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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 13/1999 pentru acordarea
unor înlesniri la plata obligaþiilor bugetare unor agenþi economici din minerit
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 13 din 1 martie 1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaþiilor bugetare unor

agenþi economici din minerit, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie
1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 martie 2001, 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 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Bucureºti, 20 aprilie 2001.
Nr. 208.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 13/1999
pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaþiilor bugetare unor agenþi economici din minerit
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. 13/1999
pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaþiilor

bugetare unor agenþi economici din minerit ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 18 aprilie 2001.
Nr. 271.

«

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 213/26.IV.2001
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 79/2000 privind stingerea unei pãrþi
din datoria Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A. cãtre stat cu contravaloarea
energiei electrice livrate în Republica Moldova
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 79 din 16 iunie 2000 privind stingerea unei pãrþi din
datoria Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A. cãtre
stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica
Moldova, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000, cu urmãtoarele modificãri:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Obligaþiile de platã ale Societãþii Comerciale
ÇTermoelectricaÈ Ñ S.A. cãtre stat, reprezentând rambursarea de cãtre Ministerul Finanþelor Publice a plasamentului
efectuat de Merrill Lynch în valoare de 112,5 milioane
dolari S.U.A., datorate ºi neachitate pânã la data de
31 martie 2000, se sting parþial la nivelul contravalorii energiei electrice livrate în Republica Moldova, în valoare de
31.928.450 dolari S.U.A., la data de 31 martie 2000 prin
cesionarea cãtre stat, reprezentat prin Ministerul Industriei
ºi Resurselor, a creanþei Societãþii Comerciale
ÇTermoelectricaÈ Ñ S.A. decurgând din contractul cu
Moldtranselectro Chiºinãu Ñ Republica Moldova.Ò

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Decontarea de cãtre Ministerul Finanþelor
Publice a contravalorii în dolari S.U.A. a energiei electrice
livrate de Societatea Comercialã ÇTermoelectricaÈ Ñ S.A.
în Republica Moldova se efectueazã la cursul leu/dolar
S.U.A., comunicat de Banca Naþionalã a României, la data
efectuãrii operaþiunii de compensare.Ò
3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Datoria Societãþii Comerciale ÇTermoelectricaÈ Ñ
S.A. cãtre stat, rezultatã din plasamentul efectuat de Merrill
Lynch pe pieþele internaþionale de capital ºi rambursatã de
Ministerul Finanþelor Publice, în valoare de 112,5 milioane
dolari S.U.A., înregistratã în conturile trezoreriei statului, se
reduce cu suma corespunzãtoare de 31.928.450 dolari
S.U.A.Ò
Art. II. Ñ Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului
nr. 79/2000, cu modificãrile aduse prin prezenta lege, va fi
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti,
Nr. 209.

20 aprilie 2001.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 79/2000
privind stingerea unei pãrþi din datoria Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A.
cãtre stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
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 de urgenþã a Guvernului nr. 79/2000 privind
stingerea unei pãrþi din datoria Companiei Naþionale de

Electricitate Ñ S.A. cãtre stat cu contravaloarea energiei
electrice livrate în Republica Moldova ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 18 aprilie 2001.
Nr. 272.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 209/1999 privind scutirea temporarã
de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale ºi a taxei pe valoarea adãugatã a unor cantitãþi
de gaze naturale provenite din import
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 209 din 29 decembrie 1999 privind scutirea
temporarã de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale

ºi a taxei pe valoarea adãugatã a unor cantitãþi de gaze
naturale provenite din import, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 septembrie 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 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 20 aprilie 2001.
Nr. 210.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 209/1999
privind scutirea temporarã de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale
ºi a taxei pe valoarea adãugatã a unor cantitãþi de gaze naturale provenite din import
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 de urgenþã a Guvernului nr. 209/1999 privind
scutirea temporarã de la plata taxelor vamale, a suprataxei

vamale ºi a taxei pe valoarea adãugatã a unor cantitãþi de
gaze naturale provenite din import ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 18 aprilie 2001.
Nr. 273.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 77/1999
privind unele mãsuri pentru prevenirea incapacitãþii de platã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
organiza evidenþa obligaþiilor de platã ºi evidenþa creanþelor,
pe termene scadente, cãtre orice creditor, respectiv de la
orice debitor, dupã caz.Ò

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele mãsuri
pentru prevenirea incapacitãþii de platã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie
1999, cu urmãtoarele modificãri:

2. Partea introductivã a articolului 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 2. Ñ Persoanele juridice vor întocmi situaþia privind
sumele restante mai vechi de 30 de zile cãtre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoanã juridicã, dupã
caz, cu sediul în România, care va cuprinde:Ò

1. Alineatul 1 al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Persoanele juridice, indiferent de forma de organizare ºi
de tipul de proprietate, în termen de 15 zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã vor

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 martie 2001, 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 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Bucureºti, 20 aprilie 2001.
Nr. 211.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 77/1999
privind unele mãsuri pentru prevenirea incapacitãþii de platã
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 de urgenþã a Guvernului nr. 77/1999 privind unele

mãsuri pentru prevenirea incapacitãþii de platã ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 18 aprilie 2001.
Nr. 274.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea ºi utilizarea
Fondului special al aviaþiei civile
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 47
din 30 iulie 1998 privind constituirea ºi utilizarea Fondului
special al aviaþiei civile, emisã în temeiul art. 1 pct. 12
lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 284 din 31 iulie 1998, cu urmãtoarele modificãri:
1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Fondul special al aviaþiei civile, stabilit potrivit prevederilor prezentei ordonanþe, se gestioneazã ºi se utilizeazã de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei.Ò
2. La articolul 1, litera c) a alineatului (3) va avea
urmãtorul cuprins:
”c) achiziþionarea de tehnicã pentru aviaþia civilã, privind
proprietatea privatã a statului, utilizatã în domeniile specifice, de interes public.Ò
3. Titlul capitolului III va avea urmãtorul cuprins:
”CAPITOLUL III
Utilizarea Fondului special al aviaþiei civileÒ
4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ (1) Acþiunile ºi lucrãrile finanþate din Fondul
special al aviaþiei civile se stabilesc prin programe anuale

elaborate de Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei, þinându-se seama de solicitãrile consiliilor
judeþene, ºi aprobate prin hotãrâre a Guvernului.Ò
5. Literele c) ºi d) ale articolului 6 vor avea urmãtorul
cuprins:
”c) 40% pentru achiziþionarea de tehnicã pentru aviaþia
civilã, privind proprietatea privatã a statului, utilizatã în
domeniile specifice, de interes public;
d) 20% pentru asigurarea condiþiilor de desfãºurare ºi
executare a programelor de formare, pregãtire, instruire ºi
perfecþionare a personalului din aviaþia civilã, conform prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b).Ò
6. Articolul 10 se abrogã.
7. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ (1) Criteriile pe baza cãrora se alocã
sumele din Fondul special al aviaþiei civile, precum ºi metodologia de programare, de calcul, de raportare ºi de control, referitoare la Fondul special al aviaþiei civile, se
stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei împreunã cu
Ministerul Finanþelor Publice.
(2) În termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei ordonanþe Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, cu avizul Ministerului Finanþelor
Publice, va elabora normele metodologice prevãzute la
alin. (1).Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 martie 2001, 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 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 20 aprilie 2001.
Nr. 212.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea
ºi utilizarea Fondului special al aviaþiei civile
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. 47/1998 privind constituirea ºi utilizarea Fondului special al
aviaþiei civile ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 18 aprilie 2001.
Nr. 275.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 74/2000 pentru modificarea art. 9
din Legea nr. 118/1996 privind constituirea ºi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului
nr. 74 din 24 august 2000 pentru modificarea art. 9 din
Legea nr. 118/1996 privind constituirea ºi utilizarea
Fondului special al drumurilor publice, emisã în temeiul

art. 1 lit. F pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din
29 august 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 februarie 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 27 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 20 aprilie 2001.
Nr. 213.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 74/2000
pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea ºi utilizarea Fondului special
al drumurilor publice
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 respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 74/2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea ºi

utilizarea Fondului special al drumurilor publice ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 18 aprilie 2001.
Nr. 262.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 136/2000 privind mãsurile de protecþie împotriva
introducerii ºi rãspândirii organismelor de carantinã dãunãtoare plantelor sau produselor vegetale
în România
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 136 din 31 august 2000 privind mãsurile de protecþie
împotriva introducerii ºi rãspândirii organismelor de carantinã dãunãtoare plantelor sau produselor vegetale în
România, emisã în temeiul art. 1 lit. E pct. 4 din Legea
nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu urmãtoarele modificãri:

1. Alineatul (4) al articolului 3 va avea urmãtorul
cuprins:
”(4) Direcþiile fitosanitare judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, sunt unitãþi cu personalitate juridicã în subordinea direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.Ò
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2. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Înregistrarea nu este obligatorie pentru micii producãtori sau prelucrãtori de plante, produse vegetale sau
articole reglementate a cãror producþie ºi/sau vânzare sunt
destinate autoconsumului sau pieþei locale pentru utilizare
de cãtre persoane care nu sunt implicate profesional în
producerea de seminþe ºi material sãditor, destinate multiplicãrii, cu excepþia situaþiilor în care existã pericolul
rãspândirii organismelor de carantinã.Ò
3. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 15. Ñ (1) Faptele prevãzute la art. 16Ð20 constituie contravenþii la normele privind mãsurile de protecþie
împotriva introducerii ºi rãspândirii organismelor de
carantinã dãunãtoare plantelor, produselor vegetale ºi a

articolelor reglementate în România, dacã nu sunt sãvârºite
în astfel de condiþii încât sã fie considerate infracþiuni,
potrivit legii penale.Ò
4. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmãtorul
cuprins:
”(3) Sancþiunile prevãzute se aplicã persoanelor fizice ºi
juridice.Ò
5. În tot cuprinsul ordonanþei, sintagmele Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei, Agenþia Naþionalã Fitosanitarã,
Ministerul Finanþelor ºi ministrul agriculturii ºi
alimentaþiei se înlocuiesc cu sintagmele Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Direcþia fitosanitarã
din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, Ministerul Finanþelor Publice ºi ministrul agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 20 aprilie 2001.
Nr. 214.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 136/2000
privind mãsurile de protecþie împotriva introducerii ºi rãspândirii organismelor
de carantinã dãunãtoare plantelor sau produselor vegetale în România
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. 136/2000 privind mãsurile de
protecþie împotriva introducerii ºi rãspândirii organismelor de

carantinã dãunãtoare plantelor sau produselor vegetale în
România ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2001.
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