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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind finanþarea deficitului Companiei Naþionale de Autostrãzi
ºi Drumuri Naþionale din România Ñ S.A. pe anul 2003
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 7 alin. (2) lit. d) ºi alin. (3) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea ºi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 201/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã acordarea unui împrumut din contul curent general al trezoreriei statului, în valoare de 1.900
miliarde lei, în scopul finanþãrii deficitului Companiei
Naþionale de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din România Ñ
S.A. pe anul 2003.
Art. 2. Ñ Împrumutul se acordã pe o perioadã de
5 ani, cu rambursarea la scadenþã ºi plata anualã a
dobânzilor începând cu luna ianuarie 2007, cu o ratã

lunarã a dobânzii egalã cu rata de dobândã acordatã de
trezoreria statului la disponibilitãþile la vedere pãstrate în
contul curent general al trezoreriei statului.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice va încheia o convenþie cu Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri
Naþionale din România Ñ S.A., în care vor fi precizate
drepturile ºi obligaþiile pãrþilor, precum ºi condiþiile de derulare a împrumutului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 26 februarie 2004.
Nr. 252.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea constituirii Parcului industrial ”FãgãraºÒ, prin transferul unor elemente
patrimoniale de la Societatea Comercialã ”Uzina de Produse Speciale FãgãraºÒ Ñ S.A.
din cadrul Companiei Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. la Consiliul Local al Municipiului Fãgãraº
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 12 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 65/2001
privind constituirea ºi funcþionarea parcurilor industriale, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 490/2002, cu modificãrile
ulterioare, precum ºi al art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaþiilor bugetare
ale agenþilor economici din sectorul producþiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale, aprobatã
prin Legea nr. 50/2002,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ (1) Se aprobã transferul, cu titlu gratuit, al
unor elemente de patrimoniu, inclusiv terenul aferent având
suprafaþa de 100.178 m 2, situat în municipiul Fãgãraº,
str. Extravilan nr. 1, judeþul Braºov, proprietate privatã a
statului, din patrimoniul Societãþii Comerciale ”Uzina de
Produse Speciale FãgãraºÒ Ñ S.A. în domeniul privat al
municipiului Fãgãraº, în vederea constituirii Parcului industrial Fãgãraº.
(2) Predarea-preluarea elementelor patrimoniale, inclusiv
a terenului aferent, care revin, în urma transferului,
societãþii comerciale ce se va înfiinþa sub autoritatea
Consiliului Local al Municipiului Fãgãraº se face pe bazã

de protocol încheiat între Compania Naþionalã ”RomarmÒ Ñ
S.A. ºi Consiliul Local al Municipiului Fãgãraº, în termen
de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri, modificându-se în mod corespunzãtor capitalul
social al Filialei Societatea Comercialã ”Uzina de Produse
Speciale FãgãraºÒ Ñ S.A.
Art. 2. Ñ (1) Pentru administrarea parcului industrial se
înfiinþeazã o societate comercialã sub autoritatea Consiliului
Local al Municipiului Fãgãraº, acesta fiind acþionarul unic al
societãþii nou-înfiinþate, exercitând toate drepturile ºi
asumându-ºi obligaþiile ce decurg din aceastã calitate.
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(2) Societatea Comercialã ”Uzina de Produse Speciale
FãgãraºÒ Ñ S.A. va beneficia de prevederile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea
obligaþiilor bugetare ale agenþilor economici din sectorul
producþiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie
parcuri industriale, aprobatã prin Legea nr. 50/2002.
Art. 3. Ñ Personalul necesar în vederea funcþionãrii
societãþii comerciale care va administra parcul industrial va
fi preluat, cu prioritate, de la Societatea Comercialã ”Uzina
de Produse Speciale FãgãraºÒ Ñ S.A.

3

Art. 4. Ñ Prevederile lit. m) alin. (2) al articolului 3 din
Hotãrârea Guvernului nr. 979/2000 privind înfiinþarea
Companiei Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. prin fuziunea
Societãþii Naþionale ”RomarmÒ Ñ S.A. cu Regia Autonomã
”Arsenalul ArmateiÒ, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 529 din 27 octombrie 2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã în mod
corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administraþia publicã,
Gabriel Oprea
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 26 februarie 2004.
Nr. 256.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
COMISIA NAÞIONALÃ DE PROGNOZÃ
Nr. 24 din 23 ianuarie 2004

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
Nr. 334 din 25 februarie 2004

ORDIN
privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalaþiile, echipamentele,
aparatele de mãsurã ºi control, automatizãri ºi produse software, achiziþionate din import,
care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobatã prin Ordinul comun
al ministrului dezvoltãrii ºi prognozei ºi ministrului finanþelor publice nr. 228/1.437/2001
Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investiþiilor directe cu impact semnificativ în economie,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei Naþionale de Prognozã ºi
a Hotãrârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice ºi a Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Preºedintele Comisiei Naþionale de Prognozã ºi ministrul finanþelor publice emit prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalaþiile, echipamentele, aparatele de
mãsurã ºi control, automatizãri ºi produse software,
achiziþionate din import, care sunt exceptate de la plata
taxelor vamale, aprobatã prin Ordinul comun al ministrului
dezvoltãrii ºi prognozei ºi ministrului finanþelor publice

nr. 228/1.437/2001, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 565 din 11 septembrie 2001, cu
modificãrile ulterioare, cu produsele prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Preºedintele Comisiei Naþionale de Prognozã,
Mircea Panaite

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
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ANEXÃ*)

LISTA
cuprinzând utilajele tehnologice, instalaþiile, echipamentele,
aparatele de mãsurã ºi control, automatizãri ºi produse software, achiziþionate din import,
care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei ºi resurselor nr. 227/2003
privind aprobarea Listei standardelor române care adoptã standardele europene armonizate
referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoºi
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) ºi ale art. 15 din Hotãrârea Guvernului nr. 453/2003 privind
stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã a aparatelor consumatoare de combustibili gazoºi, modificatã ºi completatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.480/2003,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi
Comerþului,
ministrul economiei ºi comerþului emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Anexa la Ordinul ministrului industriei ºi resurselor nr. 227/2003 privind aprobarea Listei standardelor
române care adoptã standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoºi,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333

din 16 mai 2003, se înlocuieºte cu anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. II. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 17 februarie 2004.
Nr. 85.
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ANEXÃ*)

LISTA

standardelor române care adoptã standardele europene armonizate referitoare
la aparatele consumatoare de combustibili gazoºi

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei ºi resurselor nr. 139/2003
privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptã standarde europene
armonizate, ale cãror prevederi se referã la echipamente sub presiune
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) ºi ale art. 25 din Hotãrârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea
condiþiilor de introducere pe piaþã a echipamentelor sub presiune,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei ºi Comerþului,
ministrul economiei ºi comerþului emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Anexa la Ordinul ministrului industriei ºi resurselor nr. 139/2003 privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptã standarde europene
armonizate, ale cãror prevederi se referã la echipamente
sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, se înlocuieºte cu
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. II. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 17 februarie 2004.
Nr. 86.
ANEXÃ*)
LISTA

standardelor române care adoptã standarde europene armonizate, ale cãror prevederi
se referã la echipamente sub presiune

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI
Nr. 104 din 23 februarie 2004

15

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE
Nr. 55 din 18 februarie 2004

ORDIN
pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului industriei ºi resurselor
ºi al preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003
privind valorificarea cantitãþilor de gaze naturale noi din producþia internã
Având în vedere faptul cã tranzacþiile cu gaze naturale, fãrã livrarea acestora la consumatorul final, nu conduc la
o obligaþie de colectare ºi platã a impozitului pe gazele naturale din producþia internã,
în vederea eliminãrii impozitului calculat pentru gazele naturale din producþia internã, din preþul reglementat în
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului industriei ºi resurselor ºi al preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale nr. 49/14/2003,
în temeiul prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitãþilor din sectorul gazelor
naturale, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 463/2001,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Economiei
ºi Comerþului ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale,
ministrul economiei ºi comerþului ºi preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale emit urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Articolul 3 din Ordinul ministrului industriei ºi
resurselor ºi al preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantitãþilor de gaze naturale noi din producþia internã, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din
26 februarie 2003, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Preþul de valorificare al gazelor naturale
noi din producþia internã este negociabil, în limita unui procent de maximum 80% din preþul mediu ponderat de
achiziþie al gazelor naturale din import, calculat pentru anul
calendaristic anterior, în condiþii de livrare DAF (la care se
adaugã comisioanele vamale aferente cantitãþilor de gaze
naturale importate).
(2) Preþul de valorificare negociat în condiþiile alin. (1)
cuprinde redevenþa ºi, dupã caz, pânã la reactualizarea
acordurilor petroliere, taxa de exploatare.
(3) Impozitul pentru gazele naturale din producþia internã
se plãteºte în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu

(4) Calculul preþului mediu ponderat al gazelor naturale
achiziþionate din import se efectueazã de cãtre Autoritatea
Naþionalã de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
denumitã în continuare ANRGN.
(5) La efectuarea calculului preþului mediu ponderat al
gazelor naturale achiziþionate din import, ANRGN ia în
considerare:
a) cantitãþile de gaze naturale importate;
b) condiþiile standard de presiune ºi temperaturã;
c) preþurile de import, în condiþii de livrare DAF;
d) comisioanele vamale, aferente cantitãþilor de gaze
naturale importate.Ò
Art. II. Ñ Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Gazelor Naturale, Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale, operatorii licenþiaþi din sectorul gazelor
naturale ºi Direcþia generalã politicã energeticã din
Ministerul Economiei ºi Comerþului vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCÞIILOR ªI TURISMULUI

ORDIN
pentru aplicarea în România a Cerinþei EUROCONTROL ”ESARR 2Ò, ediþia 2.0/2000,
referitoare la raportarea ºi evaluarea evenimentelor privind siguranþa
în managementul traficului aerian ATM
Pentru îndeplinirea atribuþiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
în scopul îndeplinirii obligaþiilor asumate de statul român prin ratificarea Convenþiei internaþionale privind cooperarea pentru siguranþa navigaþiei aeriene EUROCONTROL ºi ca urmare a aprobãrii de cãtre Comisia Permanentã
EUROCONTROL prin Decizia nr. 80/1999 a Cerinþei EUROCONTROL privind reglementarea siguranþei ESARR 2
”Raportarea ºi evaluarea evenimentelor privind siguranþa în ATMÒ, spre a fi încorporatã ºi implementatã în cadrul naþional
de reglementare în domeniul managementului traficului aerian al statelor membre EUROCONTROL,
în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaþia tehnicã a accidentelor ºi
incidentelor din aviaþia civilã, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 794/2001, ºi ale Ordinului ministrului
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lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei nr. 1.846/2001 pentru aprobarea Reglementãrii aeronautice civile române
privind raportarea obligatorie a evenimentelor de aviaþie civilã (RACRÑROEA),
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului,
ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Cu data prezentului ordin se aprobã aplicarea
Cerinþei EUROCONTROL ”ESARR 2Ò, ediþia 2.0/2000, referitoare la raportarea ºi evaluarea evenimentelor privind
siguranþa în managementul traficului aerian ATM, prevãzutã
în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ (1) Inspectoratul Aviaþiei Civile (denumit în
continuare IAvC) evalueazã, analizeazã ºi clasificã severitatea evenimentelor de siguranþã din aviaþia civilã.
(2) IAvC creeazã ºi gestioneazã bazele naþionale de
date care conþin evenimentele de siguranþã raportate, utilizând aplicaþiile software recomandate de Comisia
Europeanã, respectiv EUROCONTROL.
Art. 3. Ñ (1) În scopul creºterii siguranþei ºi eficientizãrii
operaþiunilor de aeronauticã civilã, Regia Autonomã
”Autoritatea Aeronauticã Civilã RomânãÒ va dezvolta ºi va
implementa, pe lângã sistemul obligatoriu de raportare, ºi
un sistem voluntar de raportare a evenimentelor de siguranþã. Sistemul va fi nonpunitiv ºi va oferi protecþie, în
condiþiile legii, sursei informaþionale.
(2) IAvC ºi, dupã caz, Regia Autonomã ”Autoritatea
Aeronauticã Civilã RomânãÒ vor face investigaþiile tehnice.
Rapoartele finale de investigaþie, emise sau însuºite de
IAvC, vor conþine recomandãri pentru siguranþa zborului.

Art. 4. Ñ IAvC va face schimb de experienþã cu organisme similare din celelalte state privind siguranþa în managementul traficului aerian (ATM), pe baza datelor adunate
ºi a evaluãrii evenimentelor de siguranþã, în scopul de a
dezvolta un grad de conºtienþã comun, reprezentativ, în
legãturã cu pericolele tipice ºi cauzele legate de acestea,
precum ºi tendinþele siguranþei ºi zonele/domeniile unde
schimbãrile în cadrul sistemului ATM ar putea duce la
îmbunãtãþirea siguranþei.
Art. 5. Ñ (1) IAvC va aduce la cunoºtinþã celor interesaþi prevederile prezentului ordin.
(2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentului ordin, IAvC va pune la dispoziþie unitãþilor de
aviaþie civilã textul tradus în limba românã al Cerinþei
EUROCONTROL ”ESARR 2Ò, ediþia 2.0/2000, referitoare la
raportarea ºi evaluarea evenimentelor privind siguranþa în
managementul traficului aerian ATM.
Art. 6. Ñ IAvC ºi Regia Autonomã ”Autoritatea
Aeronauticã Civilã RomânãÒ vor duce la îndeplinire prezentul
ordin.
Art. 7. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la
60 de zile de la data publicãrii lui.

p. Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Bucureºti, 20 februarie 2004.
Nr. 295.
*) Anexa se comunicã de cãtre Inspectoratul Aviaþiei Civile unitãþilor de aviaþie civilã interesate, conform prevederilor art. 5 alin. (2) din
prezentul ordin.
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