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HOTÃRÂRI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind validarea unui mandat de senator
În temeiul art. 67 alin. (1) din Constituþia României, al art. 66 alin. (9)
ºi al art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului, precum ºi al art. 11 alin. (2) ºi art. 156 alin. (3)
din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre:
Articol unic. Ñ Se valideazã mandatul de senator al domnului Dumitru
Cojocariu, ales în Circumscripþia electoralã nr. 24 Iaºi, mandat devenit
vacant ca urmare a demisiei domnului senator Romul Petru Vonica, numit
judecãtor la Curtea Constituþionalã.
PREªEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureºti, 17 septembrie 1996.
Nr. 29.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Centrului 7 Radiolocaþie
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Centrului 7 Radiolocaþie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 4 septembrie 1996.
Nr. 412.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Escadrilei 132 Elicoptere
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Escadrilei 132 Elicoptere.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 septembrie 1996.
Nr. 413.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 400 Infanterie
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 400 Infanterie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 septembrie 1996.
Nr. 414.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Divizionului 404 Artilerie
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Divizionului 404 Artilerie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 septembrie 1996.
Nr. 415.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 361 Infanterie
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 361 Infanterie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 septembrie 1996.
Nr. 416.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 18 Geniu
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 18 Geniu.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 septembrie 1996.
Nr. 417.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Divizionului 203 Artilerie Antitanc
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Divizionului 203 Artilerie
Antitanc.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 septembrie 1996.
Nr. 418.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 119 Cercetare
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 119 Cercetare.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 septembrie 1996.
Nr. 419.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Centrului 404 Cercetare
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Centrului 404 Cercetare.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 septembrie 1996.
Nr. 420.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Centrului 51 Transmisiuni
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Centrului 51 Transmisiuni.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 septembrie 1996.
Nr. 421.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general de corp de armatã (r)
a unui general de divizie (r)
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 lit. a) ºi al art. 67 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind
Statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul general de divizie (r) Titus I. Gârbea, veteran
de rãzboi, se înainteazã în gradul de general de corp de armatã (r).
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 19 septembrie 1996.
Nr. 474.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind desemnarea reprezentanþilor ministerelor
în Comisia Patriarhiei Române pentru realizarea
Catedralei Mântuirii Neamului din municipiul Bucureºti
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se desemneazã reprezentanþii ministerelor în Comisia
Patriarhiei Române pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului, din
municipiul Bucureºti, având componenþa stabilitã potrivit anexei nr. 1, precum ºi atribuþiile prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 2. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
Secretariatul de stat pentru Culte,
Ilie Fonta,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 12 septembrie 1996.
Nr. 795.
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ANEXA Nr. 1
COMPONENÞA

Comisiei Patriarhiei Române pentru realizarea Catedralei
Mântuirii Neamului din municipiul Bucureºti cu reprezentanþii ministerelor
1. Secretariatul de Stat pentru Culte, secretar de stat;
2. Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, secretar de
stat;
3.
4.
5.
6.
7.

Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei, secretar de stat;
Ministerul Culturii, secretar de stat;
Departamentul pentru Administraþie Publicã Localã, secretar de stat;
Ministerul Apãrãrii Naþionale, secretar de stat;
Prefectul municipiului Bucureºti.

NOTÃ:
Secretarii de stat din Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului, Ministerul Culturii, Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei ºi Ministerul
Apãrãrii Naþionale se stabilesc prin ordin al ministrului respectiv.

ANEXA Nr. 2
ATRIBUÞIILE

reprezentanþilor ministerelor în Comisia Patriarhiei Române
pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului din municipiul Bucureºti,
stabilite de comun acord cu Patriarhia Românã
Reprezentanþii ministerelor nominalizate în anexa nr. 1 vor rãspunde
la solicitãrile Patriarhiei Române ºi vor participa la lucrãrile Comisiei
Patriarhiei Române pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului din
municipiul Bucureºti, colaborând la realizarea urmãtoarelor obiective:
1. Definitivarea temei de proiectare ºi a variantelor de amplasament.
2. Analiza documentaþiilor de urbanism, elaborate pe variantele de
amplasament.
3. Întocmirea calendarului cuprinzând acþiunile, etapele, avizele ºi
aprobãrile legale, evaluarea volumului de investiþii, etapele de realizare ºi
prezentarea soluþiilor de finanþare.
4. Organizarea concursului naþional de arhitecturã ºi validarea rezultatelor acestuia.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea de la bugetul de stat a unor fonduri
pentru construirea Centrului Eparhial al Episcopiei Huºilor
din cadrul Mitropoliei Moldovei ºi Bucovinei
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 350 milioane lei, pentru completarea fondurilor proprii necesare începerii construcþiei Paraclisului episcopal din cadrul Centrului Eparhial al Episcopiei Huºilor.
Art. 2. Ñ Suma prevãzutã la art. 1 se alocã, prin Secretariatul de Stat
pentru Culte, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile
corespunzãtoare în bugetul de stat ºi în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1996.
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Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Culte ºi alte organe abilitate de
lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a
sumelor alocate potrivit art. 1.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Ilie Fonta,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 12 septembrie 1996.
Nr. 796.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului
Episcopiei Alexandriei ºi Teleormanului pentru construirea
ºi repararea de biserici ºi pentru cheltuieli de întreþinere
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 300 milioane lei, pentru completarea fondurilor proprii necesare Episcopiei Alexandriei ºi Teleormanului,
în scopul construirii ºi reparãrii de biserici ºi pentru cheltuieli de întreþinere.
Art. 2. Ñ Suma prevãzutã la art. 1 se alocã prin Secretariatul de Stat
pentru Culte din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat ºi în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe
anul 1996.
Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Culte ºi alte organe abilitate de
lege vor controla respectarea destinaþiei fondurilor alocate potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Ilie Fonta,
secretar de stat

Bucureºti, 12 septembrie 1996.
Nr. 797.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea majorãrii numãrului de posturi din unitãþile de cult cu venituri mici
sau fãrã venituri, pentru care se acordã contribuþii de la bugetul de stat
în condiþiile prevãzute de art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 38/1994,
aprobatã prin Legea nr. 130/1994
În baza prevederilor art. 11 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 ºi a Notei la anexa
nr. 15 din Legea nr. 85/1996 pentru completarea ºi modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor
coeficienþi de ierarhizare a salariilor de bazã pentru personalul din sectorul bugetar, aprobatã prin Legea nr. 134/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Începând cu 1 septembrie 1996 se majoreazã de la 400 la 3.000 numãrul posturilor din unitãþile de
cult care beneficiazã de contribuþie de la bugetul de stat,
în condiþiile prevãzute de art. 4 din Ordonanþa Guvernului
nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar
pentru unitãþile de cult cu venituri mici sau fãrã venituri ºi
acordarea de indemnizaþii unor ierarhi ºi cadre din conducerea cultelor, aprobatã prin Legea nr. 130/1994.
(2) Unitãþile ºi posturile prevãzute la alin. (1) se stabilesc în condiþiile prevãzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanþa
Guvernului nr. 38/1994.
Art. 2. Ñ Influenþele financiare de 1.312 milioane lei, ce
rezultã din aplicarea prevederilor art. 1, se asigurã din
bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1996.

Art. 3. Ñ Contribuþiile pentru asigurãrile sociale de stat
ºi pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de
ºomaj, aferente personalului Bisericii Ortodoxe Române
încadrat la unitãþile de cult de peste hotare potrivit art. 1
alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 4/1993, aprobatã prin
Legea nr. 88/1994, se asigurã prin bugetul Secretariatului
de Stat pentru Culte ºi se determinã pe baza salariului
minim brut pe þarã, diferenþele urmând a fi suportate de
unitãþile angajatoare.
Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Culte ºi celelalte
organe abilitate de lege vor controla respectarea destinaþiei
fondurilor prevãzute la art. 1 în unitãþile de cult nominalizate potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului
nr. 38/1994.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Ilie Fonta,
secretar de stat
Bucureºti, 12 septembrie 1996.
Nr. 798.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Comitetului Naþional de Securitate Aeronauticã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Comitetul Naþional de
Securitate Aeronauticã, organ consultativ ºi de coordonare
interministerialã cu sediul la Ministerul Transporturilor,
bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureºti.
(2) Comitetul Naþional de Securitate Aeronauticã va asigura Ministerului Transporturilor, în calitatea sa de autoritate publicã în domeniu, suportul decizional ºi procedural
în prevenirea actelor ilicite îndreptate împotriva aviaþiei
civile.
Art. 2. Ñ Scopul principal al Comitetului Naþional de
Securitate Aeronauticã îl constituie asigurarea securitãþii,
regularitãþii traficului ºi eficienþei aviaþiei civile naþionale ºi

internaþionale în spaþiul aerian ºi terestru al þãrii, în conformitate cu Programul Naþional de Securitate Aeronauticã;
elaborarea de reglementãri, practici ºi proceduri în vederea
asigurãrii protecþiei operatorilor aerieni autohtoni ºi strãini
împotriva actelor de intervenþie ilicitã pe aeroporturile din
România ºi în spaþiul aerian naþional.
Art. 3. Ñ (1) Comitetul Naþional de Securitate
Aeronauticã este format din reprezentanþi ai ministerelor ºi
ai altor autoritãþi publice cu responsabilitãþi în domeniu.
(2) Preºedinte al Comitetului Naþional de Securitate
Aeronauticã este un secretar de stat desemnat de ministrul
transporturilor.
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(3) Sunt membri ai Comitetului Naþional de Securitate
Aeronauticã:
Ñ inspectorul de stat ºef al Aviaþiei Civile din Ministerul
Transporturilor;
Ñ un reprezentant al Secretariatului General al
Guvernului;
Ñ un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;
Ñ un reprezentant al Ministerului Apãrãrii Naþionale;
Ñ un reprezentant al Serviciului de Informaþii Externe;
Ñ un reprezentant al Serviciului de Protecþie ºi Pazã;
Ñ un reprezentant al Ministerului de Interne;
Ñ un reprezentant al Serviciului Român de Informaþii;
Ñ un reprezenant al Ministerului Finanþelor, Direcþia
generalã a vãmilor;
Ñ un reprezentant al Ministerului Comunicaþiilor;
Ñ un reprezentant al Ministerului Industriilor;
Ñ un reprezentant al Ministerului Sãnãtãþii.
Art. 4. Ñ Atribuþiile Comitetului Naþional de Securitate
Aeronauticã sunt urmãtoarele:
a) elaboreazã ºi prezintã ministrului transporturilor
Programul Naþional de Securitate Aeronauticã în vederea
promovãrii spre aprobare Guvernului;
b) stabileºte responsabilitãþile membrilor Comitetului
Naþional de Securitate Aeronauticã, ale secretariatului acestuia ºi le prezintã spre aprobare ministrului transporturilor;
c) asigurã cadrul consultativ ºi de coordonare pentru
implementarea mãsurilor de securitate, în funcþie de evoluþia
ameninþãrii la adresa aviaþiei civile ºi de facilitãþile existente;
d) recomandã ºi propune modificãri ale Programului
Naþional de Securitate Aeronauticã în conformitate cu reglementãrile internaþionale ºi obligaþiile statului român ca semnatar al convenþiilor bilaterale ºi multilaterale pe linie de
aviaþie civilã;
e) revizuieºte permanent implementarea mãsurilor ºi
aplicarea procedurilor, operând modificãrile care se impun;
f) asigurã, în situaþii de crizã sau ca urmare a unor
ameninþãri, coordonarea între instituþiile ºi agenþiile care
rãspund de serviciile de navigaþie ºi control al traficului
aerian, administraþiile aeroportuare ºi operatorii aerieni;
g) propune Ministerului Transporturilor avizarea sau neavizarea, dupã caz, a proiectelor pentru noi aeroporturi sau
pentru extinderea facilitãþilor aeroportuare din punct de
vedere al asigurãrii condiþiilor necesare implementãrii mãsurilor de securitate potrivit standardelor stabilite la nivel
naþional;
h) stabileºte componenþa ºi responsabilitãþile comitetelor
de securitate ale aeroporturilor, conform reglementãrilor în
vigoare;
i) analizeazã activitatea comitetelor de securitate ale
aeroporturilor ºi, când este necesar, stabileºte mãsuri de
îmbunãtãþire a acesteia;

j) analizeazã modul în care transportatorii aerieni naþionali ºi strãini se conformeazã reglementãrilor naþionale ºi
normelor aeroportuare de securitate aeronauticã;
k) întocmeºte, pe baza rapoartelor primite din partea
comitetelor de securitate ale aeroporturilor ºi ale operatorilor
aerieni, raportul anual asupra stadiului implementãrii
Programului Naþional de Securitate Aeronauticã;
l) stabileºte modalitãþile de abordare a problemelor specifice în relaþiile cu organismele internaþionale de aviaþie
civilã ºi face propuneri de mandat pentru participarea la
reuniuni de specialitate;
m) întocmeºte instrucþiunile ºi metodologia relaþiilor cu
mass-media în situaþii deosebite;
n) analizeazã ºi recomandã ministrului transporturilor,
spre aprobare, Programul naþional de pregãtire în domeniul
securitãþii aviaþiei civile;
o) asigurã elaborarea Planului naþional unic de acþiune
în situaþii de crizã sau de urgenþã ºi coordoneazã activitatea de pregãtire a forþelor pentru punerea lui în aplicare pe
variante;
p) aprobã planurile de acþiune în situaþii de crizã ale
aeroporturilor ºi, cu avizul acestora, pe cele ale operatorilor
aerieni ºi agenþilor economici care îºi desfãºoarã activitatea
în perimetrul lor de securitate;
r) planificã ºi realizeazã activitãþi de inspecþie, control ºi
testãri în aeroporturi ºi la operatorii aerieni;
s) avizeazã operarea companiilor româneºti pe aeroporturi din strãinãtate, în funcþie de compatibilitatea standardului de securitate asigurat pe aceste aeroporturi cu
standardul minim stabilit la nivel naþional.
Art. 5. Ñ (1) Comitetul Naþional de Securitate
Aeronauticã se întruneºte semestrial ºi analizeazã stadiul
implementãrii, aplicãrii ºi eficienþei mãsurilor ºi procedurilor
prevãzute în Programul Naþional de Securitate Aeronauticã
ºi stabileºte mãsuri de prevenire ºi ripostã în funcþie de
nivelul ameninþãrii.
(2) În situaþii de crizã, Comitetul Naþional de Securitate
Aeronauticã se întruneºte potrivit planificãrii de urgenþã ºi
preia conducerea acþiunilor de contracarare ºi ripostã.
(3) La întrunirile Comitetului Naþional de Securitate
Aeronauticã pot fi invitaþi experþi din diferite domenii de
activitate, în funcþie de necesitãþi.
Art. 6. Ñ (1) Ministerul Transporturilor prin Inspectoratul
Aviaþiei Civile asigurã lucrãrile administrative ºi de secretariat pentru Comitetul Naþional de Securitate Aeronauticã.
(2) Ministerul Transporturilor va lua mãsuri pentru aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri.
Art. 7. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare
în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul
Oficial al României.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Ministrul apãrãrii naþionale,
Gheorghe Tinca
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
Bucureºti, 17 septembrie 1996.
Nr. 799.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 227

11

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989,
precum ºi unele mãsuri pentru asigurarea fondurilor necesare desfãºurãrii lucrãrilor acesteia
În temeiul art. 2 alin. 4 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor
acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, republicatã, ºi al art. 20 din Legea
nr. 72/1996 privind finanþele publice,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se numeºte Comisia pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, în componenþa
prezentatã în anexele nr. 1 ºi 1 A).
Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente lucrãrilor de secretariat ºi
arhivã ale Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor

Revoluþiei din decembrie 1989 se asigurã din creditele
bugetare aprobate în bugetul Secretariatului de Stat pentru
Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 1 A) fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluþionarilor
din Decembrie 1989,
Ioan Baboº,
subsecretar de stat

Bucureºti, 17 septembrie 1996.
Nr. 800.

ANEXA Nr. 1

COMISIA PENTRU CINSTIREA ªI SPRIJINIREA EROILOR REVOLUÞIEI
DIN DECEMBRIE 1989
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numele
ºi prenumele

Ionel Oprea
Adrian Burca
Nadiia Tcaciuc
Mugurel Florescu
Virgil Grecu
Doru Trifoi
Mircea Levanovici
Cocean Gheorghe
Sever Ovidiu Pepenel

Funcþia

membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru

Instituþia publicã sau asociaþia
de revoluþionari pe care o reprezintã

Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale
Ministerul Sãnãtãþii
Ministerul Finanþelor
Ministerul Apãrãrii Naþionale
Ministerul de Interne
Ministerul Justiþiei
Ministerul Public
Secretariatul General al Guvernului
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie
1989

Modul de participare
la ºedinþele comisiei

permanent
permanent
permanent
permanent
permanent
permanent
permanent
permanent

permanent
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ANEXA Nr. 1A)
MEMBRII ASOCIAÞIILOR DE REVOLUÞIONARI LEGAL CONSTITUITE PÂNÃ LA DATA DE 30 DECEMBRIE 1992,
CARE PARTICIPÃ LA LUCRÃRILE COMISIEI PENTRU CINSTIREA ªI SPRIJINIREA EROILOR REVOLUÞIEI
DIN DECEMBRIE 1989 ÎN CONDIÞIILE PREVÃZUTE DE REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
ªI FUNCÞIONARE A ACESTEIA
Nr.
crt.

Numele
ºi prenumele

Funcþia

10. Cotae Nicolae

membru

11. Mihadas Teodor

membru

12. Cuatu Cãtãlin
13. Cutean Vasile
Emilian
14. Lungu Gheorghe

membru

15. Maxim Dorin

membru

16. Tudorin Burlacu

membru

membru
membru

17. Dragos Marius Emil membru
18. Badita Gheorghe

membru

19.
20.
21.
22.

membru
membru
membru
membru

Muscalu Gheorghe
Marculescu Eugen
Csaszar Zoltan
Tudor Alexandru

23. Nine Virgil

membru

24. Munteanu Mihaela
25. Coltor Aurel

membru
membru

26. Radulescu Iordan

membru

27. Ciochina Ion

membru

28. Duta Vasile

membru

29. Samson Nicolae

membru

30. Serbanoiu
Constantin
31. Mihai Gheorghe

membru

32. Hanus Ambroziu
Sandu

membru

33. Irina Csaki

membru

34. Schmutzer Rudolf

membru

35. Bucur Mircea

membru

36. Zainea Gheorghe

membru

37. Radu Silaghi
38. Curta Gheorghe

membru
membru

membru

Asociaþia de revoluþionari
pe care o reprezintã

Asociaþia ”22 Decembrie
1989Ò
Asociaþia de caritate
”Revoluþia Românã,
Decembrie 1989Ò
Asociaþia ”21 DecembrieÒ
Asociaþia ”Club 22Ò
Asociaþia ”17 DecembrieÒ
a Rãniþilor ºi Familiilor
Îndoliate
Asociaþia Luptãtorilor în
Revoluþia din Decembrie
1989, Rãniþi-Invalizi ºi
Urmaºii celor Decedaþi
Asociaþia ”Frãþie, egalitate,
colaborare, cooperareÒ
Asociaþia ”Rãniþii Revoluþiei
din Decembrie 1989Ò
Asociaþia ”Clubul
Televiziunea 22Ò
Asociaþia ”EcoforumÒ
Asociaþia ”16Ð21 DecembrieÒ
Asociaþia ”21 DecembrieÒ
Asociaþia pentru Cinstirea
Eroilor-Martiri ai Revoluþiei
din Decembrie 1989
Asociaþia ”Liga
22 Decembrie 1989Ò
Asociaþia ”VictoriaÒ
Asociaþia pentru Adevãrul
Revoluþiei din Judeþul Cluj
Fundaþia Revoluþiei din
RomâniaÐDecembrie 1989
Organizaþia
”Radio-LibertateaÒ
Asociaþia Luptãtorilor
din Decembrie 1989
Asociaþia
”BraºovÐDecembrie 1989Ò
Asociaþia Umanitarã
”22 Decembrie 1989Ò
Asociaþia Luptãtorilor,
Rãniþi, Invalizi ºi Urmaºii
celor Decedaþi
Fundaþia Naþionalã a
Revoluþiei din Decembrie
1989
Forumul Revoluþiei din
DecembrieÐLibertatea 1989
Liga Naþionalã a
Luptãtorilor pentru Victoria
Revoluþiei din Decembrie
1989 ºi a Cinstirii EroilorMartiri
Asociaþia ”Sibiu Decembrie
1989Ò
Organizaþia ”Jilava
21Ð22 Decembrie 1989Ò
Fundaþia ”România TânãrãÒ
Fundaþia Judeþeanã a
Revoluþiei din Decembrie
1989

Localitatea

Modul de participare
la ºedinþele comisiei

Cluj-Napoca

prin rotaþie

Cluj-Napoca
Bucureºti

prin rotaþie
prin rotaþie

Bucureºti

prin rotaþie

Timiºoara

prin rotaþie

Bucureºti

prin rotaþie

Timiºoara

prin rotaþie

Sibiu

prin rotaþie

Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Târgu Mureº

prin
prin
prin
prin

Bucureºti

prin rotaþie

Craiova
Timiºoara

prin rotaþie
prin rotaþie

Cluj-Napoca

prin rotaþie

Bucureºti

prin rotaþie

Bucureºti

prin rotaþie

Târgoviºte

prin rotaþie

Braºov

prin rotaþie

Craiova

prin rotaþie

Braºov

prin rotaþie

Timiºoara

prin rotaþie

Timiºoara

prin rotaþie

Bucureºti

prin rotaþie

Sibiu

prin rotaþie

Bucureºti
Bucureºti

prin rotaþie
prin rotaþie

Arad

prin rotaþie

rotaþie
rotaþie
rotaþie
rotaþie
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Nr.
crt.

Numele
ºi prenumele

Funcþia

39. Pantea Teodor

membru

40. Damian Ion

membru

41. Constantinescu
George

membru

42. David Cornelia

membru

43. Dumitru Alexa

membru

44. Dimancea
Gheorghe
45. Dumitru Tudor

membru

46. Borceanu
Gheorghe
47. Calaraºu Corneliu

membru

48. Lazar Cercel

membru

49. Bursuc Costel

membru

50. Tigau Doru

membru

51. Istrate Tudor
52. Gurzau Ioan

membru
membru

53. Hiriscau Vasile

membru

54. Spiridon Maria
Casian
55. Burada Petre
56. Iosa Alexandru

membru

57. Musa Marian
58. Draghita Zaharia

membru
membru

membru

membru

membru
membru

59. Cirlan Dorin Marian membru
60. Gadina Constantin membru
61. Ioaja Constantin
62. Bucur Mircea

membru
membru

63. Golban Petre

membru

64. Chirita Maria

membru

65. Stan Vasile

membru

66. Traistaru Ionel
67. Sirghita Stefan

membru
membru

68. Boca Petre

membru

69. Costin George

membru

70. Stancescu Mircea

membru

Asociaþia de revoluþionari
pe care o reprezintã

Asociaþia Rãniþilor ºi
Urmaºilor celor Decedaþi
1989
Asociaþia pentru Cinstirea
Eroilor-Martiri ai Revoluþiei
din Decembrie 1989
Asociaþia Luptãtorilor în
Revoluþia din Decembrie
1989
Asociaþia Telecom
Decembrie 1989
Asociaþia Luptãtorilor în
Revoluþia din Decembrie
1989
Liga Naþionalã a Luptãtorilor
din Decembrie 1989
Asociaþia Judeþeanã a
Luptãtorilor din Decembrie
1989, Rãniþi, Invalizi ºi a
Urmaºilor celor Decedaþi
Asociaþia ”21 Decembrie
1989Ò
Asociaþia Luptãtorilor Rãniþi
în Revoluþia din Decembrie
1989
Fundaþia Luptãtorilor
Revoluþionari din Decembrie
1989 ”TomisÒ
Asociaþia Luptãtorilor din
Timiºoara Ñ Arestaþi în
Revoluþia din 1989
Asociaþia ”22 Decembrie
1989Ò
Asociaþia ”22 DecembrieÒ
Asociaþia Luptãtorilor din
Revoluþia RomânãÑ
Decembrie 1989
Asociaþia Luptãtorilor din
Decembrie 1989
Asociaþia ”14 Decembrie
1989Ò
Asociaþia ”Club 22Ò
Asociaþia ”21 Decembrie
1989Ò
Asociaþia ”Alianþa PoporuluiÒ
Asociaþia Luptãtorilor în
Revoluþia din Decembrie
1989
Asociaþia ”25 DecembrieÒ
Asociaþia ”Jilava Õ89Ò Ñ
Rãniþi ºi Reþinuþi
Asociaþia ”România Õ89Ò
Fundaþia Luptãtorilor din
Revoluþie 1989, Rãniþi,
Invalizi ºi Urmaºii celor
Decedaþi
Liga Luptãtorilor din
Decembrie 1989
Asociaþia Rãniþilor ºi
Urmaºilor celor Decedaþi
în Revoluþia din Decembrie
1989
Organizaþia Luptãtorilor
pentru Cinstirea MartirilorEroi 16Ñ21 Decembrie
Asociaþia ”22 DecembrieÒ
Asociaþia Revoluþionarã
”22Ñ25 DecembrieÒ
Asociaþia Victoria Revoluþiei
din Decembrie 1989
Asociaþia ”23 DecembrieÑ
MetrouÒ
Asociaþia ”Club 22 RadioÒ

Localitatea
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Modul de participare
la ºedinþele comisiei

Arad

prin rotaþie

Sibiu

prin rotaþie

Bucureºti

prin rotaþie

Bucureºti

prin rotaþie

Reºiþa

prin rotaþie

Bucureºti

prin rotaþie

Slobozia

prin rotaþie

Reºiþa

prin rotaþie

Deva

prin rotaþie

Constanþa

prin rotaþie

Timiºoara

prin rotaþie

Iaºi
Alexandria

prin rotaþie
prin rotaþie

Cluj-Napoca

prin rotaþie

Turda

prin rotaþie

Iaºi
Buzãu

prin rotaþie
prin rotaþie

Cugir
Bucureºti

prin rotaþie
prin rotaþie

Caransebeº
Bucureºti

prin rotaþie
prin rotaþie

Bucureºti
Bucureºti

prin rotaþie
prin rotaþie

Piteºti

prin rotaþie

Satu Mare

prin rotaþie

Constanþa

prin rotaþie

Bucureºti
Giurgiu

prin rotaþie
prin rotaþie

Botoºani

prin rotaþie

Bucureºti

prin rotaþie

Bucureºti
Bucureºti

prin rotaþie
prin rotaþie
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Mãrirea gradului de siguranþã
a acumulãrii Dridu, judeþul IalomiþaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Mãrirea gradului de siguranþã a acumulãrii Dridu, judeþul IalomiþaÒ,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 septembrie 1996.
Nr. 802.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea produselor agricole
de importanþã naþionalã în anul 1997
În temeiul art. 1 alin. (2) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat
de stat producãtorilor agricoli,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ (1) Se declarã de importanþã naþionalã, pentru anul
1997, urmãtoarele produse agricole:
a) grâul pentru panificaþie;
b) laptele crud integral de vacã ºi de bivoliþã;
c) porcinele pentru tãiere;
d) pãsãrile pentru tãiere.
(2) Condiþiile tehnice, regulile pentru verificarea calitãþii ºi metodele de
analizã a grâului pentru panificaþie ºi a laptelui de vacã ºi de bivoliþã, a porcinelor ºi pãsãrilor pentru tãiere, pentru preluarea acestora la fondul de consum, sunt prevãzute în anexa care face parte din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 septembrie 1996.
Nr. 803.
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ANEXÃ

CONDIÞIILE TEHNICE,

regulile pentru verificarea calitãþii ºi metodele de analizã a grâului pentru panificaþie, a laptelui de vacã ºi de bivoliþã,
a porcinelor ºi pãsãrilor pentru tãiere
A. Grâu pentru panificaþie (STAS 813Ñ68)

C. Porcine pentru tãiere (STAS 12512Ñ87)
Categoria:

Proprietãþi fizice ºi chimice
Ñ masa (greutatea) hectolitricã Ñ kg minim
75
Ñ umiditate Ñ % maxim
14
Ñ corpuri strãine Ñ % maxim
3
Celelalte proprietãþi fizice, chimice, organoleptice, precum ºi regulile pentru verificarea calitãþii, metodele de analizã ºi condiþiile de ambalare, depozitare ºi transport sunt
prevãzute în STAS 813Ñ68.
B. Lapte crud integral (STAS 2418Ñ61)
Proprietãþi fizice ºi chimice
Ñ grãsime Ñ % minim: 3,5 pentru lapte de facã
6,5 pentru lapte de bivoliþã
Ñ aciditate Ñ grade
thšrner:
15Ñ19 pentru lapte de vacã
maximum 21 pentru lapte de
bivoliþã
Ñ densitate, minimum: 1,029 pentru lapte de vacã
1,031 pentru lapte de bivoliþã
Ñ temperatura: maximum 14¼ C pentru lapte de vacã ºi
de bivoliþã.
Celelalte proprietãþi fizice ºi chimice, biochimice, precum
ºi regulile pentru verificarea calitãþii, metodele de analizã,
condiþiile de ambalare, depozitare ºi transport pentru lapte
crud integral sunt prevãzute în STAS 2418Ñ61.

Ñ porcine de carne: Grupa de greutate:
Ñ peste 110 kg
Ñ 101Ñ110 kg
Ñ 90Ñ100 kg
Ñ scroafe reformate,
recondiþionate ºi
vieri reformaþi,
castraþi ºi recondiþionaþi
Ñ peste 110 kg
Celelalte condiþii tehnice de calitate, regulile ºi metodele
pentru verificarea calitãþii, transport ºi documente sunt prevãzute în STAS 12512Ñ87.
D. Pãsãri pentru tãiere (STAS 6997Ñ74)
Condiþii tehnice:
Pui de gãinã
Ñ clasa de calitate: I, II, III
Ñ masa corporalã (kg minim): clasa I = 1,100; clasa
a II-a = 0,900; clasa a III-a = 0,700.
Gãini ºi cocoºi
Ñ clasa de calitate: I, II
Ñ masa corporalã (kg minim): clasa I = 2,000; clasa
a II-a = 1,700 pentru rasele grele ºi mixte ºi 1,300 pentru
rase ouãtoare.
Ñ masa corporalã (kg minim)
pentru cocoºi
Ñ clasa I = 1,800;
Ñ clasa a II-a = 1,600.
Celelalte condiþii tehnice, regulile pentru verificarea calitãþii, metodele de verificare, ambalare, marcare, transport ºi
documente sunt cele prevãzute în STAS 6997Ñ74.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele drepturi ºi obligaþii ale personalului care efectueazã transporturi maritime
de pasageri ºi de mãrfuri în trafic internaþional,
precum ºi operaþiuni de remorcare/salvare navalã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Personalul încadrat în muncã la persoane
juridice care efectueazã transporturi maritime de pasageri
ºi mãrfuri în trafic internaþional, precum ºi operaþiuni de
remorcare/salvare navalã, are dreptul la diurnã în valutã pe
tot timpul cât se deplaseazã în strãinãtate.
(2) Persoanele juridice la care este încadrat personalul
menþionat la alin. (1) negociazã cuantumul diurnei în mod
diferenþiat, pe categorii de nave, precum ºi pe categorii de
personal, în funcþie de specificul activitãþii pe care o desfãºoarã ºi þinând seama de posibilitãþile financiare proprii.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile reprezentând diurna în valutã,
care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu

pot sã depãºeascã nivelul diur nelor în valutã de care
beneficiazã delegaþii temporari în S.U.A., care se încadreazã în categoria a II-a din anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi ºi obligaþii
ale personalului român trimis în strãinãtate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.
(2) În situaþia în care personalul beneficiazã de masã
gratuitã la bord, cheltuielile reprezentând diurna în valutã,
prevãzute la alin. (1), se diminueazã cu contravaloarea
mesei, stabilitã în condiþiile contractului colectiv de muncã
ºi ale reglementãrilor în vigoare.
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Art. 3. Ñ În mãsura în care prezenta hotãrâre nu prevede altfel, dispoziþiile sale se completeazã cu prevederile
legale în vigoare referitoare la drepturile ºi obligaþiile ce
revin personalului care se deplaseazã în strãinãtate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Art. 4. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri nu se aplicã
personalului care îºi desfãºoarã activitatea în cadrul birourilor comerciale sau al altor asemenea reprezentanþe deschise în strãinãtate de cãtre agenþii economici.
Art. 5. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri,
orice dispoziþii contrare se abrogã.
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