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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 77/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (B.I.R.D.)
pentru finanþarea Proiectului ”Facilitarea comerþului ºi transportului în Sud-Estul EuropeiÒ,
semnat la Bucureºti la 7 iulie 2000
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 77
din 24 august 2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanþarea
Proiectului ”Facilitarea comerþului ºi transportului în

Sud-Estul EuropeiÒ, semnat la Bucureºti la 7 iulie 2000,
emisã în temeiul art. 1 lit. A pct. 12 din Legea
nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 415 din 31 august 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 31 octombrie 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 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 9 aprilie 2001.
Nr. 165.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 77/2000
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru finanþarea Proiectului ”Facilitarea comerþului
ºi transportului în Sud-Estul EuropeiÒ, semnat la Bucureºti la 7 iulie 2000
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. 77/2000 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România ºi Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (B.I.R.D.)

pentru finanþarea Proiectului ”Facilitarea comerþului ºi transportului în Sud-Estul EuropeiÒ, semnat la Bucureºti la
7 iulie 2000, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 6 aprilie 2001.
Nr. 222.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 177/1999 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului
de platã pentru motorinã, pe bazã de bonuri valorice, în vederea înfiinþãrii culturilor de cereale
pãioase ºi efectuãrii arãturilor din toamna anului 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 177 din 9 noiembrie 1999 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de platã pentru

motorinã, pe bazã de bonuri valorice, în vederea înfiinþãrii
culturilor de cereale pãioase ºi efectuãrii arãturilor din
toamna anului 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 551 din 11 noiembrie 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

Bucureºti, 9 aprilie 2001.
Nr. 166.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 177/1999
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 142/1999
privind instituirea sistemului de platã pentru motorinã, pe bazã de bonuri valorice,
în vederea înfiinþãrii culturilor de cereale pãioase ºi efectuãrii arãturilor din toamna anului 1999
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 de urgenþã a Guvernului nr. 177/1999 pentru
modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de

platã pentru motorinã, pe bazã de bonuri valorice, în vederea înfiinþãrii culturilor de cereale pãioase ºi efectuãrii
arãturilor din toamna anului 1999 ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 6 aprilie 2001.
Nr. 223.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 116/2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Facilitatea de recuperare (Pre-ins Facility), semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
în temeiul art. 1 lit. A pct. 19 din Legea nr. 125/2000 pri-

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 116
din 31 august 2000 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã referitor la Facilitatea de recuperare (Pre-ins
Facility), semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999, emisã

vind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din
3 septembrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 noiembrie 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 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 9 aprilie 2001.
Nr. 167.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 116/2000
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare PHARE dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã referitor la Facilitatea de recuperare (Pre-ins Facility),
semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
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. 116/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanþare PHARE dintre
Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la

Facilitatea de recuperare (Pre-ins Facility), semnat la
Bucureºti la 30 decembrie 1999, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 6 aprilie 2001.
Nr. 224.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 59/1999 privind actualizarea, în funcþie de rata inflaþiei,
a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru serviciile consulare prestate
în favoarea unor persoane fizice ºi juridice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 59
din 24 august 1999 privind actualizarea, în funcþie de rata
inflaþiei, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei, pentru
serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane

fizice ºi juridice, emisã în temeiul art. 1 lit. D pct. 1 din
Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 405 din 26 august 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Bucureºti, 9 aprilie 2001.
Nr. 168.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 59/1999
privind actualizarea, în funcþie de rata inflaþiei, a unor taxe stabilite în sume fixe, în lei,
pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice ºi juridice
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. 59/1999 privind actualizarea, în
funcþie de rata inflaþiei, a unor taxe stabilite în sume fixe,

în lei, pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor
persoane fizice ºi juridice ºi se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 6 aprilie 2001.
Nr. 225.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 12/1998
privind taxele de timbru pentru activitatea notarialã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 30
din 29 ianuarie 1999 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru ºi a
Ordonanþei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru

pentru activitatea notarialã, emisã în temeiul art. 1 pct. 2
lit. l) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 43 din 29 ianuarie 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 30 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 9 aprilie 2001.
Nr. 169.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru ºi a Ordonanþei Guvernului
nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarialã
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. 30/1999 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarialã ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 6 aprilie 2001.
Nr. 226.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 90/2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetãrii
ºi dezvoltãrii tehnologice, semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 90
din 29 august 2000 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã referitor la participarea la cel de-al cincilea
Program-cadru în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii

tehnologice, semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999,
emisã în temeiul art. 1 lit. A pct. 21 din Legea
nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 429 din 2 septembrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 octombrie 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 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 9 aprilie 2001.
Nr. 170.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 90/2000
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare PHARE dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru
în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice, semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
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. 90/2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare PHARE dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã referitor la participarea la

cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetãrii ºi
dezvoltãrii tehnologice, semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 6 aprilie 2001.
Nr. 227.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ºi completarea unor prevederi ale Legii nr. 31/1996
privind regimul monopolului de stat
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Articolul 6 din Legea nr. 31/1996 privind
regimul monopolului de stat, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, cu modificãrile
ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Dupã alineatul 2 se introduc alineatele 21 ºi 2 2 cu
urmãtorul cuprins:

”Compania Naþionalã ÇLoteria NaþionalãÈ Ñ S.A., aflatã
sub autoritatea Ministerului Finanþelor Publice, beneficiazã
de licenþã, prin efectul prezentei legi, pentru activitãþile proprii prevãzute la art. 2 lit. g) ºi h).
Comitetul Olimpic Român beneficiazã de licenþã, prin efectul
prezentei legi, pentru activitãþile prevãzute la art. 2 lit. h).Ò
2. Alineatul 3 se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 9 aprilie 2001.
Nr. 171.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea unor prevederi ale Legii nr. 31/1996
privind regimul monopolului de stat
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 modificarea
ºi completarea unor prevederi ale Legii nr. 31/1996 privind

regimul monopolului de stat ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 6 aprilie 2001.
Nr. 228.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Normelor de organizare, funcþionare ºi control vamal
al activitãþii de comercializare a mãrfurilor în regim duty-free
Ministrul finanþelor publice,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu
modificãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 12 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mãrfurilor comercializate în regim duty-free, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie
1999,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Punctul 7 din Normele de organizare,
funcþionare ºi control vamal al activitãþii de comercializare
a mãrfurilor în regim duty-free, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor nr. 54/2000, publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 23 din 24 ianuarie 2000, astfel cum
a fost modificat ºi completat prin Ordinul ministrului
finanþelor nr. 179/2000, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 57 din 7 februarie 2000, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”7. Aprovizionarea magazinelor duty-free se poate face
cu mãrfuri care provin direct din strãinãtate, din zonele
libere sau din þarã, atunci când se aflã în regim vamal de
antrepozitare.
Introducerea mãrfurilor în magazinele duty-free se face
numai sub supraveghere vamalã.
Transferul mãrfurilor din zonele libere sau din antrepozite în magazinele duty-free se face sub supraveghere

vamalã. Pe timpul transportului pe teritoriul României mãrfurile sunt supuse regimului vamal de tranzit, cu garantarea
drepturilor de import aferente fiecãrui transport.
Deblocarea garanþiei se va face de cãtre biroul vamal
de plecare în termen de 24 de ore de la primirea confirmãrii transmise de biroul vamal de destinaþie, prin procedurã informaticã sau prin fax.
Pe timpul antrepozitãrii mãrfurile sunt scutite de la
garantarea datoriei vamale.Ò
Art. II. Ñ Direcþia Generalã a Vãmilor, unitãþile sale subordonate, precum ºi Direcþia generalã de politicã ºi legislaþie fiscalã din cadrul Ministerului Finanþelor Publice vor lua
mãsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 6 aprilie 2001.
Nr. 491.
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