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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 56/1999 pentru ratificarea Convenþiei nr. 147/1976
privind standardele minime la bordul navelor comerciale ºi a Protocolului din 1996
la aceastã convenþie
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 56
din 24 august 1999 pentru ratificarea Convenþiei
nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor
comerciale ºi a Protocolului din 1996 la aceastã convenþie,

emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 140/1999
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din
26 august 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 14 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 22 februarie 2001.
Nr. 19.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 56/1999
pentru ratificarea Convenþiei nr. 147/1976 privind standardele minime la bordul navelor comerciale
ºi a Protocolului din 1996 la aceastã convenþie
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 56/1999 pentru ratificarea
Convenþiei nr. 147/1976 privind standardele minime la

bordul navelor comerciale ºi a Protocolului din 1996 la
aceastã convenþie ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 21 februarie 2001.
Nr. 53.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale ºi acceptarea unor amendamente la Convenþia internaþionalã din 1974 pentru ocrotirea vieþii omeneºti pe
mare, încheiatã la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenþia internaþionalã din 1966 asupra liniilor
de încãrcare, încheiatã la Londra la 5 aprilie 1966, ºi la Convenþia internaþionalã din 1973 pentru
prevenirea poluãrii de cãtre nave, modificatã prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 53
din 19 august 1999 privind aderarea la unele protocoale ºi

acceptarea unor amendamente la Convenþia internaþionalã
din 1974 pentru ocrotirea vieþii omeneºti pe mare, încheiatã
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la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenþia internaþionalã
din 1966 asupra liniilor de încãrcare, încheiatã la Londra la
5 aprilie 1966, ºi la Convenþia internaþionalã din 1973 pentru prevenirea poluãrii de cãtre nave, modificatã prin
Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, emisã

3

în temeiul art. 1 lit. H pct. 10 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din
27 august 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 21 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 22 februarie 2001.
Nr. 23.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 53/1999
privind aderarea la unele protocoale ºi acceptarea unor amendamente la Convenþia internaþionalã
din 1974 pentru ocrotirea vieþii omeneºti pe mare, încheiatã la Londra la 1 noiembrie 1974,
la Convenþia internaþionalã din 1966 asupra liniilor de încãrcare, încheiatã la Londra
la 5 aprilie 1966, ºi la Convenþia internaþionalã din 1973 pentru prevenirea poluãrii de cãtre nave,
modificatã prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale 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 pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la
unele protocoale ºi acceptarea unor amendamente la
Convenþia internaþionalã din 1974 pentru ocrotirea vieþii
omeneºti pe mare, încheiatã la Londra la 1 noiembrie
1974, la Convenþia internaþionalã din 1966 asupra liniilor

de încãrcare, încheiatã la Londra la 5 aprilie 1966, ºi
la Convenþia internaþionalã din 1973 pentru prevenirea
poluãrii de cãtre nave, modificatã prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 21 februarie 2001.
Nr. 57.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 221
din 14 noiembrie 2000

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 1Ð3 din anexa nr. IV/2
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar
ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã, precum
ºi a dispoziþiilor pct. 1Ð3 din anexa nr. III/2 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Gabriela Ghiþã
Ñ procuror
Claudia Miu
Ñ magistrat-asistent ºef
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 1Ð3 din anexa nr. IV/2 la Legea
nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
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bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã, precum ºi a
dispoziþiilor pct. 1Ð3 din anexa nr. III/2 la Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din
sectorul bugetar, excepþie ridicatã de Lucia Bicã în Dosarul
nr. 6.478/2000 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
La apelul nominal lipsesc autorul excepþiei ºi Curtea de
Conturi a României, parte în cadrul dosarului. Procedura
de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public, considerând cã textele de lege criticate nu contravin prevederilor
constituþionale ale art. 16 alin. (1), ale art. 72 alin. (3)
lit. h) ºi ale art. 94 lit. c), solicitã respingerea excepþiei de
neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 16 iunie 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 6.478/2000, Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 1Ð3 din anexa nr. IV/2 la Legea
nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã, precum ºi
a dispoziþiilor pct. 1Ð3 din anexa nr. III/2 la Ordonanþa
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul
bugetar. Excepþia a fost ridicatã de Lucia Bicã, reclamantã
într-o cauzã ce are ca obiect cererea de anulare a deciziei
preºedintelui Curþii de Conturi privind stabilirea salariului
pentru funcþia de procuror financiar.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorul
acesteia susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin
principiului egalitãþii consacrat la art. 16 alin. (1) din
Constituþie, precum ºi prevederilor constituþionale ale
art. 72 alin. (3) lit. h) referitoare la reglementarea prin lege
organicã a organizãrii ºi funcþionãrii Curþii de Conturi ºi ale
art. 94 lit. c) privind atribuþia Preºedintelui României de a
numi în funcþii publice. În acest sens, se aratã cã ”funcþia
de procuror financiar este funcþie de demnitate publicã
sau, cel puþin, asimilatã acesteia, trecerea ei în categoria
personalului contractual din sectorul bugetar constituind o
discriminare [...], faþã de celelalte funcþii de demnitate
publicã ºi funcþii asimilate acestora, care, potrivit anexei
nr. II/2 ºi anexei nr. III din Legea nr. 154/1998, sunt remunerate prin indemnizaþii lunare, sau pe bazã de coeficienþi
de multiplicare uniciÒ. Autorul excepþiei nu indicã motivele
pentru care textele de lege criticate contravin prevederilor
art. 72 alin. (3) lit. h) ºi ale art. 94 lit. c) din Constituþie.
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia este neîntemeiatã, deoarece dispoziþiile legale criticate ”nu contravin dispoziþiilor art. 16
alin. (1), ale art. 72 alin. (3) lit. h) ºi ale art. 94 lit. c) din
Constituþie, întrucât nu se creeazã discriminare între sistemul de salarizare a funcþiilor de demnitate publicã ºi sistemul de salarizare a judecãtorilor ºi procurorilor financiari ai
Curþii de Conturi, aceste din urmã funcþii nefiind asimilate
funcþiilor de demnitate publicã stabilite în anexele nr. II/2 ºi
III din Legea nr. 154/1998 ºi, drept urmare, neavând
acelaºi regim în ceea ce priveºte salarizareaÒ.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 1Ð3 din
anexa nr. IV/2 la Legea nr. 154/1998 este inadmisibilã,

deoarece aceastã anexã nu mai este în vigoare, fiind
expres abrogatã prin art. 15 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 24/2000. În legãturã cu celelalte texte de
lege criticate Guvernul aratã cã, ”reglementând un sistem
diferit în privinþa stabilirii salariilor de bazã pentru personalul care ocupã funcþii publice de execuþie specifice Curþii de
Conturi, în raport cu sistemul de stabilire a indemnizaþiei
lunare pentru persoanele care ocupã funcþii de demnitate
publicã ºi, respectiv, de stabilire a salariului de bazã pentru
persoanele care ocupã funcþii asimilate funcþiilor de demnitate publicã, prevãzut de Legea nr. 154/1998, cu
modificãrile ulterioare, dispoziþiile pct. 1Ð3 din anexa
nr. III/2 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/2000
nu contravin dispoziþiilor art. 16 alin. (1) din Constituþie [...],
întrucât cele douã categorii de persoane [...] se aflã în
situaþii diferite sub aspect juridic, ceea ce exclude egalitatea de tratament juridic, prin aplicarea aceloraºi reglementãri privind sistemul de stabilire a salariilor de bazãÒ.
De asemenea, se aratã cã textele de lege criticate nu contravin nici prevederilor art. 72 alin. (3) lit. h) din Constituþie,
”deoarece aceste dispoziþii constituþionale prevãd, în privinþa
Curþii de Conturi, cã prin lege organicã se reglementeazã
organizarea ºi funcþionarea acesteia, iar nu ºi sistemul de
stabilire a salarizãrii personalului de specialitateÒ, ºi nici
prevederilor art. 94 lit. c) din Constituþie, ”întrucât numirea,
prin decret prezidenþial, a judecãtorilor ºi procurorilor financiari nu le conferã acestora ºi calitatea de persoane care
ocupã funcþii de demnitate publicãÒ.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile pct. 1Ð3 din
anexa nr. IV/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate
publicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 266 din 16 iulie 1998, precum ºi cele ale pct. 1Ð3 din
anexa nr. III/2 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã
pentru personalul contractual din sectorul bugetar, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din
31 martie 2000.
Examinând excepþia, Curtea constatã cã anexa nr. IV/2
din Legea nr. 154/1998 a fost expres abrogatã prin art. 15
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/2000, care
prevede: ”La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de
urgenþã se abrogã anexele nr. IV/1 Ñ IV/3, V, VI, VII/2 Ñ
VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1 ºi IX/2 la Legea nr. 154/1998, precum
ºi orice alte dispoziþii contrareÒ.
Anexa nr. III/2 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 24/2000 a fost, de asemenea, expres abrogatã prin
art. IX alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 50/1996 privind
salarizarea ºi alte drepturi ale personalului din organele
autoritãþii judecãtoreºti, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, potrivit
cãruia se abrogã ”prevederile din anexa nr. III/2 la Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din
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sectorul bugetar [...] referitoare la salarizarea judecãtorilor
financiari, procurorilor financiari, judecãtorilor financiari inspectori, procurorilor financiari inspectori ºi magistraþilor-asistenþi ai
Curþii de ConturiÒ.
Aºa fiind, Curtea constatã cã dispoziþiile legale criticate,
fiind abrogate, nu mai pot constitui obiect al controlului de
constituþionalitate, deoarece, potrivit dispoziþiilor art. 23
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, ”Curtea
Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa
instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea unei legi
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sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare, de care depinde soluþionarea cauzeiÒ, iar în
conformitate cu dispoziþiile alin. (6) al aceluiaºi articol
”Dacã excepþia este inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor
alin. (1), (2) sau (3), instanþa o respinge printr-o încheiere motivatã, fãrã a mai sesiza Curtea ConstituþionalãÒ.
Având în vedere cã abrogarea dispoziþiilor legale criticate prin excepþia de neconstituþionalitate ridicatã a intervenit dupã data sesizãrii Curþii Constituþionale, Curtea
urmeazã sã respingã excepþia ca devenitã inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor pct. 1Ð3 din anexa nr. IV/2 la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã, precum ºi a dispoziþiilor pct. 1Ð3 din anexa nr. III/2 la Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar,
excepþie ridicatã de Lucia Bicã în Dosarul nr. 6.478/2000 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 14 noiembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea realizãrii de cãtre Ministerul Turismului, în anul 2001,
a unor materiale promoþionale cu oferta turisticã a României
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 2 ºi ale art. 6 alin. 3 lit. h) din Ordonanþa
Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului, cu modificãrile
ulterioare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 23/2000,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã realizarea de cãtre Ministerul
Turismului, în anul 2001, a unor materiale promoþionale cu
oferta turisticã a României.
(2) Lista cuprinzând materialele promoþionale prevãzute
sã fie realizate în anul 2001 va fi aprobatã prin ordin
comun al ministrului finanþelor publice ºi al ministrului turismului.
Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente realizãrii materialelor
promoþionale ºi expedierii acestora în cantitãþile necesare la

birourile de promovare ºi informare turisticã din strãinãtate
pentru anul 2001, în sumã de 40.000.000.000 lei, se
suportã din bugetul aprobat Ministerului Turismului, la
capitolul ”Alte acþiuni economiceÒ. Pânã la aprobarea bugetului de stat pe anul 2001 sumele necesare pentru realizarea de materiale promoþionale ºi expedierea acestora la
birourile de promovare ºi informare turisticã din strãinãtate
vor fi suportate din Fondul special de promovare ºi dezvoltare a turismului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 15 februarie 2001.
Nr. 246.

Contrasemneazã:
Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 21/2001
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Afacerilor Externe
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din
10 ianuarie 2001, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. La articolul 2 punctul 22, litera o) va avea urmãtorul
cuprins:
”o) elibereazã autorizaþii de funcþionare în România a
reprezentanþelor firmelor strãine; avizeazã exporturile de
mãrfuri în consignaþie, exporturi temporare ºi exportul de
mostre; aprobã prelungirea importurilor temporare în conformitate cu Regulamentul de aplicare a Codului vamal al
României;Ò
2. Alineatele (3) ºi (4) ale articolului 4 vor avea
urmãtorul cuprins:
”(3) Numãrul maxim de posturi în M.A.E. este de
1.819, din care 619 în centrala M.A.E., exclusiv demnitarii
ºi posturile aferente cabinetelor acestora.
(4) Încadrarea în numãrul de posturi prevãzute în prezenta hotãrâre se realizeazã în maximum 90 de zile de la
data intrãrii în vigoare a acesteia.Ò
3. Dupã articolul 5 se introduce articolul 5 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 51. Ñ (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se înfiinþeazã, în cadrul M.A.E., Biroul Emisarului
Special pe lângã Coordonatorul Special al Pactului de
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, denumit în continuare
Biroul Emisarului Special, în subordinea directã a ministrului
afacerilor externe.
(2) Biroul Emisarului Special asigurã legãtura cu structurile Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est ºi cu
statele beneficiare, urmãreºte creºterea eficienþei pactului
ca organism de soluþionare a unor probleme regionale ale
comerþului ºi dezvoltãrii economice, contribuie la atragerea
de resurse pentru finanþarea unor proiecte de investiþii,
identificã oportunitãþi pentru identificarea de noi proiecte.Ò

4. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) Se înfiinþeazã, în subordinea M.A.E.,
Academia Diplomaticã, cu personalitate juridicã, având ca
scop principal realizarea formãrii ºi perfecþionãrii profesionale a personalului din M.A.E.
(2) Academia Diplomaticã va putea sã asigure contra
cost formarea ºi perfecþionarea în domeniul relaþiilor
internaþionale ºi a altor funcþionari sau a altor categorii de
persoane, la cererea acestora, în cooperare cu Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii ºi cu Ministerul Administraþiei
Publice.
(3) Ministerul Afacerilor Externe împreunã cu Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Ministerul Administraþiei Publice
vor prezenta, în termen de 90 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, proiectul de hotãrâre privind
organizarea ºi funcþionarea Academiei Diplomatice.Ò
5. La articolul 11 se introduce alineatul (5) cu urmãtorul
cuprins:
”(5) Din alocaþii de la bugetul de stat, prin bugetul
M.A.E. se finanþeazã Programul de participare a României
la manifestãri promoþionale internaþionale, aprobat anual
prin hotãrâre a Guvernului.Ò
6. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ M.A.E. va prezenta anual spre aprobare
Guvernului criteriile de performanþã pentru misiunile diplomatice ºi oficiile consulare privind volumul schimburilor
comerciale dintre România ºi þãrile respective (importexport), volumul investiþiilor din/în þara respectivã ºi altele.Ò
7. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 17. Ñ Patrimoniul Departamentului comerþului exterior, inclusiv tehnica de calcul ºi birotica vor fi preluate fãrã
platã de M.A.E. prin protocol încheiat cu Ministerul
Industriei ºi Resurselor, în termen de 90 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.Ò
8. Anexele nr. 1 ºi 2 se modificã ºi se înlocuiesc cu
anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 21/2001 va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 15 februarie 2001.
Nr. 248.
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ANEXA Nr. 2

I. Instituþii finanþate de la bugetul de stat prin Ministerul
Afacerilor Externe ºi din alte surse:
1. Agenþia Naþionalã de Control al Exporturilor Strategice ºi
Interzicerea Armelor Chimice Ñ A.N.C.E.S.I.A.C. (45 de posturi)
2. Comisia Fulbright (5 posturi în conducere)
II. Instituþii finanþate din venituri extrabugetare ºi din alocaþii
de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe:
1. Fundaþia Culturalã Românã (111 posturi)

2. Institutul Român de Studii Internaþionale ”Nicolae TitulescuÒ
(35 de posturi)
3. Centrul Român de Comerþ Exterior Bucureºti (145 de posturi)
4. Academia Diplomaticã (30 de posturi)
III. Secretariate ale instituþiilor finanþate din fondurile
Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul numãrului total de posturi aprobat acestuia:
1. Asociaþia Internaþionalã de Studii Sud-Est Europene
2. Casa Americii Latine.

NOTÃ:

1. Numãrul de posturi pentru instituþiile prevãzute la pct. I.1 ºi II se adaugã la numãrul total de posturi prevãzut la art. 4 alin. (3).
2. Structura organizatoricã a A.N.C.E.S.I.A.C. se aprobã prin ordin al ministrului afacerilor externe.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind stabilirea speciilor de animale, categoriilor de producþie ºi greutãþii minime admise
pentru export în anul 2001
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 79/1995 pentru aprobarea unor reglementãri privind exportul
de animale vii, republicatã,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Speciile de animale, categoriile de producþie ºi greutatea prevederile prezentului ordin ºi îl vor difuza tuturor celor inteminimã admisã pentru export în anul 2001 sunt prevãzute în resaþi.
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
Art. 2. Ñ Direcþia generalã strategii ºi politici în zootehnie ºi
Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã vor aduce la îndeplinire României, Partea I.
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu

Bucureºti, 12 februarie 2001.
Nr. 26.

ANEXÃ

A. Animale pentru tãiere sau mãcelãrie
Specia ºi categoria

Taurine Ð
Ð
Ð
Ð
Ecvidee Ð
Ð
Ovine Ð
Ð
Ð
Caprine Ð
Ð
Ð
Porcine Ð

Tineret taurin mascul
Tineret taurin femel
peste 18 luni reformat
Vaci adulte reformate
Cabaline adulte reformate
Asini adulþi
Tineret mascul ovin
Berbeci adulþi reformaþi
Oi adulte reformate
Tineret mascul caprin
Þapi adulþi reformaþi
Capre adulte reformate
Porci graºi

Greutatea minimã în viu Ð kg/animal
Pentru
Pentru
þãrile Uniunii
celelalte
Europene
pieþe

400

400

380
400
350
150
15
40
30
15
20
20
100

380
400
350
150
30
40
30
20
25
25
100

B. Animale de producþie
1. Animale de creºtere

Specia ºi categoria

Taurine Ð
Ð
Porcine Ð
Ð
Ovine Ð
Ð

Greutatea minimã în viu Ð kg/animal
Pentru
Pentru
þãrile Uniunii
celelalte
Europene
pieþe

Tineret mascul pentru
creºtere ºi îngrãºare
Tineret pentru creºtere
ºi îngrãºare
Tineret mascul pentru
creºtere ºi îngrãºare

2. Animale de muncã
Ecvidee Ð Cabaline
Ð Asini
Taurine Ð Boi
Bubaline Ð Bivoli

250

400

15

15

15

30

400
150
500
450

400
150
500
450
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