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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 118/1996
privind constituirea ºi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi ale art. 1 pct. II.13 din Legea
nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Articol unic. Ñ Articolul 4 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea ºi utilizarea Fondului special al drumurilor
publice, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 4. Ñ Sursele Fondului special al drumurilor publice
se constituie prin aplicarea unei cote unice egale cu echivalentul în lei a 110 euro/tonã la motorinã ºi 125 euro/tonã
la benzinã, sumã stabilitã în raport de cursul oficial al

Bãncii Naþionale a României, valabil pentru ultima zi a lunii
anterioare lunii de calcul al sumei respective, asupra:
a) cantitãþilor de carburanþi auto livraþi la intern de cãtre
producãtori, precum ºi asupra cantitãþilor de carburanþi auto
consumaþi de aceºtia pentru alimentarea autovehiculelor
proprii;
b) cantitãþilor de carburanþi auto importaþi.
Aplicarea cotei unice prevãzute la alin. 1 se va reflecta
în nivelul preþurilor cu ridicata ºi al celor cu amãnuntul,
fãrã sã intre în baza de impozitare a taxei pe valoarea
adãugatã.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 10.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea cuantumului ajutorului bãnesc ºi a limitelor de venituri
în funcþie de care acesta se acordã categoriilor defavorizate ale populaþiei ale cãror locuinþe
sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice,
pentru perioada 1 noiembrie Ñ 31 decembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preþului naþional de referinþã pentru energia termicã furnizatã populaþiei prin sisteme centralizate, precum ºi pentru acordarea de ajutoare bãneºti pentru categoriile defavorizate ale populaþiei,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ În vederea sprijinirii familiilor cu venituri relativ
reduse, ale cãror locuinþe sunt racordate la sisteme centralizate de furnizare a energiei termice, pentru perioada
1 noiembrieÑ31 decembrie 2001 ajutoarele lunare ºi nivelurile de venituri în funcþie de care se acordã aceste ajutoare, reglementate prin art. 6 alin. (1) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preþului
naþional de referinþã pentru energia termicã furnizatã

populaþiei prin sisteme centralizate, precum ºi pentru acordarea de ajutoare bãneºti pentru categoriile defavorizate ale
populaþiei, se modificã dupã cum urmeazã:
a) familiilor al cãror venit net mediu lunar pe membru
de familie se situeazã pânã la 900.000 lei li se acordã o
sumã de 800.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu
încãlzirea ºi apa caldã menajerã, confirmate de asociaþia
de proprietari/chiriaºi ori în factura individualã;
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b) familiilor al cãror venit net mediu lunar pe membru
de familie se situeazã între 900.001 lei ºi 1.100.000 lei li
se acordã o sumã de 480.000 lei, dar nu mai mare decât
cheltuielile cu încãlzirea ºi apa caldã menajerã, confirmate
de asociaþia de proprietari/chiriaºi ori în factura individualã;
c) familiilor al cãror venit net mediu lunar pe membru
de familie se situeazã între 1.100.001 lei ºi 1.400.000 lei li
se acordã o sumã de 240.000 lei, dar nu mai mare decât
cheltuielile cu încãlzirea ºi apa caldã menajerã, confirmate
de asociaþia de proprietari/chiriaºi ori în factura individualã.

Art. 2. Ñ În cazul în care administraþia publicã localã
stabileºte, în condiþiile legii, tarife mai mari decât preþul
naþional de referinþã pentru energia termicã furnizatã
populaþiei poate majora în aceeaºi proporþie ºi ajutorul pentru încãlzire prevãzut în prezenta hotãrâre. Sumele reprezentând ajutorul pentru încãlzire, inclusiv majorãrile
respective, se suportã din bugetele locale ºi se acoperã,
prin diminuarea corespunzãtoare a subvenþiilor alocate producãtorului de energie termicã, din aceleaºi bugete.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 723.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 22
din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgenþã în
valoare totalã de 163 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, familiilor
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii
ºi solidaritãþii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 725.
ANEXÃ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Beneficiarul

Enache Lina
Ionescu Mihaela
Nicolaescu Constantin
Tudorache Iulian Daniel

Adresa

Municipiul
Municipiul
Municipiul
Municipiul

Bucureºti,
Bucureºti,
Bucureºti,
Bucureºti,

str. Strãbunã nr. 2Ñ12, bl. A1, ap. 4, sectorul 1
str. Alpineºti nr. 16, sectorul 4
Str. Gladiolelor nr. 7, sectorul 4
Aleea Livezilor nr. 39, bl. 33, sc. 1, et. 6, ap. 65, sectorul 5

Suma
acordatã
(milioane lei)

5
5
5
7
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Beneficiarul

Adresa

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Luica Ioan
Stanciu Maria
Stan Aniºoara
Rotaru Gheorghe
Ivan Ioana
Toma Constanþa
Tene Rada

12.
13.
14.
15.

Hârleºteanu Ana
Catalan Mihaela Viorica
Dobre Valeria
Ionescu Andrei

16.
17.
18.
19.

Peneaca Florea
Cârje Ionuþ
Chivu Florian
Ivan Sanda

20. Kugler Rodica Marioara
21. Stoica Marcela
22. Cotulbea Gigel
23. Bãdãlan Mihaela

Municipiul Bucureºti, str. Sebastian nr. 141, bl. V73, sc. 1, ap. 3, sectorul 5
Municipiul Bucureºti, Aleea Livezilor nr. 2, bl. 27, sc. 1, et. 4, ap. 19, sectorul 5
Municipiul Bucureºti, str. Dumbrava Nouã nr. 31, bl. P47, ap. 63, sectorul 5
Municipiul Bucureºti, str. Lipscani nr. 21, sectorul 3
Municipiul Bucureºti, Str. Modestiei nr. 9, sectorul 1
Municipiul Bucureºti, str. Braºov nr. 26, bl. 718, sc. A, ap. 26, sectorul 6
Municipiul Bucureºti, str. Valea Ialomiþei nr. 7, bl. D20, sc. 1, et. 1, ap. 45,
sectorul 6
Municipiul Bucureºti, str. Porumbacu nr. 11, bl. 30, sc. 1, ap. 45, sectorul 6
Municipiul Bucureºti, str. Bozieni nr. 2, bl. 833, sc. C, ap. 132, sectorul 6
Municipiul Bucureºti, str. Braºov nr. 30, bl. D6, sc. D, ap. 32, sectorul 6
Municipiul Bucureºti, bd Timiºoara nr. 35B, bl. 229 bis, et. 2, ap. 30,
sectorul 6
Comuna Jilava, str. Ungheni nr. 152, judeþul Ilfov
Comuna Mogoºoaia, Str. Fortului nr. 45, judeþul Ilfov
Comuna Dascãlu, judeþul Ilfov
Comuna Popeºti-Leordeni, Str. Unirii nr. 11, bl. 1, sc. A, et. 2, camera 203,
judeþul Ilfov
Comuna Cornetu, Str. Alexandriei nr. 128, bl. D2, sc. 1, et. 2, ap. 8,
judeþul Ilfov
Municipiul Turda, Str. Constructorilor nr. 28, bl. A3, ap. 34, judeþul Cluj
Comuna Cãlineºti, judeþul Teleorman
Localitatea Greci, judeþul Tulcea

Suma
acordatã
(milioane lei)

6
3
7
3
10
15
5
10
10
7
7
5
5
3
5
10
15
10
5
163

TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 22
din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgenþã în valoare
totalã de 12 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în
bugetul Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, familiilor prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii
ºi solidaritãþii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
p. Ministrul administraþiei publice,
Ionel Fleºariu,
secretar de stat
Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 726.
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ANEXÃ
Nr.
crt.

Beneficiarul

1. Frâncu Aneta
2. Mihãilã Marioara

Suma acordatã
(milioane lei)

Adresa

Municipiul
et. 6, ap.
Municipiul
et. 6, ap.

Bucureºti, bd Iuliu Maniu nr. 148Ð152, bl. 35,
25, sectorul 6
Bucureºti, bd Iuliu Maniu nr. 148Ð152, bl. 35,
25, sectorul 6

6
6
12

TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind revocarea ºi numirea unui membru
al Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socialã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 8 lit. b), art. 9 alin. (1) ºi (2) ºi ale art. 10
alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 128/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Fondului Român de Dezvoltare
Socialã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se revocã din calitatea de membru al Consiliului director al
Fondului Român de Dezvoltare Socialã doamna Adina
Dragotoiu.

Art. 2. Ñ Pe data revocãrii prevãzute la art. 1 se
numeºte în calitatea de membru al Consiliului director al
Fondului Român de Dezvoltare Socialã, pentru un mandat
de 4 ani, doamna Doina Bucinschi.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 731.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prorogarea termenului prevãzut la art. 57 alin. 3
din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Termenul prevãzut la art. 57 alin. 3 din
Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998, publicatã în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din
6 octombrie 1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
se prorogã pânã la data de 30 iunie 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 733.

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 449/8.VIII.2001
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Oficiului Naþional pentru Refugiaþi
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 34 din Ordonanþa Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ºi regimul refugiaþilor în România,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare
ºi funcþionare a Oficiului Naþional pentru Refugiaþi,

prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 737.

Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Ioan Rus
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihnea Motoc,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.

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

ORDIN
privind nominalizarea fondurilor de vânãtoare care se atribuie unitãþilor de învãþãmânt
ºi cercetare ºtiinþificã în domeniul cinegetic, precum ºi a celor care se constituie ca fonduri
de vânãtoare pentru protecþia fondului genetic valoros
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 12 ºi ale art. 47 alin. (4) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului
nr. 103/1996, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.m) din Hotãrârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã fondurile de vânãtoare care se durile de vânãtoare constituite ca fonduri de vânãtoare penatribuie unitãþilor de învãþãmânt ºi cercetare ºtiinþificã cu tru protecþia fondului genetic valoros se modificã în mod
profil cinegetic, precum ºi cele care se constituie ca fon- corespunzãtor.
duri de vânãtoare pentru protecþia fondului genetic valoros.
Art. 3. Ñ Direcþia de vânãtoare ºi salmoniculturã din
(2) Fondurile de vânãtoare prevãzute la alin. (1) sunt cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor va
prezentate în anexele nr. 1 ºi 2*) care fac parte integrantã pune în aplicare prevederile prezentului ordin.
din prezentul ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
Art. 2. Ñ (1) Actualii gestionari ai fondurilor de se abrogã prevederile Ordinului ministrului apelor, pãdurilor
vânãtoare constituite ca fonduri de vânãtoare pentru protecþia fondului genetic valoros îºi pot exercita dreptul de ºi protecþiei mediului nr. 949/1999 privind aprobarea fondugestionare prevãzut de Legea fondului cinegetic ºi a pro- rilor de vânãtoare ce urmeazã sã fie atribuite unitãþilor de
tecþiei vânatului nr. 103/1996, cu modificãrile ulterioare, învãþãmânt ºi cercetare ºtiinþificã în domeniul cinegetic, preasupra acestor fonduri de vânãtoare, dacã îndeplinesc cum ºi a celor care sunt constituite ca rezervaþii de
condiþiile prevãzute de regulamentul de gestionare a aces- genofond, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 573 din 24 noiembrie 1999.
tora.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
(2) Contractele de gestionare încheiate cu actualii gestionari, prevãzuþi în anexa nr. 2 la coloana 12, pentru fon- Oficial al României, Partea I.
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 17 mai 2001.
Nr. 167.
*) Anexele nr. 1 ºi 2 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 1
SITUAÞIA

privind fondurile de vânãtoare care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 103/1996,
cu modificãrile ulterioare, se atribuie unitãþilor de învãþãmânt ºi cercetare ºtiinþificã în domeniul cinegetic
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ANEXA Nr. 2
SITUAÞIA

privind fondurile de vânãtoare care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 103/1996,
cu modificãrile ulterioare, se constituie ca fonduri de vânãtoare pentru protecþia fondului genetic valoros
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