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HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind demisia unui deputat
În temeiul art. 67 alin. (2) ºi al art. 68 alin. (2) din Constituþia
României, precum ºi al art. 192 din Regulamentul Camerei Deputaþilor,
Camera Deputaþilor h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Camera Deputaþilor ia act de cererea de demisie prezentatã de domnul Teodor Lupuþiu, deputat ales în Circumscripþia electoralã
nr. 25 Maramureº, aparþinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, ºi
declarã vacant locul de deputat deþinut de acesta.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 17 iunie 1996.
Nr. 13.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò
În temeiul art. 94 lit. a) din Constituþia României ºi al Legii
nr. 68/1994 privind înfiinþarea medaliei ”Crucea comemorativã a celui de-al
doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò,
având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pentru serviciile militare aduse statului român în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial, se conferã medalia ”Crucea comemorativã
a celui de-al doilea rãzboi mondial, 1941Ñ1945Ò persoanelor prevãzute în
anexa*) la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 10 iunie 1996.
Nr. 217.
*) Anexa se publicã ulterior.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Serviciul de Protecþie ºi Pazã
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al
art. 66 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecþie
ºi Pazã,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Pe data de 5 iulie 1996 se acordã gradul de general de brigadã colonelului Spãtariu Trifon Zaharie.
Art. 2. Ñ Pe aceeaºi datã, generalul de brigadã Spãtariu Trifon Zaharie
se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 14 iunie 1996.
Nr. 225.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înfiinþarea Consulatului General al României
la Shanghai, Republica Popularã Chinezã
În temeiul art. 91 alin. (2) din Constituþia României ºi al Legii
nr. 37/1991,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Consulatul General al României la Shanghai,
Republica Popularã Chinezã.
Art. 2. Ñ Posturile necesare vor fi asigurate prin redistribuire din
schema de personal pentru exterior a Ministerului Afacerilor Externe.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 14 iunie 1996.
Nr. 226.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Gheorghe Dumitru se acrediteazã în calitatea
de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica
Federalã Nigeria.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 14 iunie 1996.
Nr. 227.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea ºi acreditarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Domnul Postolache Tudorel se recheamã din calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Marele Ducat de
Luxemburg.
Art. 2. Ñ Domnul Postolache Tudorel se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Canada.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 14 iunie 1996.
Nr. 228.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 127

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

5

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Programului special privind unele mãsuri ºi acþiuni
pentru sprijinirea dezvoltãrii economico-sociale a judeþului Tulcea
ºi a Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul special privind unele
mãsuri ºi acþiuni pentru sprijinirea dezvoltãrii economicosociale a judeþului Tulcea ºi a Rezervaþiei Biosferei ”Delta
DunãriiÒ, prevãzut în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Ministerele, prefectura, consiliul judeþean ºi consiliile locale vor urmãri realizarea mãsurilor ºi acþiunilor prevãzute în programul special menþionat la art. 1 ºi cuprinderea
cu prioritate a obiectivelor de investiþii ce privesc Rezervaþia
Biosferei ”Delta DunãriiÒ în programele anuale în limita surselor financiare din alocaþiile bugetare ºi din alte surse.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 31 mai 1996.
Nr. 395.
ANEXÃ
PROGRAM SPECIAL

privind unele mãsuri ºi acþiuni pentru sprijinirea dezvoltãrii economico-sociale
a judeþului Tulcea ºi a Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ
CAPITOLUL I
A. PROGRAMUL-CADRU DE INVESTIÞII PRIVIND DEZVOLTAREA
ªI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ÎN JUDEÞUL TULCEA, INCLUSIV PE TERITORIUL
ªI ÎN LOCALITÃÞILE REZERVAÞIEI BIOSFEREI ”DELTA DUNÃRIIÒ

Sinteza programului-cadru de investiþii
Ñ Miliarde lei (preþuri la 1 ianuarie 1996) Ñ

Domeniul de activitate

Total program,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ

Nr. de
obiective
(acþiuni)

din care:
TOTAL
1996

1997Ñ2000

2001Ñ2004

Dupã 2004

169,6

1.142,8

2.506,5

4.381,1

380

8.200

268

6.231,6

58,7

437,8

1.956,3

3.778,8

112

1.968,4

110,9

705,0

550,2

602,3

NOTÃ:
În termen de 60 de zile, Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului va detalia listele
de investiþii care compun programul-cadru, pe categorii de lucrãri, ani, localitãþi ºi investitori, ºi le va
transmite la ministere, instituþii asimilate acestora, prefecturã, consiliul judeþean ºi la consiliile locale.
Pe baza listelor de investiþii astfel detaliate se vor elabora ºi aproba documentaþiile tehnicoeconomice, în conformitate cu reglementãrile în vigoare.
Eºalonarea realizãrii obiectivelor de investiþii se va face în funcþie de asigurarea surselor
financiare.
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Programul-cadru de investiþii defalcat pe domenii de activitate
Ñ Miliarde lei (preþuri la 1 ianuarie 1996) Ñ
Nr.
crt.

0

A.

A1.

A2.

A3.

B.

B1.

B2.

B3.

B4.

C.

Domeniul de activitate

1

Echiparea majorã
a teritoriului,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
din total A.
Infrastructura
transporturilor,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
Infrastructura comunicaþiilor,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
Infrastructura gospodãririi
apelor ºi protecþiei mediului,
din care:
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
Infrastructura socialã,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
din total B.
Sãnãtate,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
Învãþãmânt,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
Muncã ºi protecþie socialã,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
Locuinþe ministere,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
Infrastructura edilitarã a
localitãþilor ºi locuinþe,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ

Nr. de
obiective
(acþiuni)
2

din care:

TOTAL

3

1996

1997Ñ2000

2001Ñ2004

Dupã 2004

4

5

6

7

66

4.565,7

12,2

283,0

1.546,2

2.724,3

25

4.056,3

3,6

43,4

1.375,0

2.634,3

41

509,4

8,6

239,6

171,2

90,0

17

4.450,9

2,1

220,0

1.488,8

2.724,3

9

4.002,2

19,3

1.332,9

2.634,3

8
21

448,7
79,8

2,1
3,6

200,7
24,6

155,9
51,6

90,0
Ñ

19

69,8

3,63

2

10,0

31

50,7

31
44

Ñ

24,07

42,1

Ñ

0,5

9,5

Ñ

6,5

38,4

5,8

Ñ

50,7
78,3

6,5
5,7

38,4
34

5,8
20,4

Ñ
18,2

41

75,3

5,7

31

20,4

18,2

3

3

Ñ

Ñ

18

33,0

1,9

17,1

7,0

7,0

16

31,0

1,9

15,1

7,0

7,0

2
23

2,0
25,5

Ñ
2,0

2,0
3,9

Ñ
10,9

Ñ
8,7

22

24,5

2,0

2,9

10,9

8,7

1
1

1,0
10,8

Ñ
Ñ

1,0
10,8

Ñ
Ñ

Ñ
Ñ

1

10,8

Ñ

10,8

Ñ

Ñ

Ñ
2

Ñ
9,0

Ñ
1,8

Ñ
2,2

Ñ
2,5

Ñ
2,5

2

9,0

1,8

2,2

2,5

2,5

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

3

Ñ

Ñ

Ñ

201

359,7

17,4

169,8

88,3

84,2

167

304,8

15,1

140,7

74,6

74,4

34

54,9

2,3

29,1

13,7

9,8
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0

1

2

D. Agricultura ºi industria
alimentarã,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
D1. Agriculturã,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
D2. Industria alimentarã,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
E. Industrie,
din care:
Ñ Zona continentalã
F. Cercetare ºtiinþificã,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
G. Turism ºi agroturism,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ
H. Alte investiþii publice,
din care:
Ñ Zona continentalã
Ñ Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ

3

4

7

5

6

7

20

3.041,4

100

551,2

838,3

1.551,9

17

1.685,4

Ñ

147,2

486,3

1.051,9

3
18

1.356
2.905,4

100
100

404
515,2

352
788,3

500
1.501,9

15

1.549,4

Ñ

111,2

436,3

1.001,9

3
2

1.356
136

100
Ñ

404
36

352
50

500
50

2

136

Ñ

36

50

50

Ñ
8

Ñ
52,1

Ñ
29,7

Ñ
22,4

Ñ
Ñ

Ñ
Ñ

8
1

52,1
35,1

29,7
0,5

22,4
34,6

Ñ
Ñ

Ñ
Ñ

1

35,1

0,5

34,6

Ñ

Ñ

Ñ
33

Ñ
49,1

Ñ
Ñ

Ñ
33,3

Ñ
13,3

Ñ
2,5

2

4

Ñ

4

Ñ

Ñ

31
7

45,1
18,6

Ñ
4,1

29,3
14,5

13,3
Ñ

2,5
Ñ

7

18,6

4,1

14,5

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

B. Reclasarea unor drumuri publice din judeþul Tulcea, astfel:
Nr.
crt.

Indicativul ºi
denumirea drumului

Sector
kmÑkm

Lungimea
km

Provine
de la

Observaþii

DRUMURI NAÞIONALE

1. DN 22E GarvãnÑI.C. Brãtianu

83+000Ð96+900 13,900

DJ 251

2. DN 22F NalbantÑIzvoareleÑ
ÑHoria
3. DN 22 PECOÑUzina de
Aluminã Tulcea

0+000Ð13+900

13,900

DJ 227

2,850

Drum
trafic greu

4. DN Gârliciu (judeþul Constanþa)
ÑDãeniÑOstrovÑPeceneagaÑ
ÑTraianÑCerna

DJ 222F
44,200
9+000Ð45+000
DJ 222B
49+000Ð57+200

DJ 222F ºi
DJ 222B

Face legãtura între
DN 22 ºi trecere bac
în judeþul Galaþi
Face legãtura între
DN 22D ºi DN 22
Asigurã continuitatea
DN 22 pe varianta
ocolitoare a municipiului Tulcea
Face legãtura între
DN 22D ºi DN 22A
în judeþul Constanþa
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CAPITOLUL II
PROGRAMUL DE MÃSURI ªI ACÞIUNI CARE SE VOR APLICA ÎN CONFORMITATE
CU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR APROBA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTÃRII ECONOMICO-SOCIALE
ÎN TERITORIUL REZERVAÞIEI BIOSFEREI ”DELTA DUNÃRIIÒ

1. Lege privind acordarea unor facilitãþi pentru sprijinirea
dezvoltãrii economico-sociale a Rezervaþiei Biosferei ”Delta
DunãriiÒ ºi stimularea stabilirii populaþiei în cadrul localitãþilor din zonã:
1.1. Reducerea cu 50% a impozitelor ºi taxelor locale
aplicabile persoanelor fizice cu domiciliul stabil ºi care
lucreazã în Rezervaþia Biosferei ”Delta DunãriiÒ.
1.2. Contribuabilii din zona Rezervaþiei Biosferei ”Delta
DunãriiÒ care, potrivit legii, sunt plãtitori de impozit pe profit sã beneficieze de reducerea integralã a cheltuielilor cu
valoarea investiþiilor efectuate în zonã ºi destinate desfãºurãrii activitãþii pentru care sunt autorizaþi pe o perioadã de
5 ani de la începerea lucrãrilor investiþiei, iar pentru cei din
oraºul Sulina, pe o perioadã de 10 ani.
1.3. Locuitorii din zona Rezervaþiei Biosferei ”Delta
DunãriiÒ sã plãteascã tarife reduse cu 50% pentru energia
electricã, încãlzire ºi alimentare cu apã potabilã de la
reþea.
Rãspund: Departamentul pentru Administraþie Publicã
Localã, Ministerul Finanþelor, Prefectura ºi
Consiliul Judeþean Tulcea.
Termen: 31 august 1996.
2. Modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea
Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ, în vederea stabilirii
atribuþiilor economice ºi clarificãrii regimului juridic al terenurilor din Rezervaþia Biosferei ”Delta DunãriiÒ.
Rãspund: Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei, Ministerul
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
Termen: 31 august 1996.
3. Solicitarea ºi susþinerea în regim de urgenþã a proiectului legii pisciculturii ºi pescuitului.
Rãspund: Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei,
Prefectura ºi Consiliul Judeþean Tulcea.
4. Lege privind trecerea în categoria oraºelor a comunelor Mahmudia ºi Unirea în etapa pânã în anul 2004.
Rãspund: Departamentul pentru Administraþie Publicã
Localã, Ministerul Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii Teritoriului, Prefectura ºi Consiliul
Judeþean Tulcea.
Termen: 31 decembrie 1996.
5. Lege privind preluarea pentru valorificare de cãtre
Comisia Naþionalã de Reciclare a Materialelor a navelor
maritime ºi fluviale scoase din uz ºi considerate bunuri
abandonate.
Rãspund: Fondul Proprietãþii de Stat, Ministerul
Finanþelor, Ministerul Industriilor, Ministerul
Transporturilor, Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei, Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului, Ministerul Comerþului,
Prefectura ºi Consiliul Judeþean Tulcea.
Termen: 31 august 1996.

6. Modificarea art. 6 al Hotãrârii Guvernului
nr. 547/1994 privind unele mãsuri de protecþie socialã a
locuitorilor din Delta Dunãrii ºi a normelor de aplicare a
acesteia, în sensul derulãrii subvenþiilor la transportul de
mãrfuri ºi cãlãtori prin bugetul Consiliului Judeþean Tulcea,
în vederea decontãrii mai operative a resurselor.
Rãspund: Ministerul Finanþelor, Ministerul Transporturilor,
Departamentul pentru Administraþie Publicã
Localã, Prefectura ºi Consiliul Judeþean
Tulcea.
Termen: 31 august 1996.
7. Modificarea prevederilor Hotãrârii Guvernului
nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitãþile bugetare, aºa cum a fost completatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 511/1993, în sensul majorãrii sporului de
izolare pentru personalul salariat bugetar (cadre didactice,
medico-sanitare, veterinare, preoþi ºi alþii).
Rãspund: Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei, Ministerul
Finanþelor,
Ministerul
Învãþãmântului,
Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor,
Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, Ministerul Industriilor, Ministerul
Sãnãtãþii, Ministerul Culturii, Departamentul
pentru Administraþie Publicã Localã,
Secretariatul de Stat pentru Culte, Prefectura
ºi Consiliul Judeþean Tulcea.
Termen: 31 august 1996.
8. Hotãrâre a Guvernului cuprinzând unele mãsuri de
punere în valoare a unor activitãþi ºi produse în Zona
liberã Sulina, precum ºi extinderea perimetrului zonei libere
prin includerea fabricii de conserve.
Rãspund: Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii
ºi Alimentaþiei, Fondul Proprietãþii de Stat,
Ministerul Comerþului, Prefectura ºi Consiliul
Judeþean Tulcea.
Termen: 30 septembrie 1996.
9. Hotãrâre a Guvernului privind realizarea punctului de
trecere a frontierei cu nave tip RO-RO pe relaþia judeþul
Tulcea Ñ raionul Izmail (Ucraina).
Rãspund: Ministerul Transporturilor, Ministerul de
Interne, Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerul Finanþelor, Prefectura ºi Consiliul
Judeþean Tulcea.
Termen: 30 septembrie 1996.
10. Hotãrâre a Guvernului privind crearea în cadrul
Regiei Autonome de Transport Local din municipiul Tulcea
a unei secþii pentru transportul naval de marfã ºi pasageri
pentru asigurarea transportului zilnic cu nave de capacitãþi
adecvate, de pasageri ºi mãrfuri, spre ºi dinspre localitãþile
din Rezervaþia Biosferei ”Delta DunãriiÒ prin transferarea
dotãrilor existente la C.N.F. ”NavromÒ Galaþi.
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Rãspund: Ministerul Finanþelor, Ministerul Transporturilor,
Departamentul pentru Administraþie Publicã
Localã, Fondul Proprietãþii de Stat, Consiliul
Judeþean Tulcea.
Termen: 30 septembrie 1996.
11. În baza strategiilor elaborate de cãtre Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei, Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului, Ministerul Industriilor, Ministerul
Turismului, Prefectura ºi Consiliul Judeþean Tulcea se vor
întocmi studii de dezvoltare pentru crearea de noi locuri de
muncã ºi pentru valorificarea resurselor naturale ale
Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ, în vederea armonizãrii
ºi revigorãrii economice a acesteia cu potenþialul existent.
Termen:

31 decembrie 1996 Ñ etapa I.
30 iunie 1997 Ñ etapa a II-a.

12. Mãsuri de corelare a activitãþii agenþilor economici în
Rezervaþia Biosferei ”Delta DunãriiÒ cu principiile de dezvoltare durabilã, eficientã ºi de protecþie a mediului, în concordanþã cu prevederile Legii nr. 82/1993 ºi cu
recomandãrile Uniunii Europene.
Rãspund: Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei,
alte ministere ºi agenþi economici implicaþi în
valorificarea resurselor din perimetrul
Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ,
Prefectura ºi Consiliul Judeþean Tulcea.
Termen: 31 decembrie 1996 ºi permanent.
13. Promovarea strategiilor de protecþie ºi de exploatare
raþionalã a sturionilor din Rezervaþia Biosferei ”Delta
DunãriiÒ, precum ºi de reactivare a pescuitului oceanic.
Rãspund: Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei, Ministerul
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
Prefectura ºi Consiliul Judeþean Tulcea.
Termen: 31 decembrie 1996.
14. Acþiuni ferme pentru scoaterea epavei navei
”RostockÒ de pe canalul Sulina.
Rãspund: Ministerul Transporturilor, Prefectura ºi
Consiliul Judeþean Tulcea.
Termen: 31 decembrie 1996.

Oraºe

Comune

Sulina

C.A. Rosetti
Ceatalchioi
Chilia Veche
Criºan
Maliuc
Pardina
Sfântu Gheorghe
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15. Reintroducerea cursei de pasageri SulinaÑC.A.
Rosetti.
Rãspund: Ministerul Transporturilor, C.N.F. ”NavromÒ
Galaþi, Prefectura ºi Consiliul Judeþean
Tulcea.
Termen: 30 iunie 1996.
16. Elaborarea studiului de impact pentru valorificarea
nisipurilor metalurgice din zona Caraorman.
Rãspund: Ministerul Industriilor, Fondul Proprietãþii de
Stat, Prefectura ºi Consiliul Judeþean Tulcea.
Termen: 30 iunie 1997.
17. Reglementarea problemei valorificãrii unor mãrfuri
existente în stoc, din anul 1993, în depozitele Administraþiei
Zonei libere Sulina, mãrfuri care se deterioreazã moral ºi
fizic.
Rãspund: Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanþelor,
Ministerul Comerþului, Prefectura ºi Consiliul
Judeþean Tulcea.
Termen: 31 iulie 1996.
18. În vederea urmãririi modului de realizare a mãsurilor
ºi a acþiunilor pentru dezvoltarea economico-socialã a
Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ se vor asigura:
Ñ analiza trimestrialã în comisia administrativã a judeþului Tulcea ºi în Consiliul Judeþean Tulcea privind modul de
realizare a sarcinilor din programul aprobat ºi informarea
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului ºi a
ministerelor implicate.
Rãspund: Prefectura ºi Consiliul Judeþean Tulcea;
Ñ prezentarea, semestrial, de cãtre Ministerul Lucrãrilor
Publice ºi Amenajãrii Teritoriului ºi Departamentul pentru
Administraþie Publicã Localã, la Guvern, a modului în care
se realizeazã mãsurile ºi acþiunile din programul aprobat.
19. Acþiunile ºi mãsurile prevãzute la pct. 1Ñ18 din
acest capitol se aplicã numai pentru activitãþile economicosociale ce se desfãºoarã în unitãþile administrativ-teritoriale
ºi în localitãþile din perimetrul Rezervaþiei Biosferei ”Delta
DunãriiÒ, prezentate mai jos:

Localitãþile din Rezervaþia Biosferei
”Delta DunãriiÒ care aparþin de unitãþile
administrativ-teritoriale de pe platoul continental

Tudor Vladimirescu (Tulcea)
Bãltenii de Jos (Mahmudia)
Ilganii de Jos (Nufãru)
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modul de repartizare a unor fonduri aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1996
nr. 29/1996, în vederea sprijinirii activitãþii românilor din afara graniþelor de cãtre
Consiliul pentru Problemele Românilor de Pretutindeni
În temeiul art. 22 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Pentru consolidarea ºi amplificarea legãturilor statului român cu românii de pretutindeni, în vederea
pãstrãrii, dezvoltãrii ºi exprimãrii identitãþii lor etnice, culturale, lingvistice ºi religioase, în conformitate cu documentele internaþionale ºi reglementãrile europene în
materie, cu dispoziþiile legale din România, precum ºi cu
respectarea legislaþiei statului ai cãrui cetãþeni sunt,
Consiliul pentru Problemele Românilor de Pretutindeni va
utiliza suma de 2.500,0 milioane lei, aprobatã prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu respectarea

acþiunilor prevãzute în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Secretariatul General al Guvernului ºi Consiliul
pentru Problemele Românilor de Pretutindeni vor aproba
modul concret de realizare a acþiunilor prevãzute în anexã
ºi vor urmãri utilizarea fondurilor alocate în conformitate cu
reglementãrile în vigoare.
Art. 3. Ñ Pot fi efectuate cheltuieli, pe destinaþiile prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre, numai din creditele
bugetare aprobate pentru anul 1996.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Secretarul general al Guvernului,
Mihai Unghianu
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Marcel Dinu,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 4 iunie 1996.
Nr. 420.
ANEXÃ
DESTINAÞIA

fondurilor aprobate prin art. 22 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1996
nr. 29/1996, în vederea sprijinirii activitãþii românilor din afara graniþelor
de cãtre Consiliul pentru Problemele Românilor de Pretutindeni
TOTAL: 2.500,0 milioane lei
1. Organizarea, în anul 1996, a Congresului Spiritualitãþii
Româneºti, cu invitarea reprezentanþilor românilor de pretutindeni.
2. Sprijinirea unor acþiuni organizate prin intermediul
unor fundaþii, asociaþii, societãþi, ºcoli, biserici, biblioteci,
edituri etc., aparþinând comunitãþilor româneºti din afara graniþelor, vizând întãrirea conºtiinþei naþionale, promovarea
identitãþii de limbã, tradiþie, culturã ºi spiritualitate româneascã.
3. Acordarea de sprijin material sau financiar în vederea
renovãrii, construirii sau creãrii unor instituþii ale comunitãþilor româneºti din afara graniþelor: ºcoli, biserici, biblioteci,
teatre, posturi de radio ºi de televiziune, tipografii, edituri,
formaþii artistice, centre culturale ºi de documentare,
cãmine culturale, muzee, precum ºi realizarea, restaurarea
ºi întreþinerea unor monumente, cimitire, plãci comemorative etc.
4. Sprijinirea materialã sau financiarã la construirea
Bisericii Ortodoxe Române din Korcea (Albania).

5. Sprijinirea materialã sau financiarã pentru dotarea cu
piese de mobilier ºi obiecte religioase a Bisericii Ortodoxe
Române din Caracas (Venezuela).
6. Sprijinirea materialã sau financiarã a publicaþiilor
aparþinând ºi/sau destinate comunitãþilor româneºti din afara
graniþelor: cheltuieli de regie, redacþionale ºi de difuzare,
hârtie, cerneluri, manoperã tipograficã, maºini de tipãrit.
7. Achiziþionarea ºi donarea cãtre lãcaºurile de cult
aparþinând comunitãþilor româneºti de peste hotare de: literaturã religioasã, veºminte preoþeºti, mobilier ºi obiecte de
cult, broderii specifice.
8. Sprijinirea organizãrii unor spectacole, turnee ale unor
formaþii artistice din România în zonele din afara graniþelor
locuite de români ºi ale acestora în þara noastrã, precum
ºi a unor festivaluri, simpozioane, seminarii, consfãtuiri, cu
participarea unor reprezentanþi ai românilor de peste
hotare.
9. Conceperea, coeditarea, traducerea, tipãrirea, achiziþionarea ºi difuzarea unor cãrþi fundamentale privind istoria,
cultura ºi realitãþile româneºti actuale, precum ºi ale comunitãþilor româneºti, filme, casete video ºi audio, compact-
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discuri, pliante, broºuri, hãrþi, planºe, portrete ale unor personalitãþi ilustre ale istoriei ºi culturii noastre naþionale,
manuale, ghiduri istorice ºi turistice, atlasuri ºi alte materiale informative destinate românilor din afara graniþelor.
10. Sprijinirea activitãþii unor asociaþii culturale româneºti
din afara graniþelor, care nu-ºi pot asigura integral finanþarea din surse proprii, inclusiv prin donarea unor bunuri de
natura materialelor, obiectelor de inventar ºi a mijloacelor
fixe.
11. Achiziþionarea ºi donarea, cãtre societãþile culturale
româneºti din afara graniþelor, centrele culturale ºi lectoratele româneºti din strãinãtate, ºcolile, bibliotecile ºi personalitãþile marcante, a unor lucrãri de istorie, literaturã
românã, clasicã ºi contemporanã, albume, partituri muzicale
ºi a unor publicaþii (”Magazin istoricÒ, ”GeticãÒ, ”LuminaÒ,
”DatiniÒ, ”ArielÒ, ”Universul copiilorÒ, ”Vocea RomânieiÒ,
”Monitorul Oficial al RomânieiÒ etc.).
12. Sprijinirea financiarã în vederea realizãrii unor studii
privind drepturile populaþiei româneºti din statele vecine,
situaþia demograficã, socialã, culturalã ºi instituþionalã, a
libertãþii de folosire a limbii, de pãstrare a credinþei, tradiþiilor ºi identitãþii lor etnice, culturale ºi spirituale.
13. Sprijinirea unor acþiuni sociale, culturale, organizate
prin intermediul unor instituþii ºtiinþifice, asociaþii, ligi, societãþi etc. din þara noastrã, destinate românilor din afara gra-
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niþelor, vizând mai buna cunoaºtere a istoriei, tradiþiilor, obiceiurilor, limbii, culturii, civilizaþiei, legislaþiei ºi realitãþilor
economice, politice ºi sociale din România.
14. Realizarea unor monografii ºi/sau filme documentare
despre comunitãþile româneºti din afara graniþelor, precum
ºi despre personalitãþi marcante ale ºtiinþei, culturii ºi istoriei româneºti ºi difuzarea lor atât în þarã, cât ºi în strãinãtate.
15. Achiziþionarea ºi difuzarea unor copii de pe filme
documentare ºi artistice, a unor emisiuni de radio ºi de
televiziune dedicate României ºi comunitãþilor româneºti,
precum ºi realizarea ºi difuzarea unor rãspunsuri (prin cãrþi,
filme, emisiuni de radio ºi de televiziune, ziare ºi reviste) la
atacuri calomnioase, teze injuste ºi neadevãruri istorice la
adresa României ºi a comunitãþilor româneºti din afara graniþelor.
16. Invitarea unor reprezentanþi ai comunitãþilor româneºti de peste hotare în vederea unei mai bune cunoaºteri
a situaþiei ºi a necesitãþilor respectivelor comunitãþi, precum ºi
a stabilirii unor obiective de colaborare ºi sprijinire efectivã.
17. Suportarea unor cheltuieli privind difuzarea bunurilor
culturale ºi a altor materiale cãtre comunitãþile româneºti.
18. Din totalul sumei de 2.500,0 milioane lei, circa 20%
sunt destinate unor acþiuni neprevãzute, care se încadreazã
în prevederile prezentei anexe.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1996
al Regiei Autonome ”Rami-DaciaÒ, regie de interes naþional de sub autoritatea
Ministerului de Interne
În temeiul art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 1996 al Regiei Autonome ”Rami-DaciaÒ, regie de interes naþional de sub autoritatea Ministerului de Interne,
cuprins în anexa nr. I.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în bugetul de venituri ºi cheltuieli al regiei autonome se aprobã de
cãtre Ministerul de Interne.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetul de venituri ºi cheltuieli al regiei autonome prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime ºi nu pot fi
depãºite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului
Finanþelor.

În cazul în care, în execuþie, se înregistreazã nerealizãri
ale veniturilor totale aprobate, regia autonomã va efectua cheltuielile totale proporþional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prezentei hotãrâri.
Anexa nr. I face parte integrantã din prezenta hotãrâre
ºi se va transmite Ministerului de Interne ºi Ministerului
Finanþelor.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Bucureºti, 6 iunie 1996.
Nr. 444.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Regulamentului
privind organizarea licitaþiilor pentru achiziþiile publice de bunuri ºi de servicii
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 ºi al art. 26 din Ordonanþa
Guvernului nr. 12/1993, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 83/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Regulamentul privind organizarea licitaþiilor
pentru achiziþiile publice de bunuri ºi de servicii, aprobat
prin Hotãrârea Guvernului nr. 63/1994 ºi republicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din
23 ianuarie 1996, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Alineatul 3 al articolului 2.8 va avea urmãtorul
cuprins:
”Nu este admisã achiziþionarea de bunuri sau de servicii
la preþuri sau tarife superioare celor stabilite de Ministerul
Finanþelor, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, în cazul
achiziþiilor bunurilor sau serviciilor ale cãror preþuri sau
tarife sunt stabilite sub supravegherea Ministerului
Finanþelor. De asemenea, nu se pot achiziþiona bunuri la
preþuri mai mari decât preþurile negociate de unitãþile producãtoare cu capital majoritar de stat cu comercianþii, care,
potrivit legii, reprezintã limita maximã. Nu este admisã nici
achiziþionarea de bunuri sau de servicii ale cãror caracteristici, respectiv calitãþi, depãºesc necesitãþile concrete de
utilizare ale persoanei juridice achizitoare.Ò
2. Articolul 2.9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2.9. Ñ Achiziþiile publice de bunuri sau de servicii
se fac de la producãtorii sau comercianþii români, excepþie
fãcând urmãtoarele cazuri, când la procedura de achiziþie
pot participa ºi ofertanþi strãini:
A. Când valoarea achiziþiei publice de bunuri sau de
servicii depãºeºte 600.000.000 lei ºi numai dacã ºi contractanþii români se bucurã de un tratament similar în
cadrul procedurilor de achiziþie organizate de persoanele
juridice achizitoare din þãrile a cãror naþionalitate o are
contractantul strãin.
Acceptarea, în acest caz, la licitaþie a ofertanþilor strãini
se va face numai pe baza confirmãrii scrise, date de cãtre
Ministerul Comerþului, prin care se certificã cã sunt îndeplinite condiþiile de reciprocitate prevãzute la alineatul precedent.
B. Indiferent de valoarea bunurilor sau a serviciilor, în
urmãtoarele situaþii:
a) bunurile sau serviciile ce urmeazã a se achiziþiona
nu se pot realiza de cãtre agenþii economici autohtoni;
b) bunurile sau serviciile ce urmeazã a se achiziþiona
nu pot fi realizate, de cãtre agenþii economici autohtoni, în
cantitãþile ºi sortimentele solicitate de cãtre persoana juridicã achizitoare.Ò
3. Dupã articolul 2.9 se introduce articolul 2.91, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2.91. Ñ În vederea achiziþionãrii de bunuri sau de
servicii din import, persoana juridicã achizitoare va întocmi
o notã din care sã rezulte urmãtoarele:
Ñ necesitatea ºi oportunitatea achiziþiei;
Ñ caracteristicile tehnice ale bunurilor sau calitatea serviciilor;
Ñ valoarea estimativã a achiziþiei;
Ñ existenþa fondurilor destinate achiziþiei;

Ñ necesitatea achiziþiei din import ºi încadrarea în una
dintre condiþiile prevãzute la art. 2.9 lit. A ºi B;
Ñ procedura de achiziþie ce se impune a fi utilizatã.
Nota cuprinzând elementele menþionate mai sus se
aprobã de cãtre ordonatorul de credite bugetare.
În cazul în care se impune ca bunurile sau serviciile sã
fie achiziþionate prin licitaþie publicã, se elaboreazã caietul
de sarcini potrivit prevederilor prezentului regulament.
Caietul de sarcini pentru achiziþia de bunuri sau de
servicii din import, întocmit pe baza notei prevãzute mai
sus, se supune aprobãrii ordonatorului de credite bugetare
ºi a comisiei de licitaþie desemnate în acest scop.
Comisia de licitaþie va aproba caietul de sarcini numai
în cazul în care considerã cã nu existã o alternativã pentru
achiziþia de bunuri sau de servicii similare din þarã.
Aprobarea comisiei de licitaþie este valabilã numai în
cazul votului favorabil a cel puþin 2/3 din numãrul membrilor sãi.
În cazul în care nu se obþine votul favorabil a cel puþin
2/3 din numãrul membrilor comisiei de licitaþie, nu se poate
organiza licitaþia, situaþie în care ordonatorul de credite
bugetare va lua mãsura achiziþiei unor bunuri sau servicii
similare din þarã, cu respectarea prevederilor legale.
Cuantumul sumei prevãzute la art. 2.9 lit. A se va
actualiza periodic de cãtre Ministerul Finanþelor, în funcþie
de evoluþia cursului de schimb valutar al DST.Ò
4. La articolul 2.13 se introduc douã noi alineate, care
vor avea urmãtorul cuprins:
”Persoana juridicã achizitoare poate sã prevadã în
caietul de sarcini ºi, respectiv, în contractul de achiziþie
cã pentru bunurile sau serviciile rãmase de executat, preþurile sau tarifele prevãzute în contract pot fi majorate cu
acordul pãrþilor ºi cu avizul Ministerului Finanþelor în cazul
în care contractantul nu poate continua livrarea bunurilor
sau prestarea serviciilor la preþurile sau tarifele la care au
fost contractate, datoritã majorãrii preþurilor sau a tarifelor
unor bunuri sau servicii, al cãror nivel se stabileºte sub
supravegherea Ministerului Finanþelor, sau datoritã majorãrii preþurilor negociate pentru unele bunuri de cãtre unitãþile producãtoare cu capital majoritar de stat cu
comercianþii, care, potrivit legii, reprezintã limita maximã.
Contractanþii pot sã-ºi modifice în mod corespunzãtor contractele încheiate, printr-un act adiþional, pentru partea
rãmasã de executat ce cade sub incidenþa dispoziþiilor
prezentei hotãrâri.
La majorarea preþurilor ºi, respectiv, a tarifelor bunurilor
sau serviciilor contractate pot fi avute în vedere cel mult
influenþele primite ca urmare a majorãrii preþurilor sau a
tarifelor menþionate la alineatul precedent, precum ºi încadrarea în creditele bugetare aprobate prin bugetul propriu
al persoanei juridice achizitoare.Ò
5. Dupã articolul 5.3 se introduce articolul 5.4, care va
avea urmãtorul cuprins:
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”Art. 5.4. Ñ Caietul de sarcini va fi pus la dispoziþia
ofertanþilor numai dupã aprobarea lui de cãtre ordonatorul
de credite bugetare.Ò
Art. II. Ñ Regulamentul privind organizarea licitaþiilor
pentru achiziþiile publice de bunuri ºi de servicii, aprobat
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prin Hotãrârea Guvernului nr. 63/1994 ºi republicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15/1996, cu modificãrile
ºi completãrile aduse prin Hotãrârea Guvernului
nr. 224/1996 ºi prin prezenta hotãrâre, se va republica în Monitorul
Oficial al României, dându-se articolelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 7 iunie 1996.
Nr. 446.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în oraºul Buftea,
sectorul agricol Ilfov, în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului proprietate
publicã a statului, compus din construcþii în suprafaþã construitã de 398,30 m2, terenul în suprafaþã de 452,70 m2,
precum ºi dotãrile aferente acestuia, situat în oraºul
Buftea, b-dul Mihai Eminescu nr. 32, sectorul agricol Ilfov,
din administrarea Consiliului Local al Oraºului Buftea în
administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. Ñ Transmiterea imobilului ºi a dotãrilor aferente
prevãzute la art. 1 se face la valoarea de inventar rezultatã din evidenþele contabile.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului, precum ºi a
dotãrilor aferente transmise potrivit art. 1 se face pe
bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 12 iunie 1996.
Nr. 449.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat în oraºul Olteniþa, judeþul Cãlãraºi,
în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului compus din construcþii în suprafaþã construitã de
340 m2 ºi terenul aferent în suprafaþã de 1.998 m2, situat

în oraºul Olteniþa, judeþul Cãlãraºi, identificat potrivit anexei
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãþii Comerciale ”ComstarÒ Ñ S.A. Olteniþa în
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proprietatea publicã a statului ºi în administrarea
Ministerului de Interne.
Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale
”ComstarÒ Ñ S.A. Olteniþa se micºoreazã cu valoarea de
inventar a imobilului prevãzut la art. 1.

Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se face prin protocol încheiat între pãrþile interesate,
pe baza bilanþului ce cuprinde activul ºi pasivul existente la
data transmiterii, în termen de 15 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 12 iunie 1996.
Nr. 452.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în oraºul Olteniþa, care se transmite în administrarea Ministerului de Interne
Adresa imobilului
care se transmite

Oraºul Olteniþa,
str. Portului nr. 48,
judeþul Cãlãraºi

Persoana juridicã
de la care
se transmite

Persoana juridicã
la care se
transmite

Caracteristicile
tehnice

Societatea Comercialã
”ComstarÒ Ñ S.A.
Olteniþa

Ministerul
de Interne

Clãdire formatã din subsol,
parter ºi etaj
¥ Suprafaþa: 340 m2
¥ Suprafaþa terenului: 1.998 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 1996 ale regiilor autonome
de interes naþional de sub autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
În temeiul art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 ºi al art. 9 alin. 1 din
Ordonanþa Guvernului nr. 15/1993,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli pe
anul 1996 ale regiilor autonome de interes naþional de sub
autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, prevãzute în anexele nr. I ºi II.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor autonome se aprobã
de cãtre Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor autonome
prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime ºi nu pot fi
depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea

Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului, cu avizul Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale ºi al Ministerului Finanþelor.
În cazul în care, în execuþie, se înregistreazã nerealizãri
ale veniturilor totale aprobate, regiile autonome vor efectua
cheltuielile totale proporþional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
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Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prezentei hotãrâri.
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Art. 5. Ñ Anexele nr. I ºi II fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre ºi se vor transmite Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Adrian Neacºu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 iunie 1996.
Nr. 453.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1996
al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, regie de interes naþional
de sub autoritatea Camerei Deputaþilor
În temeiul art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 1996 al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, regie de
interes naþional de sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
prevãzut în anexã.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome ”Monitorul
OficialÒ se aprobã de cãtre Camera Deputaþilor.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome
”Monitorul OficialÒ reprezintã limite maxime ºi nu pot fi
depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Camerei Deputaþilor, cu avizul
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului
Finanþelor.

În cazul în care, în execuþie, se înregistreazã nerealizãri
ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomã ”Monitorul
OficialÒ va efectua cheltuielile totale proporþional cu gradul
de realizare a veniturilor.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prezentei hotãrâri.
Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre ºi se
va transmite Camerei Deputaþilor.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretarul general al Camerei Deputaþilor,
Acsinte Gaspar
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Adrian Neacºu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 iunie 1996.
Nr. 454.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1996
al Regiei Autonome ”UnifarmÒ, regie de interes naþional de sub autoritatea Ministerului Sãnãtãþii
În temeiul art. 42 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 ºi al art. 9 alin. 1 din Ordonanþa
Guvernului nr. 15/1993,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 1996 al Regiei Autonome ”UnifarmÒ, regie de interes
naþional de sub autoritatea Ministerului Sãnãtãþii, prevãzut
în anexa nr. 1.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome ”UnifarmÒ se
aprobã de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetul de venituri ºi cheltuieli al regiei autonome, prevãzut la art. 1, reprezintã limite maxime ºi nu pot fi
depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Sãnãtãþii, cu avizul
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului
Finanþelor.

În cazul în care, în execuþie, se înregistreazã nerealizãri
ale veniturilor aprobate, regia autonomã va efectua cheltuielile totale proporþional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prezentei hotãrâri.
Art. 5. Ñ Anexa nr. 1 face parte integrantã din prezenta hotãrâre ºi se va transmite Ministerului Sãnãtãþii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Iulian Mincu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
p. Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Adrian Neacºu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 iunie 1996.
Nr. 455.
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