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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor Legii nr. 140/1996 pentru modificarea
ºi completarea Codului penal, excepþie ridicatã de Corneliu
Petre ºi Petre Mircea Bogdan în Dosarul nr. 3.534/2000 al
Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a II-a penalã.
La apelul nominal se prezintã Corneliu Petre, unul dintre
autorii excepþiei, constatându-se lipsa celorlalte pãrþi, faþã
de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Autorul excepþiei solicitã admiterea acesteia, arãtând cã
Legea nr. 140/1996 care modificã ºi completeazã Codul
penal este neconstituþionalã sub aspectul respectãrii procedurilor de legiferare. În acest sens se aratã cã, la data de
14 noiembrie 1996, datã la care legea criticatã a intrat în
vigoare, Parlamentul României ales în anul 1992 se afla în
perioada de prelungire a mandatului pânã la întrunirea
legalã a noului Parlament, or, potrivit prevederilor
constituþionale ale art. 60 alin. (4) ºi ale art. 72 alin. (3)
lit. f), în aceastã perioadã nu pot fi modificate legi organice.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei ca fiind nefondatã, invocând în acest sens jurisprudenþa Curþii Constituþionale prin care s-a statuat asupra
constituþionalitãþii prevederilor Legii nr. 140/1996 pentru
modificarea ºi completarea Codului penal.
C U R T E A,

României, Partea I, nr. 256 din 14 octombrie 1992Ò, iar
”perioada de prelungire a mandatului vechiului Parlament,
în care acesta mai putea adopta legi organice, a fost
situatã între 16 octombrie ºi 22 noiembrie 1996, aceasta
din urmã fiind data când s-a întrunit în mod legal noul
ParlamentÒ. În sensul celor arãtate se invocã ºi Decizia
Curþii Constituþionale nr. 123 din 22 octombrie 1996, prin
care aceasta a statuat cã prevederile legii criticate sunt
constituþionale.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, arãtând
cã ”autorul ei confundã data adoptãrii Legii nr. 140/1996
pentru modificarea ºi completarea Codului penal cu data
când aceastã lege a fost promulgatã ºi publicatã în
Monitorul Oficial al RomânieiÒ. Se mai aratã cã, într-adevãr,
”promulgarea ºi publicarea Legii nr. 140/1996 Ñ care este
o lege organicã Ñ a avut loc pe durata prelungirii mandatului celor douã Camere, însã nu acest fapt prezintã relevanþã în ceea ce priveºte excepþia de neconstituþionalitate,
deoarece Constituþia nu se referã la datele privind promulgarea ºi publicarea legii, ci la data adoptãrii eiÒ. Se invocã,
de asemenea, jurisprudenþa Curþii Constituþionale, prin care
aceasta a respins ca neîntemeiate excepþiile de neconstituþionalitate a Legii nr. 140/1996.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 8 decembrie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 3.534/2000, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a II-a
penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor Legii nr. 140/1996 pentru modificarea ºi completarea Codului penal, excepþie
ridicatã de Corneliu Petre ºi Petre Mircea Bogdan într-o
cauzã penalã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã Legea nr. 140/1996 pentru modificarea ºi completarea Codului penal contravine dispoziþiilor art. 60
alin. (4) ”fraza ultimãÒ ºi ale art. 72 alin. (3) lit. f) din
Constituþie, care stabilesc cã în perioada de prelungire a
mandatului Camerelor Parlamentului nu pot fi modificate
legi organice. Se aratã cã, în sensul acestor dispoziþii constituþionale, la data de 14 noiembrie 1996, când a intrat în
vigoare legea criticatã, Codul penal, care este lege organicã, nu putea fi modificat, deoarece Parlamentul ales în
1992 se afla în perioada de prelungire a mandatului pânã
la întrunirea legalã a noului Parlament.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a II-a penalã,
exprimându-ºi opinia, considerã cã excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este neîntemeiatã. În acest sens se
aratã cã, ”examinând dispoziþiile art. 60 alin. (4) ºi art. 72
alin. (3) din Constituþia României în raport cu data adoptãrii
Legii de modificare ºi completare a Codului penal (adoptatã de Camera Deputaþilor în data de 30 septembrie
1996, iar de Senat în data de 25 septembrie 1996)Ò,
Legea nr. 140/1996 este constituþionalã.
Potrivit prevederilor 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, apreciazã cã dispoziþiile Legii nr. 140/1996 pentru
modificarea ºi completarea Codului penal sunt
constituþionale. În susþinerea acestui punct de vedere se
aratã cã legea criticatã a fost adoptatã de Senat în ºedinþa
din 25 septembrie 1996 ºi de Camera Deputaþilor în
ºedinþa din 30 septembrie 1996, cu respectarea dispoziþiilor
art. 74 alin. (1) din Constituþie, deci ”înainte de expirarea
mandatului Parlamentului ales în anul 1992, deoarece
acesta s-a întrunit, în mod legal, la 16 octombrie 1992,
aºa cum rezultã din cuprinsul Decretului nr. 206 din
13 octombrie 1992, publicat în Monitorul Oficial al

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
întocmit de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþii prezente ºi
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,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile Legii nr. 140/1996 pentru modificarea ºi completarea Codului penal, în legãturã cu care se susþine cã
modificarea Codului penal, care este lege organicã, s-a
fãcut prin adoptarea la 5 noiembrie 1996 a Legii nr. 140
de cãtre Parlament, al cãrui mandat era în prelungire,
încãlcându-se prevederile art. 60 alin. (4) fraza ultimã ºi
art. 72 alin. (3) lit. f) din Constituþie.
Articolele din Constituþie invocate ca fiind încãlcate prin
legea criticatã prevãd:
Ñ Art. 60 alin. (4): ”Mandatul Camerelor se prelungeºte
pânã la întrunirea legalã a noului Parlament. În aceastã perioadã nu poate fi revizuitã Constituþia ºi nu pot fi adoptate,
modificate sau abrogate legi organice.Ò;
Ñ Art. 72 alin. (3) lit. f): ”Prin lege organicã se reglementeazã: [...]
f) infracþiunile, pedepsele ºi regimul executãrii acestora;Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate invocatã,
Curtea Constituþionalã constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi, în consecinþã, urmeazã sã fie respinsã.
Prevederile Legii nr. 140/1996 pentru modificarea ºi
completarea Codului penal au mai fãcut obiectul controlului
de constituþionalitate, prin raportare la aceleaºi dispoziþii din
Constituþie ºi, în esenþã, cu aceeaºi motivare ca ºi în
cauza de faþã. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 148 din
7 octombrie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 605 din 10 decembrie 1999, respingând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã, Curtea
Constituþionalã a reþinut cã susþinerea potrivit cãreia Legea
nr. 140/1996 a fost adoptatã la data de 5 noiembrie 1996
este neîntemeiatã, întrucât, aºa cum rezultã din Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie
1996, aceasta a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din
25 septembrie 1996 ºi de Camera Deputaþilor în ºedinþa
din 30 septembrie 1996 ºi a intrat în vigoare, în temeiul
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prevederilor constituþionale ale art. 78, la data de 14
noiembrie 1996. De asemenea, s-a reþinut cã nu sunt
încãlcate nici prevederile art. 72 alin. (3) lit. f) din
Constituþie, deoarece din Monitorul Oficial al României,
anterior menþionat, reiese cã Legea nr. 140/1996 a fost
adoptatã ca lege organicã, în temeiul prevederilor constituþionale ale art. 74 alin. (1).
Cu referire la susþinerea conform cãreia legea criticatã a
fost adoptatã dupã expirarea mandatului Camerelor, în contradicþie cu dispoziþiile art. 60 alin. (4) din Constituþie,
Curtea Constituþionalã a constatat cã ”perioada de prelungire a mandatului vechiului Parlament, în care acesta nu
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mai putea adopta legi organice, a fost cuprinsã între 16 ºi
22 noiembrie 1996, aceasta din urmã fiind data când s-a
întrunit în mod legal noul ParlamentÒ, ºi, ca urmare, a statuat cã ”Legea nr. 140/1996 a fost adoptatã de Parlament
în perioada în care îºi exercita mandatul în deplinãtatea
împuternicirilor sale constituþionaleÒ.
Întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã sã
determine schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale,
soluþia ºi argumentele care au justificat respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate a Legii nr. 140/1996 îºi
menþin valabilitatea ºi în cauza de faþã.

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 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor Legii nr. 140/1996 pentru modificarea ºi completarea
Codului penal, excepþie ridicatã de Corneliu Petre ºi Petre Mircea Bogdan în Dosarul nr. 3.534/2000 al Tribunalului
Bucureºti Ñ Secþia a II-a penalã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 14 iunie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind majorarea valorii amenzilor contravenþionale prevãzute la art. 46 ºi 461
din Ordonanþa Guvernului nr. 21/1992 privind protecþia consumatorilor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 8 alin. (4) din Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenþiilor*),
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Valoarea amenzilor contravenþionale
prevãzute la art. 46 ºi 46 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 21/1992 privind protecþia consumatorilor, republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie
1994, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se majoreazã dupã cum urmeazã:

a) de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la
art. 46 lit. a) ºi art. 461;
b) de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la
art. 46 lit. b);
c) de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la
art. 46 lit. c).

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 752.

Contrasemneazã:
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor,
Rovana Plumb,
secretar de stat
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

*) Ordonanþa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 ºi intrã în vigoare la
30 de zile de la data publicãrii.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea structurii, indicatorilor ºi fondurilor aferente programelor
care se experimenteazã ºi se finanþeazã din bugetul Ministerului Industriei ºi Resurselor în anul 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 55 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2001 nr. 216/2001,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã structura, indicatorii ºi fondurile
aferente programelor care se experimenteazã ºi se
finanþeazã din bugetul Ministerului Industriei ºi Resurselor
în anul 2001, prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2.
Art. 2. Ñ (1) Finanþarea programelor prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 se va face din bugetul Ministerului Industriei
ºi Resurselor pe anul 2001, capitolul 66.01 ”IndustrieÒ, în

completarea surselor proprii ale agenþilor economici care
realizeazã programele respective.
(2) Realizarea programelor care se experimenteazã ºi
se finanþeazã conform art. 1 se va efectua de agenþii economici care funcþioneazã sub autoritatea Ministerului
Industriei ºi Resurselor.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 753.

ANEXA Nr. 1
PROGRAMUL

Companiei Naþionale a Uraniului Ñ S.A. Bucureºti
Scopul:

Obiectivele:

Denumirea programului:

Valorificarea zãcãmintelor de uraniu din þarã ºi concentrarea producþiei în
Carpaþii Orientali, asigurarea necesarului de pulbere sinterizabilã din producþia internã pentru materia primã nuclearã a Centralei Nuclearoelectrice
de la Cernavodã, precum ºi reducerea efortului valutar pentru achiziþia
combustibilului nuclear de pe piaþa externã
Închiderea eºalonatã a capacitãþilor neeconomice ºi înlocuirea acestora cu
capacitãþi viabile ºi reprocesarea permanentã a stocului de siguranþã ºi consum pentru pãstrarea acestuia în banda de calitate a tehnologiei nucleare
Susþinerea de la bugetul de stat a cheltuielilor de extracþie a uraniului,
preparãrii, rafinãrii ºi reprocesãrii stocului deteriorat ºi menþinerea stocului
naþional de siguranþã

DENUMIREA INDICATORILOR
PROGRAME/SURSE

1
Indicatori de rezultate
Gradul de subvenþionare (%)
Cheltuieli la 1.000 lei producþie marfã (lei)
Indicatori fizici Ñ U.M.
Uraniu în octoxid de uraniu (t)
din care: Ñ curentã (t)
Ñ reprocesare (t)
Indicatori de eficienþã
Productivitatea muncii (mii lei/persoanã)

Program 2001
2
26,71
1.375
90
60
30
160.814

FINANÞAREA PROGRAMULUI Ñ TOTAL

din care pe surse de finanþare (mii lei):
bugetul de stat (mii lei)

373.525.000
373.525.000
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DETALIEREA

surselor de finanþare a programului
Ñ mii lei Ñ
Denumirea
liniilor bugetare

Capitolul

Codul liniei bugetare
Subcapitolul

Titlul

Program
2001

1

2

3

4

5

66.01

INDUSTRIE

Cheltuieli curente
Subvenþii:
Subvenþii pe produse ºi activitãþi
Transferuri:
Cheltuieli pentru susþinerea programelor tehnice de conservare
sau închidere a minelor
Protecþie socialã ce se acordã pentru unele activitãþi din sectorul minier
Alte transferuri
Cheltuieli de capital:
Investiþii ale regiilor autonome, societãþilor ºi companiilor naþionale
ºi ale societãþilor comerciale cu capital majoritar de stat
Resurse minerale, altele decât combustibili

01
34
35.02
38

373.525.000
188.525.000
143.625.000
143.625.000
44.900.000

40.22
40.23
40.80
70

30.000.000
11.900.000
3.000.000
185.000.000

73

185.000.000
373.525.000
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ANEXA Nr. 2
PROGRAMUL

Societãþii Naþionale ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A.
Scopul (Þinta):

Dezvoltarea bazei energetice a þãrii prin majorarea puterii instalate cu
700 MWh, aplicarea strategiei de dezvoltare ºi a politicii Guvernului în
domeniul energetic ºi protecþia mediului
Furnizarea în sistemul energetic naþional a cantitãþii de 4.900 GWh/an
energie electricã la un preþ de circa 25.00 $/MWh ºi asigurarea unor
condiþii de securitate nuclearã impuse pe plan naþional ºi internaþional
de autoritãþile pentru domeniul nuclear, al energiei ºi mediului, precum
ºi realizarea depozitului intermediar de combustibil ars
Dezvoltarea bazei energetice a þãrii prin majorarea puterii instalate cu
700 MWh Ñ Unitatea 2 Cernavodã

Obiectivele:

Denumirea programului:
DENUMIREA INDICATORILOR

Program 2001
2

PROGRAME/SURSE

1
Indicatori de rezultate:
Creºterea aportului de capital (mii lei)
Indicatori fizici Ñ U.M.
Executarea de lucrãri de construcþii conform
graficelor lunare (%)
Indicatori de eficienþã
Costul unitar al MWh ($/MWh)

2.246.960.000

100
24,63

FINANÞAREA PROGRAMULUIÐTOTAL

din care pe surse de finanþare:
bugetul de stat (mii lei)
bugetul Fondului special pentru dezvoltarea
sistemului energetic (mii lei)
alte surse de finanþare (mii lei)

2.246.960.000
936.000.000
770.000.000
540.960.000
DETALIEREA

surselor de finanþare a programului
Ñ mii lei Ñ
Denumirea
liniilor bugetare

Capitolul

Codul liniei bugetare
Subcapitolul

Titlul

Program
2001

1

2

3

4

5

INDUSTRIE

Cheltuieli de capital:
Investiþii ale regiilor autonome, societãþilor ºi companiilor naþionale
ºi ale societãþilor comerciale cu capital majoritar de stat
Alte cheltuieli în domeniul industriei

66.01
70
73
50

936.000.000
936.000.000
936.000.000
936.000.000
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DETALIEREA

surselor de finanþare a programului
Ñ mii lei Ñ
Denumirea
liniilor bugetare

Capitolul

Codul liniei bugetare
Subcapitolul

Titlul

Program
2001

1

2

3

4

5

66.11

INDUSTRIE

Cheltuieli de capital:
Investiþii ale regiilor autonome, societãþilor ºi companiilor naþionale
ºi ale societãþilor comerciale cu capital majoritar de stat
Electricitate ºi alte forme de energie

70
73
05

770.000.000
770.000.000
770.000.000
770.000.000

DETALIEREA

surselor de finanþare a programului
Ñ mii lei Ñ
Denumirea
liniilor bugetare

Capitolul

Codul liniei bugetare
Subcapitolul

Titlul

Program
2001

1

2

3

4

5

Alte surse de finanþare a investiþiilor:
Surse proprii
Credite bancare externe
Alte cheltuieli în domeniul industriei

66.31
50

540.960.000
462.610.000
78.350.000
540.960.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea garantãrii în proporþie de 100% a unor credite externe în valoare totalã
de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societãþii Comerciale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A.
pentru plata achiziþiilor de gaze naturale necesare în vederea funcþionãrii Sistemului naþional
de gaze naturale, precum ºi pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finanþelor Publice
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 35 alin. (1) ºi ale art. 37 alin. (4) din
Legea datoriei publice nr. 81/1999,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1
la Hotãrârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea
atribuþiilor, competenþelor ºi modului de funcþionare ale
Comitetului Interministerial de Garanþii ºi Credite de Comerþ
Exterior, precum ºi a convenþiilor-cadru pentru derularea
activitãþii de finanþare ºi asigurare a creditelor de comerþ
exterior în numele ºi contul statului, cu modificãrile ulterioare, se autorizeazã Comitetul Interministerial de Garanþii ºi
Credite de Comerþ Exterior sã aprobe garantarea în proporþie de 100% a unor credite externe în valoare totalã de
maximum 50 milioane dolari S.U.A., precum ºi dobânzile,

primele de asigurare ºi comisioanele aferente, în favoarea
Societãþii Comerciale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A. pentru plata
achiziþiilor de gaze naturale, necesare în vederea
funcþionãrii Sistemului naþional de gaze naturale în iarna
2001Ñ2002.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor Publice garanteazã în
numele statului creditele ºi costurile aferente acestora,
prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Rambursarea creditelor externe ºi a costurilor aferente se va efectua din resursele financiare
proprii ale Societãþii Comerciale ”Distrigaz SudÒ Ñ S.A.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 754.

Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea garantãrii în proporþie de 100% a unor credite externe în valoare totalã
de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societãþii Comerciale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A.
pentru plata achiziþiilor de gaze naturale necesare în vederea funcþionãrii Sistemului naþional
de gaze naturale, precum ºi pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finanþelor Publice
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 35 alin. (1) ºi ale art. 37 alin. (4) din
Legea datoriei publice nr. 81/1999,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1
la Hotãrârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea
atribuþiilor, competenþelor ºi modului de funcþionare ale
Comitetului Interministerial de Garanþii ºi Credite de Comerþ
Exterior, precum ºi a convenþiilor-cadru pentru derularea
activitãþii de finanþare ºi asigurare a creditelor de comerþ
exterior în numele ºi contul statului, cu modificãrile ulterioare, se autorizeazã Comitetul Interministerial de Garanþii ºi
Credite de Comerþ Exterior sã aprobe garantarea în proporþie de 100% a unor credite externe în valoare totalã de
maximum 50 milioane dolari S.U.A., precum ºi dobânzile,

primele de asigurare ºi comisioanele aferente, în favoarea
Societãþii Comerciale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A. pentru plata
achiziþiilor de gaze naturale, necesare în vederea
funcþionãrii Sistemului naþional de gaze naturale în iarna
2001Ñ2002.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor Publice garanteazã în
numele statului creditele ºi costurile aferente acestora,
prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Rambursarea creditelor externe ºi a costurilor
aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale
Societãþii Comerciale ”Distrigaz NordÒ Ñ S.A.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 755.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea garantãrii în proporþie de 100% a unor credite externe în valoare totalã de maximum
400 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societãþii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ºi Termice
”TermoelectricaÒ Ñ S.A. pentru plata achiziþiilor de combustibili necesari în vederea funcþionãrii
Sistemului energetic naþional, precum ºi pentru garantarea acestor credite
de Ministerul Finanþelor Publice
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 35 alin. (1) ºi ale art. 37 alin. (4) din
Legea datoriei publice nr. 81/1999,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1
la Hotãrârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea
atribuþiilor, competenþelor ºi modului de funcþionare ale
Comitetului Interministerial de Garanþii ºi Credite de Comerþ
Exterior, precum ºi a convenþiilor-cadru pentru derularea
activitãþii de finanþare ºi asigurare a creditelor de comerþ
exterior în numele ºi contul statului, cu modificãrile ulterioare, se autorizeazã Comitetul Interministerial de Garanþii ºi
Credite de Comerþ Exterior sã aprobe garantarea în proporþie de 100% a unor credite externe în valoare totalã de
maximum 400 milioane dolari S.U.A., precum ºi dobânzile,
primele de asigurare ºi comisioanele aferente, în favoarea

Societãþii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ºi
Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. pentru plata achiziþiilor de
combustibili, necesari în vederea funcþionãrii Sistemului
energetic naþional în iarna 2001Ð2002.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor Publice garanteazã în
numele statului creditele ºi costurile aferente acestora,
prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Rambursarea creditelor externe ºi a costurilor
aferente se vor efectua din resursele financiare proprii ale
Societãþii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ºi
Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 756.

Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea acoperirii cheltuielilor de transport internaþional pentru un invitat
al Ministerului Afacerilor Externe din România
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã plata sumei de 2.633 dolari S.U.A.
din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, reprezentând
cheltuielile de transport internaþional pe ruta WashingtonÑ
BucureºtiÑWashington pentru ambasadorul Richard
Schifter, iniþiatorul Procesului de Cooperare în Sud-Estul
Europei Ñ SECI, în vederea realizãrii de consultãri pe

teme regionale, ca invitat al Ministerului Afacerilor Externe
din România.
Art. 2. Ñ Suma prevãzutã la art. 1 se suportã de la
capitolul 5103 ”Autoritãþi Publice Ñ surse extrabugetareÒ,
titlul ”cheltuieli de personalÒ art. 1302 ”deplasãri, detaºãri,
transferãri în strãinãtateÒ.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 26 iulie 2001.
Nr. 757.

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

ORDIN
privind aprobarea Listei cuprinzând deþinãtorii de patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001
pentru specia taurine, pe rase
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) ºi (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 33/2000 privind
finanþarea de la bugetul de stat a unor mãsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Lista cuprinzând deþinãtorii de
patrimoniu genetic al animalelor în anul 2001 pentru specia
taurine, pe rase, prezentatã în anexa*) care face parte

integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Mihai Lungu,
secretar de stat
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 314.
*) Anexa se publicã ulterior.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471/17.VIII.2001 conþine 8 pagini.

Preþul 3.352 lei

ISSN 1453Ñ4495

