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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 57
din 22 februarie 2001

privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 146 din Codul penal
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Lucian Stângu
Nicolae Popa
Romul Petru Vonica
Iuliana Nedelcu
Claudia Miu
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preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent-ºef

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 146 din Codul penal, ridicatã de
Marius Munteanu ºi Ionel Dobricã în Dosarul
nr. 9.377/1999 al Tribunalului Olt Ñ Secþia penalã.
La apelul nominal lipsesc autorii excepþiei, precum ºi
Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare Ñ Sucursala
Olt Ñ Sistemul Corabia, faþã de care procedura de citare a
fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind
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inadmisibilã, întrucât aceasta nu este motivatã, fiind astfel
încãlcate prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992
pentru organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale,
republicatã, potrivit cãrora sesizãrile de neconstituþionalitate
trebuie fãcute în formã scrisã ºi motivate.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 7 noiembrie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 9.377/1999, Tribunalul Olt Ñ Secþia penalã a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 146 din Codul
penal, excepþie ridicatã de Marius Munteanu ºi Ionel
Dobricã prin apãrãtor.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 146 din Codul penal sunt neconstituþionale, deoarece prejudiciul cauzat pãrþii civile ”este
mai mare de 50.000.000 lei, respectiv 996.030.000 leiÒ,
neindicându-se însã vreo dispoziþie constituþionalã sau
vreun principiu constituþional care ar fi fost încãlcat prin
dispoziþia legalã criticatã.
Tribunalul Olt Ñ Secþia penalã, exprimându-ºi opinia,
apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este întemeiatã.
În conformitate cu dispoziþiile 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.
Preºedintele Camerei Deputaþilor, în punctul sãu de
vedere, aratã cã excepþia de neconstituþionalitate este
inadmisibilã, în esenþã, pentru urmãtoarele motive: legitimitatea constituþionalã a unor prevederi legale se constatã, în
temeiul dispoziþiilor imperative ale art. 2 alin. (2) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, prin raportare la dispoziþiile sau la
principiile Constituþiei. ”În acest sens, indicarea temeiului
constituþional al contestãrii prezumþiei de constituþionalitate
a legii atacate este o cerinþã a obligaþiei de motivare
prevãzutã de art. 12 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.Ò În
speþã sesizarea este inadmisibilã, întrucât nu indicã temeiul
constituþional invocat, în raport cu care sã fie examinate
dispoziþiile art. 146 din Codul penal. Obligaþia de motivare
are un caracter imperativ, fiind o condiþie de validitate a
sesizãrii.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia nu este întemeiatã, arãtând cã primul criteriu de
evaluare a caracterului deosebit de grav al infracþiunilor
contra patrimoniului ”îl constituie producerea unei pagube
mai mari de 50.000.000 lei, iar cel de al doilea criteriu se
referã la producerea unei perturbãri grave aduse activitãþii
instituþiilor sau unitãþilor prevãzute de art. 145 din Codul
penalÒ. Se mai aratã cã aceste criterii nu contravin nici
unei prevederi constituþionale, însã se menþioneazã cã
datoritã scãderii valorii monedei naþionale s-a ajuns la o
situaþie inacceptabilã, deoarece pedepsele prevãzute de
lege pentru infracþiunile contra patrimoniului, prin care s-a
produs o pagubã materialã mai mare de 50.000.000 lei,
sunt prea grave faþã de pericolul social al acestor
infracþiuni. Este invocatã Decizia nr. 83/1997 a Curþii
Constituþionale, prin care s-a statuat cã excede competenþei Curþii posibilitatea de a modifica sau de a completa
prevederile legale supuse controlului. Aceastã atribuþie
aparþine exclusiv legiuitorului, potrivit prevederilor art. 58
alin. (1) din Constituþie. Se mai aratã cã, pentru ca
aceastã reglementare sã rãspundã realitãþii vieþii social-economice, Guvernul a emis Ordonanþa de urgenþã
nr. 207/2000 privind modificarea ºi completarea Codului
penal ºi a Codului de procedurã penalã, prin care s-a
prevãzut cã prin ”consecinþe deosebit de graveÒ se înþelege
”o pagubã materialã mai mare de 1.000.000.000 leiÒ. În final

se apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate a rãmas
fãrã obiect.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere asupra excepþiei.
Tribunalul Olt Ñ Secþia penalã, prin Adresa
nr. 9.377/1999, în scopul soluþionãrii cauzei, a solicitat în
mod repetat restituirea dosarului de fond, solicitare care se
întemeiazã pe cererea de renunþare la excepþia de neconstituþionalitate, formulatã de autorii acesteia.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã este competentã,
potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi
ale art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (2), ale art. 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate cu care a fost sesizatã.
1. Analizând cererea de renunþare la excepþia de neconstituþionalitate, formulatã în faþa instanþei de judecatã de
autorii acesteia la data de 5 decembrie 2000, aºadar ulterior sesizãrii Curþii Constituþionale, Curtea urmeazã sã o
respingã, în temeiul art. 25 din Regulamentul de organizare
ºi funcþionare a Curþii Constituþionale (aprobat prin
Hotãrârea nr. 12 din 4 noiembrie 1997 a Plenului Curþii
Constituþionale ºi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997), text potrivit
cãruia: ”O datã legal sesizatã, Curtea procedeazã la examinarea constituþionalitãþii, nefiind aplicabile dispoziþiile referitoare la
suspendarea, întreruperea sau stingerea procesului.Ò Aceastã
reglementare face aplicarea dispoziþiilor art. 16 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, potrivit cãrora: ”Procedura jurisdicþionalã prevãzutã de prezenta lege se completeazã cu regulile procedurii civile, în mãsura în care ele sunt compatibile cu
natura procedurii în faþa Curþii Constituþionale. Compatibilitatea
se hotãrãºte exclusiv de Curte.Ò
2. Examinând excepþia de neconstituþionalitate sub
aspectul admisibilitãþii sale, Curtea constatã cã, astfel cum
rezultã din conþinutul încheierii de sesizare, autorii acesteia
nu indicã în nici un fel motivele criticii de neconstituþionalitate. Pe de altã parte, Curtea reþine cã, potrivit art. 2
alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicatã, sunt neconstituþionale numai prevederile legale care încalcã dispoziþiile
sau principiile Constituþiei, iar potrivit art. 12 alin. (2) din
aceeaºi lege, orice sesizare trebuie motivatã. Coroborând
aceste texte legale cu cele ale art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ºi ale art. 23 din Legea nr. 47/1992,
republicatã, Curtea urmeazã sã se pronunþe asupra constituþionalitãþii dispoziþiei legale criticate numai în aceste
limite ale sesizãrii. Aºa fiind, neindicarea de cãtre autorul
unei excepþii a normei constituþionale pentru care considerã
cã textul criticat este neconstituþional constituie un motiv de
respingere a sesizãrii. Altminteri ar însemna ca jurisdicþia
constituþionalã sã se substituie pãrþii în ceea ce priveºte
invocarea motivului de neconstituþionalitate, exercitând astfel sub acest aspect un control din oficiu, ceea ce este
inadmisibil atâta timp cât controlul pe calea excepþiei de
neconstituþionalitate nu se poate exercita decât la sesizare.
În sensul celor arãtate Curtea Constituþionalã s-a pronunþat
în mod constant în practica sa jurisdicþionalã, de exemplu
prin Decizia nr. 341 din 12 septembrie 1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din
29 ianuarie 1998, precum ºi prin Decizia nr. 49 din
23 martie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 222 din 20 mai 1999.
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Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 2
alin. (2), al art. 12 alin. (2), al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al art. 23 alin. (1) ºi (6) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca fiind inadmisibilã excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 146 din Codul penal, ridicatã de
Marius Munteanu ºi Ionel Dobricã în Dosarul nr. 9.377/1999 al Tribunalului Olt Ñ Secþia penalã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 22 februarie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent-ºef,
Claudia Miu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

Nr. 316/5 martie 2001

Nr. 48/26 februarie 2001

ORDIN
Ministrul finanþelor publice ºi ministrul industriei ºi resurselor,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor Publice ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi
Resurselor,
în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata
taxelor vamale, precum ºi a suprataxelor vamale, pentru instalaþii, echipamente, utilaje ºi pãrþi ale acestora, know-how,
precum ºi combustibili energetici care sunt importaþi prin credite externe contractate cu garanþia statului de companii ºi
societãþi naþionale, instituþii publice ºi societãþi comerciale,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Lista cuprinzând instalaþiile, echipamentele, utilajele ºi pãrþile acestora, know-how, în valoare de
25.523.347 dolari S.U.A., ce se vor achiziþiona din import
de cãtre Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
pentru obiectivul de investiþii ”Brãila Grupul 1Ò, care beneficiazã de scutire de la plata taxelor vamale ºi a suprataxelor vamale, este prevãzutã în anexa la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 3. Ñ Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare
pânã la data de 31 decembrie 2001.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã de politicã ºi legislaþie fiscalã ºi Direcþia Generalã a Vãmilor vor lua mãsuri pentru
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Oanã,
secretar de stat

Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
ANEXÃ

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

Agentul economic: Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Adresa: bd Hristo Botev nr. 16Ñ18, sectorul 3, Bucureºti
Credit extern B.E.R.D. nr. 365ÑRO
Valoarea totalã a creditului
din care pentru Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Obiectivul de investiþii: ”Brãila Grupul 1Ò

78.100.000 euro
43.555.000 euro

LISTA

pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalaþii, echipamente, utilaje ºi pãrþi ale acestora, know-how,
finanþate din credite externe contractate cu garanþia statului, aprobate
prin Ordonanþa Guvernului nr. 6/1996, prevãzute în Contractul nr. 365/6 din 24 aprilie 1999
dintre Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. ºi consorþiul condus
de ALSTOM Energie GmbH Germania, care beneficiazã de scutire de taxe vamale ºi suprataxe vamale
conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2000
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Denumirea
poziþiei tarifare

Dispozitive auxiliare pentru cazane
Alte þevi din oþeluri aliate trase sau laminate la rece (suporturi
supraîncãlzitor cazan)
Masticuri de vitrificare cimenturi de rãºinã ºi alte masticuri
Pulberi sau granule abrazive naturale sau artificiale aplicate numai pe hârtie

Poziþia tarifarã
(cod)

Cantitatea

U.M.

Valoarea
(dolari S.U.A.)

8404.10.00

3

bucatã

774.598

7304.51.99
3214.10.10
6805.20.00

8
2
4

bucatã
bucatã
set

600
220
2.306

4
Nr.
crt.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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Denumirea
poziþiei tarifare

Poziþia tarifarã
(cod)

Alte cãrãmizi, dale, plãci ºi produse similare pentru construcþii
din ceramicã, refractare (zonã inferioarã de radiaþie cazan)
Izolatori electrici din ceramicã fãrã pãrþi metalice
Profiluri din fier sau oþeluri nealiate în formã de L
Sârme din fier sau din oþel nealiat
Arzãtoare pentru combustibili lichizi cu dispozitiv de control automat încorporat
Alte arzãtoare pentru combustibili lichizi
Tuburi ºi þevi fãrã sudurã din fier sau oþel, cu diametrul exterior de
maximum 168,3 mm
Alte articole din fier sau oþel (suporturi zonã inferioarã de radiaþie cazan)
Valve pentru transmisii oleohidraulice
Pompe hidraulice cu ulei
Dispozitive ºi pãrþi auxiliare pentru cazane
Alte pãrþi ºi accesorii pentru instrumente ºi aparate pentru reglare
sau control automat (diverse aparate de mãsurare)
Alte accesorii de þevãrie din fontã, fier sau oþel (þevi de evacuare)
Alte construcþii ºi pãrþi de construcþii din fontã, fier sau oþel (suporturi þevi
de evacuare)
Altele (vane de reglaj pentru servomotor)
Alte articole de robinetãrie din oþel (robinete de joasã ºi înaltã presiune)
Tuburi ºi þevi fãrã sudurã din fier sau oþel, cu diametrul exterior
de maximum 168,3 mm
Alte acumulatoare electrice cu Ni-Cd
Altele (bandã zincatã cu lãþimea de maximum 500 mm, laminate la cald
simplu, placate, cu lãþime peste 500 mm, simplu tratate la suprafaþã)
Alte pãrþi pentru acumulatoare electrice
Altele (unelte pneumatice sau hidraulice)
Alte articole din fier sau oþel
Alte acumulatoare electrice
Alte oþeluri forjate (diverse componente metalice care intrã în structura cazanului)
Alte oþeluri forjate cu secþiune transversalã circularã (diverse
componente metalice care intrã în structura cazanului)
Oþeluri cu o grosime de peste 4,75 mm, dar maximum 15 mm
Produse laminate plate, zincate electrolitic, cu lãþimea de maximum 500 mm
Alte ºuruburi ºi buloane chiar cu piuliþele, ºaibele sau inelele lor
(ºuruburi ºi piuliþe pentru prinderea elementelor de structurã)
Piuliþe de maximum 12 mm
Piuliþe cu diametrul peste 12 mm
Nituri
Alte toroane ºi cabluri
Unelte de tarodat
Alte pãrþi de turbine cu abur
Palete de stator, rotoare ºi paletele lor
Alte pãrþi de turbine cu abur (inserþii ventile abur viu)
Altele (þevi, conducte ºi profiluri tubulare fãrã sudurã din fier sau oþel, cu
diametrul exterior de maximum 406,4 mm
Articole de robinetãrie din fontã sau oþel
Alte articole de robinetãrie ºi articole similare (valve fluture)
Altele (articole de robinetãrie)
Altele (þevi, conducte ºi profiluri tubulare fãrã sudurã din fier sau oþel, cu
diametrul exterior de maximum 406,4 mm)
Alte centrifuge pentru filtrarea sau epurarea apei (unitate de ulei
de etanºare)
Alte instrumente pentru mãsurarea sau controlul discurilor sau
dispozitivelor semiconductoare (dispozitive speciale de mãsurã)
Pãrþi de turbinã cu abur
Altele (pãrþi de robinetãrie)
Pãrþi de robinetãrie
Pãrþi (dispozitive ºi pãrþi pentru cazane cu aburi)
Alte schimbãtoare de cãldurã (rãcitor abur etanºare ºi auxiliare)
Alte pãrþi ale aparatelor de laborator (accesorii pentru poziþia 52)
Alte centrifuge pentru filtrarea sau epurarea apei (filtru de ionizare)
Alte instrumente, aparate ºi maºini de mãsurã sau de control
Alte pãrþi destinate maºinilor electrice rotative (sistem de excitaþie
generator)
Alte instrumente ºi aparate pentru reglare sau control automat
Alte tablouri, panouri, console pentru controlul sau distribuirea
electricitãþii (instrumente instalaþie rãcire generator)
Aparate pentru comutarea, tãierea, protecþia, branºarea, racordarea
sau conectarea circuitelor electrice pentru o tensiune de maximum 60 V
Eclatoare pentru paratrãsnete, limitatoare de tensiune ºi regulatoare de undã
Alte maºini ºi aparate mecanice cu funcþie proprie (unitate de manevrare a gazelor)
Pãrþi ºi accesorii pentru instrumente ºi aparate pentru control automat
Mobilier ºi pãrþi de mobilier pentru camera de comandã

Cantitatea

U.M.

Valoarea
(dolari S.U.A.)

6902.20.99
8546.20.10
7216.21.00
7217.10.50
8416.10.10
8416.10.90

1.782
130
65
8
8
174

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

393.021
43.946
1.100
2.655
528.610
1.589.285

7304.59.91
7326.90.97
8481.20.10
8413.60.41
8404.90.00

145
402
38
22
68

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

21.973
62.489
4.370
110
69.103

9032.90.90
7307.99.90

345
43

bucatã
bucatã

935.154
133.983

7308.90.99
8481.80.59
8481.80.73

6
36
47

bucatã
bucatã
bucatã

25.107
39.330
401.001

7304.59.91
8507.30.98

79,35
120

m
bucatã

21.070
123.897

7226.99.20
8507.90.98
8467.89.00
73.26.90
8507.80.99
7224.90.19

55,35
249
2
3
54
858

m
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

336.965
4.461
3.048
7.998
120.941
13.438

7224.90.91
7225.40.50
7226.93.20

316
3704
60

bucatã
bucatã
bucatã

238.348
35.861
2.893

7318.15.59
7318.16.91
7318.16.99
7318.23.00
7312.10.99
8207.40.10
8406.90.90
8406.90.10
8406.90.90

364
64
366
128
366
100
46
1
26.000

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
kg

16.609
53.400
1.215
12.289
1.366
3.599
5.748.708
69.282
299.926

7304.49.91
8481.30.91
8481.80.59
8481.80.79

4
2
3.000
5.000

bucatã
bucatã
kg
kg

1.682
4.399
109
1.877

7304.49.91

12.000

kg

6.985

8421.29.90

3

bucatã

8.349

9030.82.00
84.06.90
8481.80.59
8481.90.00
8404.90.00
8419.50.90
8419.90.80
8421.21.90
9031.80.39

1
1
2
100
1
1
100
1
1

set
bucatã
bucatã
kg
bucatã
bucatã
kg
bucatã
bucatã

192.420
4.208
55
3
264
6
264
7
844.058

8503.00.99
9032.89.90

9
4

bucatã
bucatã

514.077
833.111

8537.10.99

1

bucatã

675.246

85.36.41
85.35.40
84.79.89
90.32.90
94.03.30

3
3
1
42
1

bucatã
set
set
set
set

936.005
60.183
91.078
2.392.752
45.172
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Nr.
crt.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Denumirea
poziþiei tarifare

Poziþia tarifarã
(cod)

Monitoare video în culori
Maºini de prelucrare automatã a datelor numerice
Instrumente ºi aparate pentru mãsurarea sau controlul presiunii
lichidelor sau gazelor
Motoare ºi generatoare electrice de o putere peste 750 W, dar maximum 75 kW
Alte instrumente ºi aparate pentru analize fizice sau chimice (aparate pentru
mãsurat vîscozitatea)
Contoare de lichide
Alte articole de robinetãrie (ventile de reglaj)
Analizoare de gaze sau de gaze arse
Densimetre, areometre ºi instrumente flotante similare cu lichid cu citire directã
Schimbãtoare de cãldurã
Dispozitive ºi pãrþi pentru cazane sub presiune
Clapete ºi supape de reþinere
Aparate pentru comutarea, tãierea, protecþia, branºarea, racordarea
sau conectarea circuitelor electrice pentru o tensiune sub 72,5 kV
Panouri, tablouri, console, pupitre, dulapuri ºi alte suporturi pentru
distribuirea electricitãþii pentru o tensiune de peste 1.000 V
Panouri, tablouri, console, pupitre, dulapuri ºi alte suporturi pentru
distribuirea electricitãþii pentru o tensiune de maximum 1.000 V
Motoare ºi generatoare electrice de o putere peste 75 kW
Pãrþi ale motoarelor ºi generatoarelor electrice
Convertizoare statice
Transformatoare electrice de o putere peste 16 kVA, dar
maximum 500 kVA
Centrifuge, inclusiv uscãtoare centrifugale pentru filtrarea sau
epurarea apei

Cantitatea

U.M.

Valoarea
(dolari S.U.A.)

85.28.21
84.71.41

2
1

set
set

92.001
53.907

90.26.20
85.01.52

83
160

set
bucatã

895.786
836.750

90.27.80
90.28.20
84.81.80
90.27.10
90.25.11
84.19.50
84.04.90
84.81.30

1
8
70
1
1
4
4
3

bucatã
bucatã
bucatã
set
set
set
bucatã
set

118.172
62.255
375.671
1.907.004
95.350
800.963
3.319
217.776

85.35.21

1

set

34.173

85.37.20

1

set

326.085

85.37.10
85.01.53
85.03.00
85.04.40

5
4
1
4

set
bucatã
set
bucatã

159.965
20.361
33.044
367.899

85.04.33

2

bucatã

28.659

84.21.21

4

set

337.627
25.523.347

TOTAL:

NOTÃ:

Bunurile menþionate în listã reprezintã pãrþi ale cazanului, turbinei cu abur, generatorului, staþiei electrice ºi camerei de
comandã a grupului de reabilitat.

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

Nr. 342/6 martie 2001

Nr. 47/26 februarie 2001

ORDIN
Ministrul finanþelor publice ºi ministrul industriei ºi resurselor,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor Publice,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Industriei ºi Resurselor,
în temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata
taxelor vamale, precum ºi a suprataxelor vamale, pentru instalaþii, echipamente, utilaje ºi pãrþi ale acestora, know-how,
precum ºi combustibili energetici care sunt importaþi prin credite externe contractate cu garanþia statului de companii ºi
societãþi naþionale, instituþii publice ºi societãþi comerciale,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Lista cuprinzând instalaþiile, echipamentele, utilajele ºi pãrþile acestora, know-how, în valoare de
2.689.846 dolari S.U.A., care se vor achiziþiona din import
de cãtre Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
pentru obiectivul de investiþii ”Bucureºti-Sud grupurile 3 & 4Ò,
care beneficiazã de scutire de la plata taxelor vamale ºi a
suprataxelor vamale, este prevãzutã în anexa la prezentul
ordin.
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Oanã,
secretar de stat

Art. 2. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentului ordin sunt în vigoare
pânã la data de 31 decembrie 2001.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã de politicã ºi legislaþie fiscalã ºi Direcþia Generalã a Vãmilor vor lua mãsuri pentru
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
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ANEXÃ

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

Agentul economic: Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Adresa: bd Hristo Botev nr. 16Ñ18, sectorul 3, Bucureºti
Credit extern BEI nr. 1.8194ÐRO
Valoarea totalã a creditului
60.000.000 euro
din care pentru Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
27.677.410,30 euro
Obiectivul de investiþii: ”Bucureºti-Sud grupurile 3 & 4Ò
LISTA

pentru anul 2001 cuprinzând importurile de instalaþii, echipamente, utilaje ºi pãrþi ale acestora, know-how, finanþate din credite externe
contractate cu garanþia statului, aprobate prin Ordonanþa Guvernului nr. 6/1996, prevãzute
în Contractul nr. 1.8194/2T din 10 iulie 1998 dintre Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
ºi consorþiul condus de ALSTOM Power Boilers Franþa, care beneficiazã de scutire de taxe vamale
ºi suprataxe vamale conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2000
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Denumirea
poziþiei tarifare

Poziþia tarifarã
(cod)

Alte arzãtoare, inclusiv arzãtoare mixte
Pãrþi de cazane generatoare de abur
Pãrþi de arzãtoare
Alte pãrþi pentru pompe de aer sau vid (uscãtor de H2 pentru generator)
Alte instrumente ºi aparate pentru mãsurarea sau controlul debitului sau
nivelului lichidelor (sticle de nivel)
Articole de robinetãrie din fontã sau oþel
Instrumente ºi aparate electronice pentru mãsurarea sau controlul presiunii
Flanºe ºi bride
Maºini ºi aparate de aer condiþionat
Alte tablouri, panouri, console pentru controlul ºi distribuþia
electricitãþii (echipament de protecþie ºi monitorizare)
Alte pãrþi ºi accesorii pentru instrumente ºi aparate pentru reglare
sau control automat (elemente de temperaturã)
Alte articole de robinetãrie ºi articole similare (valve)
Panouri de comandã numericã ce încorporeazã o maºinã automatã de prelucrare a informaþiilor
Alte convertizoare statice (redresoare)
Alte instrumente ºi aparate pentru reglare sau control automat (panouri locale
de comandã pentru turbinã)
Pãrþi ºi accesorii pentru instrumente ºi aparate pentru reglare sau control automat
Alte termostate (pentru comandã, control turbinã)
Robinete fluture
Articole de robinetãrie din fontã sau oþel

Cantitatea

U.M.

Valoarea
(dolari S.U.A.)

8416.20.90
8402.90.00
8416.90.00
8414.90.90

18
18
18
1

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

9026.10.99
8481.10.19
9026.20.30
7307.91.00
8415.83.90

11
121
121
39
4

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

8537.10.99

4

bucatã

415.469

9032.90.90
8481.80.00
8537.10.10
8504.40.99

17
12
46
7

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

3.061
676.692
51.441
51.713

9032.89.90
9033.00.00
9032.10.99
8481.80.85
8481.10.19

1
26
26
26
26

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

18.242

1.235.101
81.670
51.685
62.617
17.672

24.483
2.689.846

NOTÃ:

Bunurile menþionate în listã reprezintã pãrþi ale cazanului, turbinei cu abur, generatorului, staþiei electrice ºi camerei de comandã a
grupului de reabilitat.

ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

ORDIN
privind modificarea ºi completarea Ordinului preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate nr. 43/2000 pentru aprobarea Instrucþiunilor privind modul de decontare a contravalorii carnetelor
de asigurat ºi a vignetelor, modalitãþile de organizare ºi de þinere a evidenþei acestora, precum ºi procedura
de distribuire a acestora tuturor categoriilor de persoane asigurate
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
având în vedere:
Ñ Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare;
Ñ art. 6 pct. 27 din Statutul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 114 din 19 martie 1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ referatele de aprobare nr. 224 din 12 februarie 2001 al Direcþiei juridic contencios ºi nr. 38 din 22 februarie 2001 al
Direcþiei informatizare, studii ºi proiecte, aprobate de directorul general al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
în temeiul prevederilor art. 20 alin. (3) lit. a) din Statutul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Ordinul preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate nr. 43/2000 pentru aprobarea Instrucþiunilor privind modul
de decontare a contravalorii carnetelor de asigurat ºi a vignetelor,
modalitãþile de organizare ºi de þinere a evidenþei acestora, precum ºi procedura de distribuire a acestora tuturor categoriilor de
persoane asigurate, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 193 din 4 mai 2000, se modificã ºi se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Carnetul de asigurat dovedeºte calitatea de asigurat,
iar vigneta aplicatã pe carnet reprezintã dovada plãþii contribuþiei
la zi a asiguratului cãtre Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate.Ò

2. La articolul 4, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Carnetele de asigurat vor fi distribuite asiguraþilor din evidenþa
proprie pânã la data de 31 mai 2001.Ò
3. La articolul 6, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Directorii generali ai caselor de asigurãri de sãnãtate
judeþene, al Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Municipiului
Bucureºti, al Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii
Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti ºi al Casei
de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor sunt direct rãspunzãtori
de punerea în aplicare a dispoziþiilor prezentului ordin.Ò
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4. Punctul 6 din capitolul V va avea urmãtorul cuprins:
4. La articolul 6, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu
”6. Pentru persoanele beneficiare de ajutor de ºomaj, ajutor de
urmãtorul cuprins:
”Neîndeplinirea obligaþiilor ºi nerespectarea termenelor stabilite integrare profesionalã, alocaþie de sprijin sau plãþi compensatorii ca
prin prezentul ordin de cãtre persoanele prevãzute la alin. 1 atrag urmare a concedierilor colective, vignetele lunare vor fi distribuite de
rãspunderea disciplinarã ºi penalã, dupã caz, a acestora potrivit Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã.Ò
5. Punctul 13 din capitolul V va avea urmãtorul cuprins:
dispoziþiilor legale în vigoare.Ò
”13. Pentru persoanele asigurate care realizeazã venituri din
Art. II. Ñ Anexa la Ordinul nr. 43/2000 se modificã ºi se
agriculturã ºi care depun contribuþia potrivit cap. B pct. 1 lit. c)
completeazã dupã cum urmeazã:
Normele privind modul de încasare a contribuþiilor la
1. Partea introductivã a alineatului 3 din capitolul II va avea din
asigurãrile sociale de sãnãtate, aprobate prin Ordinul preºedintelui
urmãtorul cuprins:
Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 74/2000, publicate în
”Înregistrarea în contabilitatea caselor de asigurãri de sãnãtate Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000,
a distribuirii carnetelor de asigurat se va face conform urmãtoare- vignetele vor fi distribuite de organele care au încasat contribuþia.Ò
lor operaþiuni:Ò
6. Alineatul 1 din capitolul VI va avea urmãtorul cuprins:
2. Capitolul III se completeazã cu un alineat cu urmãtorul cuprins:
”Personalizarea vignetelor livrate blanc (nepersonalizate) se va
”În situaþia în care o anumitã informaþie (de exemplu: nume, efectua pe mijloace de imprimare destinate special acestei
prenume) nu poate fi imprimatã integral în spaþiul alocat pe car- operaþiuni ºi recomandate de producãtorul de vignete.Ò
net, în condiþiile specificate, se poate folosi o mãrime mai micã a
7. Alineatul 3 din capitolul VI va avea urmãtorul cuprins:
”Pentru tinerii pânã la vârsta de 26 de ani care nu realizeazã
fontului indicat mai sus.Ò
venituri din muncã, ll aaaa reprezintã:
3. Punctul 2 din capitolul V va avea urmãtorul cuprins:
a) pentru cei aflaþi într-un an intermediar de studiu Ð luna
”2. Persoanele juridice sau fizice care au angajat personal
salariat vor distribui vignetele salariaþilor proprii, angajaþi cu con- anterioarã începerii anului de învãþãmânt urmãtor;
b) pentru absolvenþi Ñ luna în care se desfãºoarã examenul
tract individual de muncã sau, dupã caz, cu convenþie civilã de
de
diplomã al formei de învãþãmânt respective.Ò
prestãri de servicii. Vignetele se vor ridica lunar de cãtre angaja8. La capitolul VI se introduce un alineat final cu urmãtorul
tori de la casele de asigurãri de sãnãtate, în baza declaraþiei
lunare privind achitarea obligaþiilor de platã a contribuþiei la asi- cuprins:
”În situaþia în care o anumitã informaþie (de exemplu: nume,
gurãrile sociale de sãnãtate ºi a listelor nominale actualizate lunar prenume) nu poate fi imprimatã integral în spaþiul alocat pe vigpentru persoanele asigurate pentru care se plãteºte contribuþia de netã, în condiþiile specificate, se poate folosi o mãrime mai micã
asigurãri sociale de sãnãtate. Pentru persoanele aflate în întreþine- a fontului indicat mai sus.Ò
rea acestora, ºi anume: soþ, soþie, pãrinþi, bunici (inclusiv persoaArt. III. Ñ Prezentul ordin va intra în vigoare la data emiterii
nele cu handicap de gradul I sau II), vignetele lunare vor fi lui ºi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
distribuite de plãtitorii contribuþiei, persoane juridice, unde sunt
Art. IV. Ñ Ordinul preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de
încadrate, pe baza declaraþiei fiscale, în condiþiile Ordonanþei Sãnãtate nr. 43/2000, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin preGuvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit ºi ale Ordinului zentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
ministrului finanþelor nr. 1.139/1999.Ò
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
prof. univ. dr. Eugeniu Þurlea
Bucureºti, 5 martie 2001.
Nr. 18.

ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind retragerea Licenþei de emisie nr. S-R 07/1996, acordatã Societãþii Comerciale
”Romsat Cardinal NetworkÒ Ñ S.A. pentru postul de radio prin satelit ACTIV FM din Bucureºti
În conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Se retrage Licenþa de emisie nr. S-R 07 începând cu data de 5 martie 2001, ora 0,00, în temeiul
din 21 noiembrie 1996 pentru radio prin satelit, acordatã art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, penSocietãþii Comerciale ”Romsat Cardinal NetworkÒ Ñ S.A. tru nerealizarea staþiei în cel mult 18 luni de la data solipentru postul de radio prin satelit ACTIV FM din Bucureºti, citãrii autorizaþiei.
Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
ªerban Madgearu
Bucureºti, 5 martie 2001.
Nr. 17.
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind retragerea Licenþei de emisie nr. S-TV 01/1995, acordatã Societãþii Comerciale
”Curierul NaþionalÒ Ñ S.A. pentru postul de televiziune prin satelit TL3 din Bucureºti
În conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului

d e c i d e :

Articol unic. Ñ Se retrage Licenþa de emisie nr. S-TV 01
din 19 decembrie 1995 pentru televiziune prin satelit,

acordatã Societãþii Comerciale ”Curierul NaþionalÒ Ñ S.A.
pentru postul de televiziune prin satelit TL3 din Bucureºti,
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începând cu data de 5 martie 2001, ora 0,00, în temeiul
art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

pentru nerealizarea staþiei în cel mult 18 luni de la data
solicitãrii autorizaþiei.

Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
ªerban Madgearu
Bucureºti, 5 martie 2001.
Nr. 18.
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind retragerea Licenþei de emisie nr. S-TV 17/1998, acordatã Societãþii Comerciale ”RÒ Ñ S.A.
pentru postul de televiziune prin satelit TV FLUX din Bucureºti
În conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Se retrage Licenþa de emisie nr. S-TV 17 cu data de 5 martie 2001, ora 0,00, în temeiul art. 17
din 17 decembrie 1998 pentru televiziune prin satelit, alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, pentru
acordatã Societãþii Comerciale ”RÒ Ñ S.A. pentru postul nerealizarea staþiei în cel mult 18 luni de la data solicitãrii
de televiziune prin satelit TV FLUX din Bucureºti, începând autorizaþiei.
Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
ªerban Madgearu
Bucureºti, 5 martie 2001.
Nr. 19.
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind retragerea Licenþei de emisie nr. S-TV 18/1998, acordatã Societãþii Comerciale
”Editura OmegaÒ Ñ S.R.L. pentru postul de televiziune prin satelit OMEGA TV din Bucureºti
În conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Se retrage Licenþa de emisie nr. S-TV 18 Bucureºti, începând cu data de 5 martie 2001, ora 0,00, în
din 17 decembrie 1998 pentru televiziune prin satelit, temeiul art. 17 alin. (2) din Legea audiovizualului
acordatã Societãþii Comerciale ”Editura OmegaÓ Ñ S.R.L. nr. 48/1992, pentru nerealizarea staþiei în cel mult 18 luni
pentru postul de televiziune prin satelit OMEGA TV din de la data solicitãrii autorizaþiei.
Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
ªerban Madgearu
Bucureºti, 5 martie 2001.
Nr. 20.
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind retragerea Licenþei de emisie nr. S-TV 23/1999, acordatã Societãþii Comerciale ”ImolaÓ Ñ
S.A. pentru postul de televiziune prin satelit STAR TV din Bucureºti
În conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Se retrage Licenþa de emisie nr. S-TV 23
din 22 iunie 1999 pentru televiziune prin satelit, acordatã
Societãþii Comerciale ”ImolaÓ Ñ S.A. pentru postul de
televiziune prin satelit STAR TV din Bucureºti, începând

cu data de 5 martie 2001, ora 0,00, în temeiul art. 17
alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, pentru
nerealizarea staþiei în cel mult 18 luni de la data solicitãrii
autorizaþiei.

Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
ªerban Madgearu
Bucureºti, 5 martie 2001.
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