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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 25/1998 pentru modificarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 7/1998 privind preþurile ºi tarifele produselor ºi serviciilor
care se executã sau se presteazã în þarã în cadrul activitãþilor cu caracter de monopol natural,
al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc
cu avizul Oficiului Concurenþei
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 25 din 30 septembrie 1998 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 7/1998 privind
preþurile ºi tarifele produselor ºi serviciilor care se executã
sau se presteazã în þarã în cadrul activitãþilor cu caracter

de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim
special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul
Oficiului Concurenþei, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 378 din 2 octombrie 1998.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 28 septembrie 1999, 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 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucureºti, 4 octombrie 2001.
Nr. 504.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 25/1998
pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 7/1998 privind preþurile ºi tarifele
produselor ºi serviciilor care se executã sau se presteazã în þarã în cadrul activitãþilor
cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome,
care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenþei
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 de urgenþã a Guvernului nr. 25/1998 pentru
modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 7/1998
privind preþurile ºi tarifele produselor ºi serviciilor care se
executã sau se presteazã în þarã în cadrul activitãþilor cu

caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui
regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu
avizul Oficiului Concurenþei, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 3 octombrie 2001.
Nr. 732.
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HOTÃRÂRI

ALE

CAMEREI

3

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind bugetul Camerei Deputaþilor pe anul 2002 ºi estimãrile pentru anii 2003Ñ2005
În temeiul prevederilor art. 61 alin. (1) ºi ale art. 64 din Constituþia României, precum ºi ale art. 212 din
Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Bugetul Camerei Deputaþilor pe anul 2002,
finanþat de la bugetul de stat, se stabileºte la suma de
1.146.491.000 mii lei, astfel:
a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei
Deputaþilor, în sumã de 1.136.914.000 mii lei, din care:
Ñ cheltuieli curente, în sumã de 854.353.000 mii lei;
Ñ cheltuieli de capital, în sumã de 282.561.000 mii lei;
b) cheltuieli pentru funcþionarea Institutului Român pentru
Drepturile Omului, în sumã de 9.577.000 mii lei, din care:
Ñ cheltuieli curente, în sumã de 9.138.000 mii lei;
Ñ cheltuieli de capital, în sumã de 439.000 mii lei.
(2) Detalierea bugetului pe capitole ºi subcapitole, precum ºi pe titulari este prezentatã în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ (1) Structura cheltuielilor curente necesare în
vederea funcþionãrii Camerei Deputaþilor, Secretariatului
general ºi întreþinerii ºi administrãrii Palatului Parlamentului
este urmãtoarea:
a) cheltuieli de personal, în sumã de 696.800.200 mii lei;
b) c h e l t u i e l i m a t e r i a l e º i s e r v i c i i , î n s u m ã d e
157.536.800 mii lei;
c) transferuri (cotizaþii la organisme internaþionale), în
sumã de 16.000 mii lei.
(2) La titlul ”Cheltuieli curenteÒ sunt prevãzute ºi sumele
necesare pentru Fondul preºedintelui Camerei Deputaþilor,
precum ºi sumele pentru întreþinerea ºi funcþionarea
Clubului Parlamentarilor ºi a cabinetului medical din cadrul
Palatului Parlamentului.
(3) În prevederile titlului ”Cheltuieli de personalÒ sunt
cuprinse ºi sumele pentru constituirea fondului de cheltuieli
pentru activitatea deputaþilor în circumscripþiile electorale.
(4) Cheltuielile de întreþinere ºi reparaþii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaþilor, repartizate în scopul exercitãrii mandatului de cãtre deputaþi în
circumscripþiile electorale, sunt cuprinse la titlul ”Cheltuieli
materiale ºi serviciiÒ.
Art. 3. Ñ (1) Cheltuielile de capital destinate execuþiei
lucrãrilor la obiectivele de investiþii ”Palatul ParlamentuluiÒ ºi
”Definitivarea ºi amenajarea parcajului subteran de pe plat-

forma Palatului ParlamentuluiÒ sunt în sumã de 204.141.000
mii lei, iar cele pentru ”Alte cheltuieli de investiþiiÒ, în sumã
de 78.859.000 mii lei.
(2) Lista cuprinzând cheltuielile de investiþii pe anul 2002
este prezentatã în anexa nr. 2.
Art. 4. Ñ Estimarea cheltuielilor finanþate de la bugetul
de stat pentru anii 2003Ñ2005 este prezentatã în anexa
nr. 3 ”Programul pentru asigurarea unei mai mari eficienþe
a procesului legislativÒ.
Art. 5. Ñ (1) Bugetul de venituri ºi cheltuieli al activitãþilor extrabugetare desfãºurate de Camera Deputaþilor în
anul 2002 cuprinde, la resurse, suma de 40.200.000 mii
lei, iar la cheltuieli, suma de 37.500.000 mii lei.
(2) Veniturile realizate de Camera Deputaþilor vor fi
reþinute integral de cãtre aceasta pentru acoperirea unor
cheltuieli curente ºi de capital aferente acþiunilor ºi activitãþilor extrabugetare organizate cu aprobarea Biroului permanent. Administrarea, contabilizarea ºi raportarea
veniturilor ºi a cheltuielilor respective se vor realiza în
regim extrabugetar, iar disponibilitãþile de la sfârºitul anului
se vor reporta în anul urmãtor, pentru a fi cheltuite cu aceleaºi destinaþii. Biroul permanent al Camerei Deputaþilor
poate aproba utilizarea încasãrilor în lei sau în valutã ºi
pentru alte destinaþii, în condiþiile legii.
(3) Organizarea activitãþilor extrabugetare, tarifele ºi
cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobã de
Biroul permanent al Camerei Deputaþilor.
(4) Numãrul de personal salarizat din venituri extrabugetare se aprobã de Biroul permanent al Camerei Deputaþilor,
în funcþie de necesitãþi ºi de veniturile extrabugetare
realizate.
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(5) Cheltuielile prevãzute în bugetul activitãþilor extrabugetare pot fi depãºite numai în cazul obþinerii unor venituri suplimentare.
(6) Sinteza veniturilor ºi a cheltuielilor aferente
activitãþilor extrabugetare ale Camerei Deputaþilor în anul
2002 este prevãzutã în bugetul de venituri ºi cheltuieli al

activitãþilor extrabugetare pe anul
nr. 4.
Art. 6. Ñ Biroul permanent al
lua mãsuri pentru încadrarea
prevãzute în prezenta hotãrâre.
Art. 7. Ñ Anexele nr. 1Ñ4 fac
zenta hotãrâre.

2002, cuprins în anexa
Camerei Deputaþilor va
în alocaþiile bugetare
parte integrantã din pre-

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Bucureºti, 8 octombrie 2001.
Nr. 41.

ANEXA Nr. 1

CAMERA DEPUTAÞILOR

BUGETUL PE ANUL 2002

Ñ Detalierea pe articole de cheltuieli Ñ
Ñ mii lei Ñ
din care pentru:
Capitol

Sub- Titlu/
Alineat
capitol articol

5001

Denumirea indicatorului

II. CHELTUIELI Ñ TOTAL

01

CHELTUIELI CURENTE

Program 2002

Camera Deputaþilor

Institutul Român
pentru
Drepturile Omului

1.146.491.000

1.136.914.000

9.577.000

863.491.000

854.353.000

9.138.000

02

CHELTUIELI DE PERSONAL

703.475.000

696.800.200

6.674.800

20

CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

160.000.000

157.536.800

2.463.200

38
40
40

TRANSFERURI

16.000
16.000
16.000

16.000
16.000
16.000

283.000.000

282.561.000

439.000

1.146.491.000

1.136.914.000

9.577.000

863.491.000

854.353.000

9.138.000

703.475.000
313.400.000
73.117.000
15.670.000

696.800.200
308.805.500
72.045.000
15.452.800

6.674.800
4.594.500
1.072.000
217.200

279.350.000
255.035.000
24.315.000
21.938.000

278.880.500
254.880.500
24.000.000
21.616.400

469.500
154.500
315.000
321.600

11

70

Transferuri neconsolidabile
Contribuþii ºi cotizaþii la organisme
internaþionale
CHELTUIELI DE CAPITAL

5101

AUTORITÃÞI PUBLICE

01

CHELTUIELI CURENTE

02
10
11
12
13
13
13
14

CHELTUIELI DE PERSONAL

01
02

Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului
pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri în þarã
Ñ deplasãri în strãinãtate
Contribuþii pentru constituirea Fondului
de asigurãri sociale de sãnãtate
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Ñ mii lei Ñ
din care pentru:
Capitol

Sub- Titlu/
Alineat
capitol articol

20
24
25
26
27
28
29
30
32
38
40
40

Camera Deputaþilor

Institutul Român
pentru
Drepturile Omului

CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII
160.000.000
Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie
110.463.000
Materiale ºi prestãri de servicii cu caracter 10.500.000
funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare
1.520.000
sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
16.100.000
Reparaþii capitale
50.000
Cãrþi ºi publicaþii
2.000.000
Alte cheltuieli
18.367.000
Fondul preºedintelui
1.000.000

157.536.800
109.813.000
9.000.000

2.463.200
650.000
1.500.000

1.507.000

13.000

16.065.000
Ñ
1.960.000
18.191.800
1.000.000

35.000
50.000
40.000
175.200

16.000
16.000
16.000

16.000
16.000
16.000

283.000.000
283.000.000

282.561.000
282.561.000

Denumirea indicatorului

Program 2002

TRANSFERURI

11

70
72

Transferuri neconsolidabile
Contribuþii ºi cotizaþii la organisme
internaþionale
CHELTUIELI DE CAPITAL

Investiþii ale instituþiilor publice

439.000
439.000

CAMERA DEPUTAÞILOR
ANEXA Nr. 2
LISTA

cuprinzând cheltuielile de investiþii pe anul 2002
Ñ mii lei Ñ
Nominalizarea pe obiective de investiþii,
dotãri ºi alte cheltuieli de investiþii
(data începerii Ñ anul; numãrul
ºi data aprobãrii documentaþiei de investiþii)

Nr.
crt.

TOTAL,

A.

B.
C.

din care:
Lucrãri în continuare,
din care:
1. Obiectivul ”Palatul ParlamentuluiÒ**)
Ñ data începerii: 1984
Ñ numãrul ºi data aprobãrii documentaþiei:
Hotãrârea Guvernului nr. 718/1991
2. Obiectivul ”Definitivarea ºi amenajarea parcajului subteran
de pe platforma Palatului ParlamentuluiÒ
Ñ data începerii: 1996
Ñ numãrul ºi data aprobãrii documentaþiei:
Hotãrârea Guvernului nr. 672/1994
Lucrãri noi
Alte cheltuieli de investiþii

Program*)

Termen de punere în funcþiune
(anul)

283.000.000
204.141.000
179.141.000

2008

25.000.000

2005

78.859.000

x

**) În funcþie de derularea procesului investiþional, Biroul permanent al Camerei Deputaþilor poate sã aprobe modificãri în lista de investiþii, cu
încadrarea în valoarea totalã a cheltuielilor de capital aprobate.
**) Din care 95.689.000 mii lei pentru definitivarea spaþiilor din Palatul Parlamentului destinate Senatului ºi 20.000.000 mii lei pentru Centrul
Regional SECI.
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ANEXA Nr. 3

CAMERA DEPUTAÞILOR

P R O G R A M

pentru asigurarea unei mai mari eficienþe a procesului legislativ
Scopul (Þinta):
Asigurarea unei mai mari eficienþe a procesului legislativ
Obiectivul:

CREªTEREA CAPACITÃÞII TEHNICE DE STOCARE, PRELUCRARE ªI ACCES LA DOCUMENTELE LEGISLATIVE

Ñ asigurarea transparenþei actului legislativ;
Ñ asigurarea condiþiilor tehnice pentru difuzarea televizatã a dezbaterilor parlamentare;
Ñ integrarea într-un sistem informatic unitar a procesului legislativ;
Ñ crearea de instrumente de raportare eficiente privind procesul legislativ, accesibile instituþiilor statului ºi
societãþii civile;
Ñ asigurarea unui mediu informatizat pentru accesul la informaþia legislativã din interiorul/exteriorul Palatului
Parlamentului;
Ñ stocarea pe suport electronic a documentaþiei tehnice aferente clãdirii Palatului Parlamentului;
Ñ creºterea capacitãþii factorului de conducere de a culege, de a selecta ºi de a prelucra datele privind activitatea Secretariatului general ºi de a elabora pe baza lor decizii optime;
Ñ creºterea eficienþei activitãþii comisiilor, în condiþiile mutãrii accentului procesului legislativ pe activitatea
acestora.
Denumirea programului:

MODERNIZAREA BAZEI LOGISTICE A PROCESULUI LEGISLATIV

Ñ sistem integrat pentru informatizarea ºi asigurarea logisticii desfãºurãrii ºedinþelor în plen (vot electronic,
traducere simultanã, sonorizare, arhivare text audio-video);
Ñ reþea de transmisie voce/date ºi nod de comunicaþie ParlamentÑadministraþie publicã centralã;
Ñ sisteme pentru realizarea Cãrþii tehnice a Palatului Parlamentului, gestiunea circulaþiei documentelor
Secretariatului general, controlul ºi dispecerizarea instalaþiilor ºi utilitãþilor auxiliare, întocmirea rapoartelor ºi avizelor
elaborate de comisii ºi pentru managementul activitãþilor economico-administrative;
Ñ baza de date privind legislaþia aferentã procesului de aderare la U.E.
Indicatori de rezultate:
Ñ reducerea timpilor alocaþi numãrãrii voturilor ºi verificãrii cvorumului;
Ñ creºterea timpului alocat dezbaterilor pe fond în plen;
Ñ transmiterea în format electronic a documentelor legislative între instituþiile statului;
Ñ creºterea capacitãþii nivelului tehnico-administrativ pentru asigurarea activitãþilor de exploatare a instalaþiilor
ºi utilitãþilor Palatului Parlamentului;
Ñ simplificarea fluxului informaþional prin preluarea ºi distribuirea documentelor în format electronic;
Ñ crearea de instrumente de raportare privind activitãþile Secretariatului general;
Ñ optimizarea consumurilor prin dispecerizarea sistemului energetic ºi termic;
Ñ eficientizarea circulaþiei pe verticalã prin monitorizarea lifturilor;
Ñ creºterea gradului de securitate privind accesul ºi circulaþia persoanelor în Palatul Parlamentului;
Ñ preluarea în format electronic a amendamentelor;
Ñ redactarea automatã a unei forme iniþiale a rapoartelor ºi avizelor;
Ñ crearea de instrumente de raportare eficiente privind armonizarea legislaþiei româneºti cu acquisul comunitar;
Ñ acces la legislaþia aferentã procesului de aderare, tradusã într-o limbã oficialã a U.E.
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Ñ mii lei Ñ
Finanþarea
Programului

2002
Propuneri

TOTAL,

2003
Estimãri

2004
Estimãri

2005
Estimãri

1.146.491.000

1.336.384.040

1.503.985.806

1.644.704.828

1.146.491.000

1.336.384.040

1.503.985.806

1.644.704.828

din care, pe surse de finanþare:
Ñ bugetul de stat
Ñ bugetul fondului special
Ñ credite externe
Ñ venituri extrabugetare
Ñ fonduri externe nerambursabile

ANEXA Nr. 4
CAMERA DEPUTAÞILOR

BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI

al activitãþilor extrabugetare pe anul 2002
Ñ mii lei Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indicatori

Disponibil la finele anului 2001
Stocuri ºi alte imobilizãri la finele anului 2001
Venituri în anul 2002
TOTAL RESURSE (1+2+3)

Cheltuieli în anul 2002
Stocuri ºi alte imobilizãri la finele anului 2002
Disponibil la finele anului 2002

Prevederi
2002

9.000.000
1.200.000
30.000.000
40.200.000
37.500.000
1.200.000
1.500.000

Ñ Detalierea pe articole de cheltuieli Ñ
TOTAL CHELTUIELI

I.
A.
1.
2.
3.
4.

5.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
II.

CHELTUIELI CURENTE

Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu salariile
Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat
Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj
Deplasãri, detaºãri, transferãri
Deplasãri, detaºãri, transferãri în þarã
Deplasãri în strãinãtate
Contribuþii pentru constituirea Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate
Cheltuieli materiale ºi servicii
Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie
Materiale ºi prestãri de servicii cu caracter funcþional
Obiecte de inventar de micã valoare sau scurtã duratã ºi echipament
Reparaþii curente
Alte cheltuieli
CHELTUIELI DE CAPITAL

37.500.000
36.000.000
15.900.000
11.494.000
2.639.000
560.000
400.000
250.000
150.000
807.000
20.100.000
15.850.000
1.300.000
700.000
500.000
1.750.000
1.500.000
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2001
ale Regiei Autonome ”Inspectoratul General al ComunicaþiilorÒ,
Societãþii Naþionale de Radiocomunicaþii Ñ S.A., Companiei Naþionale ”Poºta RomânãÒ Ñ S.A.,
Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Informaticã Ñ ICI Bucureºti
ºi Institutului Naþional de Studii ºi Cercetãri pentru Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti,
aflate în coordonarea Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2001 nr. 216/2001, precum ºi ale art. 3 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea
disciplinei economico-financiare ºi alte dispoziþii cu caracter financiar,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2001 ale agenþilor economici, prevãzute în anexele
nr. 1Ñ5*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în
bugetele de venituri ºi cheltuieli menþionate la alin. (1) se
aprobã de Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
înscrise în bugetele de venituri ºi cheltuieli prevãzute la
art. 1 reprezintã limite maxime ºi nu pot fi depãºite decât
în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei, cu avizul Ministerului Finanþelor Publice ºi al
Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate agenþii economici prevãzuþi la art. 1 pot efectua cheltuieli totale
proporþional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. Ñ Fondul de salarii se poate utiliza proporþional
cu gradul de realizare în anul 2001 faþã de anul 2000 a
productivitãþii muncii, calculatã valoric în preþuri comparabile
sau, dupã caz, în unitãþi fizice, prevãzutã în bugetele de
venituri ºi cheltuieli ale agenþilor economici menþionaþi în
anexele nr. 1Ñ3.
Art. 4. Ñ Nerespectarea dispoziþiilor art. 2 constituie
contravenþie, dacã fapta nu a fost sãvârºitã în astfel de
condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã
infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei
la 50.000.000 lei.
Art. 5. Ñ (1) Contravenþia prevãzutã la art. 4 se constatã ºi amenda se aplicã de organele de control financiar
ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate
de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
(2) Contravenþiei prevãzute la art. 4 i se aplicã prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenþiilor.
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*) Anexele se comunicã persoanelor juridice interesate.
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