi,
din care:
Ñ Catedrala Ortodoxã Brãila, judeþul Brãila

3.000

500

500
500

1.000

8.

Episcopia Ortodoxã a Sloboziei ºi Cãlãraºilor,
din care:
Ñ Catedrala Ortodoxã Urziceni, judeþul Ialomiþa

1.000

9.

Episcopia Ortodoxã a Alexandriei ºi Teleormanului

2.500

Arhiepiscopia Ortodoxã a Sucevei ºi Rãdãuþilor,
din care:
Ñ Mânãstirea Ortodoxã ”Acoperãmântul Maicii DomnuluiÒ
Dorna-Arini, judeþul Suceava

2.000

11.

Episcopia Ortodoxã a Romanului

3.000

12.

Episcopia Ortodoxã a Huºilor

3.000

13.

Arhiepiscopia Ortodoxã a Sibiului,
din care:
a) Facultatea de Teologie Ortodoxã Sibiu
b) Mânãstirea Ortodoxã Brâncoveanu, Sâmbãta de Sus

3.000
1.000
2.000

14.

Episcopia Ortodoxã a Oradiei

3.000

15.

Episcopia Ortodoxã a Maramureºului ºi Sãtmarului,
din care:
a) Biserica ”Sfântul IlieÒ Baia Mare
b) Mânãstirea Ortodoxã Habra-Groºi

3.500

16.

Episcopia Ortodoxã a Covasnei ºi Harghitei

4.000

17.

Episcopia Ortodoxã a Râmnicului

3.000

18.

Arhiepiscopia Ortodoxã a Timiºoarei,
din care:
a) Parohia Ortodoxã Deta
b) Parohia Ortodoxã Buziaº

3.000

19.

Episcopia Ortodoxã a Aradului, Ienopolei ºi Hãlmagiului

3.000

20.

Episcopia Ortodoxã a Caransebeºului

3.000

21.

Arhiepiscopia Ortodoxã a Alba Iuliei,
din care:
Ñ Mânãstirea Ortodoxã Râmeþ

1.500

10.

2.000

1.000

500
500

500
500

500

22.

Mânãstirea Ortodoxã Aninoasa Ñ Episcopia

23.

Parohia Ortodoxã Crevedia Ñ Arhiepiscopia Bucureºtilor

500

24.

Mânãstirea Ortodoxã Lainici Ñ Mitropolia Olteniei

500

25.

Catedrala Ortodoxã ”Naºterea DomnuluiÒ, Drobeta-Turnu Severin Ñ
Mitropolia Olteniei

500

Biserica Greco-Catolicã Seini Ñ Episcopia Greco-Catolicã Maramureº

500

26.

Argeºului

1.000
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Nr.
crt.

Suma acordatã
(milioane lei)

Unitatea de cult

27.

Mânãstirea Ortodoxã Þigãneºti

1.000

28.

Arhiepiscopia Romano-Catolicã Bucureºti

3.000

29.

Arhiepiscopia Romano-Catolicã Alba Iulia

1.500

30.

Episcopia Romano-Catolicã Iaºi

700

31.

Episcopia Romano-Catolicã Timiºoara

500

32.

Episcopia Romano-Catolicã Oradea

200

33.

Episcopia Romano-Catolicã Satu Mare

300

34.

Arhiepiscopia Greco-Catolicã Alba Iulia ºi Fãgãraº Ñ Blaj

3.000

35.

Episcopia Greco-Catolicã Cluj Ñ Gherla

1.000

36.

Episcopia Greco-Catolicã Maramureº

1.000

37.

Episcopia Greco-Catolicã Oradea

1.000

38.

Episcopia Greco-Catolicã Lugoj

1.000

39.

Eparhia Reformatã Piatra Craiului Oradea

1.000

40.

Eparhia Reformatã din Ardeal Cluj-Napoca

1.600

41.

Biserica Evanghelicã C.A. Sibiu

200

42.

Biserica Evanghelicã S.P. Cluj-Napoca

200

43.

Biserica Unitarianã

300

44.

Parohia ”Sfinþii Apostoli Petru ºi PavelÒ, cartierul Mãnãºtur,
Cluj-Napoca Ñ Arhiepiscopia Clujului

45.

Parohia Tufeni Ñ Arhiepiscopia Bucureºtilor

46.

Patriarhia Românã,
din care:
a) Schitul Lacu, Athos, Grecia
b) Aºezãmântul Românesc de la Ierihon, Israel

1.000
500

TOTAL GENERAL:

3.000
500
2.500
90.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru prorogarea termenului prevãzut la art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 459/2000
privind aprobarea achiziþiei, prin negociere cu o singurã sursã, a unor echipamente
de facsimilare digitalã în culori, fãrã contact direct cu materialul
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi ale art. 6 alin. (1) ºi ale art. 7
alin. (1) din Legea nr. 37/1990 pentru organizarea ºi funcþionarea Guvernului României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Termenul prevãzut la art. 4 din Hotãrârea
Guvernului nr. 459/2000 privind aprobarea achiziþiei, prin negociere cu o singurã sursã, a unor echipamente de facsimilare

digitalã în culori, fãrã contact direct cu materialul, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie
2000, se prorogã la data de 10 decembrie 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Bucureºti, 6 noiembrie 2000.
Nr. 1.039.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea fãrã platã a unor imobile cu destinaþia de locuinþã din administrarea
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea fãrã platã a imobilelor
cu destinaþia de locuinþe, situate în municipiul Bucureºti,
având datele de identificare prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de
StatÒ în administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucureºti.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la
art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrþi în
termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ se diminueazã cu valoarea
contabilã a imobilelor care se transmit la data predãrii lor.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 6 noiembrie 2000.
Nr. 1.040.
ANEXÃ
LISTA

1.
2.
3.
4.
5.

cuprinzând adresele imobilelor care se transmit fãrã platã din administrarea
Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureºti
Municipiul Bucureºti, Str. Docenþilor nr. 9, sectorul 1
Municipiul Bucureºti, str. Nikolai Gogol nr. 1A, sectorul 1
Municipiul Bucureºti, Bd Aviatorilor nr. 58, et. 1, ap. 2 ºi garaj, sectorul 1
Municipiul Bucureºti, str. Jean Monnet nr. 69, sectorul 1
Municipiul Bucureºti, Bd Aviatorilor nr. 94Ñ96, ap. 1, sectorul 1.
«
LISTA

cuprinzând agenþii economici avizaþi sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societãþi comerciale),
completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999,
nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000,
nr. 340 din 21 iulie 2000 ºi nr. 470 din 27 septembrie 2000
1. DECIMA INVESTMENT INTERNATIONAL Ñ S.R.L.,
Bucureºti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, tronson 3, et. 7,
camera 7.4B, sectorul 4, cod fiscal R6679858, telefon/fax:
327.75.91Ð327.75.98, aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0105
din 22 septembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip WizCount, model MG 3000; configuraþie:
aplicaþie PC-WizCount; imprimantã fiscalã MG 3000; tipul
hârtiei: termicã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii,

duty-free; reþea de distribuþie ºi service: 88 de agenþi economici ºi, respectiv, 87 de agenþi economici
2. VICTORIA R.G. EXPORT-IMPORT Ñ S.R.L.,
Bucureºti, str. Theodor Speranþia nr. 98, bl. S28, sc. 2,
ap. 29, sectorul 3, cod fiscal R7300161, telefon/fax:
322.24.60Ð322.24.13, avize de distribuþie ºi utilizare
nr. 0109 din 27 septembrie 2000, 0110 din 27 septembrie 2000
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ºi 0111 din 27 septembrie 2000 pentru aparatele de
marcat electronice fiscale tip ELITE, modelele ELEGANCE,
ELEGANCEÐR ºi MOBILE; configuraþie: structurã închisã,
reþea ºi, respectiv, structurã închisã; tipul hârtiei: termicã;
destinaþie: comerþ, prestãri de servicii; reþea de distribuþie
ºi service: 42 de agenþi economici ºi, respectiv, 42 de
agenþi economici
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telefon/fax: 041Ð51.51.00, 041Ð69.77.69, aviz de distribuþie
ºi utilizare nr. 0113 din 16 octombrie 2000 pentru aparatele
de marcat electronice fiscale tip IBM 4694, model OTAS
Plus; configuraþie: aplicaþie PC: OTAS Plus; imprimantã fiscalã IBM Model 3F; display client 2 × 20; tipul hârtiei: normalã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii, comerþ cu
carburanþi; reþea de distribuþie ºi service: 1 agent economic
ºi, respectiv, 1 agent economic

3. ACCORD ELECTRONICS Ñ S.R.L., Bucureºti,
str. Cãderea Bastiliei nr. 66, ap. 2, sectorul 1, cod fiscal
R11027087, telefon/fax: 210.37.50Ð210.54.73, aviz de
distribuþie ºi utilizare nr. 0112 din 22 septembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip EUROCASH,
model 910 R; configuraþie: structurã închisã, reþea; tipul
hârtiei: autocopiativã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii;
reþea de distribuþie ºi service: 8 agenþi economici ºi, respectiv, 7 agenþi economici

5. GIMROM HOLDING Ñ S.A., Bucureºti, bd Eroii
Sanitari nr. 69, ap. 1, sectorul 5, cod fiscal R10968331,
telefon/fax: 327.67.40Ð327.67.51, aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0114 din 16 octombrie 2000 pentru aparatele de
marcat electronice fiscale tip NCR, model 7453;
configuraþie: casã de marcat fiscalã computerizatã: aplicaþie
PC: MTX ver. 6.1, placã fiscalã PCF POS, afiºaj client
2 × 20, imprimantã Epson TMÐU950; tipul hârtiei: normalã;
destinaþie: comerþ, prestãri de servicii; reþea de distribuþie
ºi service: 1 agent economic, respectiv 1 agent economic.

4. GLYKON Ñ S.R.L., Constanþa, str. I. L. Caragiale
nr. 1, bl. L25, judeþul Constanþa, cod fiscal R1895230,
*
*

*

NOTÃ:

Reþeaua de distribuþie ºi service inclusã în avizele privind distribuirea ºi utilizarea aparatelor de marcat electronice
fiscale poate fi extinsã prin suplimentarea avizelor.
«
RECTIFICARE

În Lista cuprinzând agenþii economici avizaþi sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societãþi
comerciale), publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 21 iulie 2000, se fac urmãtoarele
rectificãri:
Ñ la poziþia 11, în loc de: imprimantã fiscalã NG 3100 se va citi: imprimantã fiscalã MG 3100; dupã sintagma destinaþie: comerþ, prestãri de servicii se va introduce sintagma: ºi, respectiv, comerþ, prestãri de servicii,
duty-free.
«

În Lista cuprinzând agenþii economici avizaþi sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societãþi
comerciale), publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 27 septembrie 2000, se face
urmãtoarea rectificare:
Ð la poziþia 4, în loc de: tip TORNADO POS se va citi: tip TORNADO POS 2000.

în pas cu timpul
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COLEC&II TEMATICE pe suport electronic

OPERATIVITATE

Legisla#ie privind jocurile de noroc ...............................................................................2,3 USD
Legisla#ie în domeniul asisten#ei medicale....................................................................7,8 USD
Legisla#ie privind normele de medicina muncii............................................................3,5 USD
Legisla#ie privind dezvoltarea regional" a României
!i regimul zonelor defavorizate......................................................................................3,7 USD
Legisla#ia viei !i vinului..................................................................................................4,3 USD
Reglement"ri privind circula#ia pe drumurile publice ..................................................2,3 USD
Legisla#ie în domeniul silviculturii !i protec#iei vânatului ...........................................9,$ USD
Legisla#ie privind investi#iile directe !i dezvoltarea activit"#ii economice .................0,7 USD
Reglement"ri privind concesion"rile în domeniul sanitar-veterinar............................$,4 USD
Impozitul pe venit ...........................................................................................................6,$ USD
Reglement"ri privind locuin#a  edi#ia a II-a.................................................................7,8 USD
Sistemul public de pensii !i alte drepturi de asigur"ri sociale.........................................3 USD

Un alt mod de a te informa - prompt, comod,
modern - prin procurarea electronic! a Monitorului
Oficial al României atât în sistem abonament, cât !i
selectiv, a anumitor numere ale Monitorului Oficial
al României sau acte normative.

Transmiterea Monitorului Oficial al României se
face prin e-mail, zilnic, pe m"sura apari#iei acestuia,
intrându-se în posesia lui în ziua tip"ririi.
Fiecare Monitor Oficial este cuprins într-un fi!ier de
tip PDF !i se cite!te cu Acrobat Reader, ceea ce
înseamn" c" pentru a recep#iona !i a utiliza
informa#ia legislativ" v" este suficient contul de
e-mail !i Acrobat Reader, aplica#ie ce se distribuie
gratuit pe Internet la adresa www.adobe.com.

ACCESIBILITATE
Pre#ul unui abonament anual la Monitorul Oficial al
României, Partea I "i Partea I numere bis, este de
#75USD pentru un echipament de tip server sau
monopost.
Pre#ul unui abonament anual la Monitorul Oficial
al României, Partea a II-a, care cuprinde
stenogramele !edin#elor parlamentare,
este de #42 USD.
În condi#iile în care dispune#i de re$ea, pentru
fiecare utilizator final contravaloarea presta#iei este
de 6 USD/lun!, acordându-se o reducere de 20%
pentru o re#ea cu mai mult de cinci sta#ii de lucru.
Un abonament se poate încheia pe orice perioad!
a anului calendaristic, pre$ul reducându-se în
mod propor$ional.

DIVERSITATE
Prin acelea"i mijloace multimedia R.A.M.O. ofer!:
• colec$iile de legi din anii $990 !i $99$, revizuite
!i ad"ugite, $993 vol.2 !i vol.4 , $994 vol.2 !i
vol.3 !i colec$iile de hot!râri din anul $994
vol.$, vol.2A-2B, vol.3A-3B (270 USD)
• monitoarele oficiale aferente oric"rui an din
perioada #995 - #999 (62 USD)
• selec$ii de monitoare oficiale, Partea I sau
Partea a II-a (0,08 USD/pag.)
• selec$ii din monitoarele oficiale, Partea I, ale
diferitelor acte normative (0,#0 USD/pag.)
• lucrarea editat" de R.A.M.O. "Actele publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I 22 decembrie #989 - 3# ianuarie 2000"
(40 USD)

Pre$urile includ T.V.A. Plata se face în lei,
la cursul de schimb din ziua efectu!rii pl!$ii.

COLEC&II TRILINGVE pe suport electronic

Pre$ în USD/versiune
român! francez! englez! german! rus!

Lege privind organizarea !i func#ionarea Societ"#ii Române
de Radiodifuziune !i a Societ"#ii Române de Televiziune*...................$,2
Contractul de management. Selec#ionarea !i numirea managerilor* ....$,6
Reglement"ri privind regimul investi#iilor str"ine*................................2,4
Legea înv"#"mântului*..............................................................................2,4
Lege privind valorile mobiliare !i bursele de valori*.............................2,$
Legea protec#iei mediului .........................................................................$,7
Reglement"ri privind locuin#ele trecute în proprietatea statului............3,$
Organizarea !i func#ionarea Consiliului Legislativ ................................$,8
Legea fondului funciar. Legea cadastrului !i a publicit"#ii
imobiliare*.................................................................................................2,4
Alegeri parlamentare !i preziden#iale. Partide politice............................ 3
Legea privind dreptul de autor !i drepturile conexe ...............................2,$
Lege privind procedura reorganiz"rii !i lichid"rii judiciare*................ $, 4
Lege privind desf"!urarea în siguran#" a activit"#ilor nucleare .............$,$
Legea apelor ..............................................................................................2,4
Lege privind organizarea !i func#ionarea Consiliului
Economic !i Social....................................................................................0,3
Lege privind desf"!urarea în siguran#" a activit"#ilor nucleare .............$,$
Amenajarea teritoriului na#ional ..............................................................0,5
Societ"#i comerciale. Registrul comer#ului .............................................3,6
Legisla#ie bancar"......................................................................................2,9
Avocatul Poporului ...................................................................................$,4
Dezvoltarea regional" în România...........................................................0,3
Proprietatea public" !i concesiunile.......................................................... $
Prevenirea !i sanc#ionarea sp"l"rii banilor ..............................................0,4
Dezvoltarea regional" în România !i regimul zonelor defavorizate....... 4
Investi#ii directe !i dezvoltarea activit"#ii economice* ..........................0,8
Ordinea public", ap"rarea !i siguran#a na#ional" ..................................... 2
Consiliul Legislativ. Curtea Suprem" de Justi#ie....................................3,2
Accesul la propriul dosar !i deconspirarea securit"#ii
ca poli#ie politic" .......................................................................................0,6
Reglement"ri privind administra#ia public" local" !i alegerile locale...3,2

2,5
3,6
5,3
5,4
4,6
3,8
6,4
3,8

2,6
3,6
5,2
4,6
4,5
3,6
6,6
3,8

5,2
6,7
4,4
3
2,5
5,4

5
6,6
4,2
3
2,4
5,$

$
7,8
6,2
2,8
0,8
2,$
0,8
8,4
$,6
4,4
6,9

0,6
2,5
$
7,7
6,2
2,9
0,7
2,$
0,8
8,3
$,5
4,3
6,9

$,3
7,$

$,2
7,8

5,4

2,5

* Întrucât modific"rile intervenite în cuprinsul actelor normative au avut loc dup" data
tip"ririi lucr"rii, actualizarea acestora se va face într-o edi#ie viitoare.
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