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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind recunoaºterea în funcþia de episcop-vicar
al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului ºi Clujului
a Preacuviosului arhimandrit Vasile Someºeanul
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 21
alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se recunoaºte în funcþia de episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului ºi Clujului Preacuviosul arhimandrit Vasile Someºeanul, cu numele sãu de mirean de Vasile Fluieraº.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 13 august 1998.
Nr. 298.
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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind planificarea apãrãrii naþionale a României
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României, precum ºi ale art. 1 pct. 15 lit. a) din
Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Planificarea apãrãrii naþionale a României este
activitatea prin care se stabilesc volumul, structura ºi
modul de alocare a resurselor naturale, umane, materiale
ºi financiare necesare materializãrii obiectivelor fundamentale ale securitãþii naþionale ºi apãrãrii armate a României.
Planificarea apãrãrii naþionale include ºi programele,
acþiunile ºi mãsurile luate de România în domeniul securitãþii ºi apãrãrii colective, în virtutea cooperãrii internaþionale
ºi a obligaþiilor asumate faþã de statele partenere sau aliate
ºi faþã de organismele internaþionale din care face parte.
Planificarea apãrãrii naþionale se face în funcþie de prioritãþile politice stabilite de autoritãþile abilitate ale statului,
de posibilitãþile de care România dispune la un moment
dat sau într-o perioadã de timp determinatã, de evoluþia
fenomenelor politico-militare ºi de situaþia geopoliticã ºi
geostrategicã în plan regional, continental ºi global.
Art. 2. Ñ Planificarea apãrãrii este atributul exclusiv ºi
inalienabil al autoritãþilor prevãzute de Constituþia României.
Ea se realizeazã pe baza opþiunilor ºi deciziilor politice ºi
strategice ale Parlamentului României, Preºedintelui
României ºi Guvernului României, precum ºi ale celorlalte
instituþii publice, care, potrivit legii, au rãspunderi în domeniul securitãþii ºi apãrãrii naþionale.
Art. 3. Ñ Documentele ce definesc concepþia integratã
de planificare a apãrãrii naþionale sunt: Strategia de securitate naþionalã a României, Carta albã a Guvernului, precum ºi strategiile, directivele, planurile ºi programele
departamentale elaborate de ministerele ºi instituþiile cu
atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei
naþionale.

albã, prin care stabileºte: obiectivele ºi sarcinile principale
ale instituþiilor angajate în realizarea securitãþii ºi apãrãrii
naþionale; mãsurile ºi acþiunile ce urmeazã a fi întreprinse
de acestea; resursele naturale, umane, materiale, financiare
ºi de altã naturã pe care urmeazã sã le asigure anual
pentru constituirea ºi pregãtirea forþelor participante la apãrarea naþionalã ºi asigurarea securitãþii, conform misiunilor
ce le revin.
Carta albã a Guvernului vizeazã aceeaºi perioadã de
valabilitate ca ºi Strategia de securitate naþionalã a
României ºi se supune aprobãrii Parlamentului, o datã cu
programul de guvernare sau în termen de cel mult 4 luni
de la acordarea votului de încredere.
Art. 7. Ñ Pe baza Strategiei de securitate naþionalã a
României ºi a Cartei albe a Guvernului, ministerele ºi celelalte instituþii publice cu atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale elaboreazã strategii, programe ºi planuri departamentale proprii, menite sã realizeze obiectivele ºi interesele de securitate ale României.
Strategiile departamentale se supun aprobãrii Guvernului
în termen de cel mult 4 luni de la data învestirii oficiale,
pentru a asigura complementaritatea ºi integrarea acþiunilor
ºi activitãþilor cuprinse în aceste documente.
Coordonarea aplicãrii unitare a acþiunilor întreprinse de
Guvern, de ministerele ºi celelalte instituþii publice cu atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei naþionale se realizeazã de cãtre Consiliul Suprem de Apãrare a
Þãrii.
CAPITOLUL III
Organizarea ºi realizarea planificãrii în domeniul apãrãrii
militare

Art. 8. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale, ca autoritate rãspunzãtoare
de apãrarea armatã a þãrii, elaboreazã
CAPITOLUL II
Strategia militarã a României. Acest document exprimã
Fundamentarea planificãrii apãrãrii naþionale a României
obiectivele ºi opþiunile fundamentale de politicã militarã ale
Art. 4. Ñ Strategia de securitate naþionalã a României statului român în perioada de valabilitate a Strategiei de
este documentul de bazã care fundamenteazã planificarea securitate naþionalã a României.
apãrãrii la nivel naþional. Ea se prezintã Parlamentului de
Ministerul de Interne ºi serviciile de informaþii ale statucãtre Preºedintele României, la inaugurarea mandatului lui român elaboreazã strategii proprii, ale cãror denumiri ºi
sãu, în termen de cel mult 4 luni de la învestiturã.
conþinut sunt stabilite de acestea, în raport cu rãspunderile
Art. 5. Ñ Strategia de securitate naþionalã a României ce le revin în cadrul Sistemului naþional de apãrare.
cuprinde: evaluarea mediului internaþional de securitate,
Art. 9. Ñ Strategia militarã a României evalueazã condefinirea intereselor ºi obiectivelor proprii de securitate, secinþele, în planul apãrãrii, ale riscurilor ºi ameninþãrilor la
identificarea factorilor de risc din mediul intern ºi internaþio- adresa securitãþii naþionale ºi defineºte volumul, structura ºi
nal, direcþiile de acþiune pentru asigurarea securitãþii naþio- modul de alocare a resurselor necesare apãrãrii armate.
nale a României. Ea are un orizont de evaluare pe termen Ea stabileºte structura forþelor, misiunile, organizarea, dotamediu de 4 ani, perioada mandatului prezidenþial, ºi o per- rea, nivelul de instruire ºi de operativitate, sprijinul logistic
spectivã pe termen lung, de încã 4Ñ8 ani, cuprinzând esti- ºi nevoile de infrastructurã necesare organismului militar în
marea resurselor ce vor fi alocate de România pentru vederea realizãrii obiectivelor naþionale de securitate, prerealizarea obiectivelor sale de securitate ºi apãrare.
cum ºi concepþia de pregãtire ºi angajare în acþiuni miliArt. 6. Ñ În vederea realizãrii prevederilor Strategiei de tare a armatei române. Strategia militarã prevede, de
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angajamentelor de cooperare, parteneriat ºi alianþã, asumate de România pe plan internaþional.
Art. 10. Ñ Pe baza prevederilor Strategiei militare a
României ºi ale celorlalte strategii departamentale aprobate
de Guvern, ministrul apãrãrii naþionale, ministrul de interne
ºi ºefii serviciilor de informaþii ale statului emit directive de
planificare strategicã proprii. Acestea conþin obiectivele,
principiile ºi opþiunile politico-militare fundamentale, pe baza
cãrora structurile specializate ale ministerelor ºi instituþiilor
respective planificã structura ºi capacitatea forþelor componente, precum ºi alocarea resurselor, formuleazã politici ºi
programe sectoriale.
Directivele de planificare strategicã se referã la aceeaºi
perioadã ca ºi strategiile departamentale.
Art. 11. Ñ Pe baza directivelor de planificare strategicã,
Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de Interne ºi serviciile de informaþii ale statului român elaboreazã propriile
planuri strategice ºi operaþionale de întrebuinþare ºi programe de constituire, modernizare ºi pregãtire a forþelor
componente.
Art. 12. Ñ Planurile strategice ºi operaþionale de întrebuinþare a forþelor cuprind: misiunile categoriilor de forþe, în
condiþii de pace, de crizã ºi de rãzboi; scenariile probabile
în care aceste misiuni vor fi îndeplinite; modalitãþile de
acþiune pentru executarea acestora. Scenariile vor avea în
vedere acþiuni militare de luptã clasice, operaþiuni speciale,
operaþiuni, altele decât cele de rãzboi, ºi acþiuni umanitare,
executate în cadrul naþional sau în cadrul unor grupãri de
forþe multinaþionale.
Aceste documente se elaboreazã, se actualizeazã ºi se
aprobã conform reglementãrilor specifice ale fiecãrui minister sau serviciu de informaþii al statului român.
Art. 13. Ñ Programele de constituire, modernizare ºi
pregãtire a forþelor cuprind mãsurile ºi acþiunile concrete ce
se executã pentru: constituirea, înzestrarea ºi cartiruirea
unitãþilor militare; asigurarea condiþiilor optime de viaþã pentru personal, pregãtirea comandamentelor ºi unitãþilor; asigurarea sprijinului logistic ºi a rezervelor pentru mobilizare
ºi rãzboi; crearea ºi întreþinerea infrastructurii pentru acþiuni
militare; participarea la acþiuni de cooperare internaþionalã
cu statele partenere sau aliate, precum ºi resursele necesare anual pentru desfãºurarea acestora.

3

Programele se elaboreazã pentru o perioadã de 4 ani,
cu o perspectivã de încã 4Ñ8 ani, ºi se aprobã de cãtre
Parlament. Acestea se completeazã ºi se actualizeazã
anual, în raport cu stadiul de execuþie.
Art. 14. Ñ Pe baza programelor de constituire, modernizare ºi pregãtire a forþelor ºi a fondurilor alocate prin bugetul de stat, Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul de
Interne ºi serviciile de informaþii ale statului întocmesc,
anual, planuri privind modernizarea ºi pregãtirea forþelor
componente ºi rapoarte privind stadiul realizãrii programelor de constituire, modernizare ºi pregãtire a forþelor în
perioada anterioarã.
Planurile anuale sunt aprobate de cãtre miniºtrii ºi, respectiv, de cãtre ºefii serviciilor de informaþii.
Rapoartele privind stadiul realizãrii programelor de constituire, modernizare ºi pregãtire a forþelor sunt prezentate
Guvernului.
Urmãrirea execuþiei programelor pe termen mediu ºi
lung, precum ºi a planurilor anuale intrã în rãspunderea
organelor de planificare ale Ministerului Apãrãrii Naþionale,
Ministerului de Interne ºi ale serviciilor de informaþii ale statului, iar execuþia acestora intrã în sarcina comandanþilor ºi
ºefilor tuturor structurilor din ministerele ºi serviciile de
informaþii respective.
Art. 15. Ñ Modalitãþile concrete referitoare la elaborarea,
coordonarea, execuþia, urmãrirea ºi raportarea îndeplinirii
prevederilor Directivei de planificare strategicã, planurilor
strategice ºi operaþionale de întrebuinþare a forþelor, programelor de constituire, modernizare ºi pregãtire a forþelor,
precum ºi ale planurilor anuale se reglementeazã prin
instrucþiuni interne, aprobate de cãtre ministrul apãrãrii
naþionale, ministrul de interne ºi ºefii serviciilor de informaþii ale statului român.
CAPITOLUL IV
Rãspunderi
Art. 16. Ñ Încãlcarea ori neîndeplinirea prevederilor prezentei ordonanþe de cãtre persoanele cu atribuþii în organizarea ºi realizarea planificãrii apãrãrii naþionale, a
obiectivelor Strategiei de securitate naþionalã ºi ale strategiilor departamentale atrage rãspunderea administrativã, civilã
sau penalã, dupã caz.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Victor Babiuc
p. Ministru de interne,
Theodor Zaharia,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleºu
Directorul Serviciului Român de Informaþii,
Costin Georgescu
Directorul Serviciului de Informaþii Externe,
Cãtãlin Harnagea
p. Directorul Serviciului de Telecomunicaþii
Speciale,
Mircea Anghel
Bucureºti, 12 august 1998.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerþului
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi ale art. 1 pct. 4 lit. l) din Legea
nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României

emite urmãtoarea ordonanþã:

Articol unic. Ñ Legea nr. 26/1990 privind registrul
comerþului, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, se completeazã prin
introducerea dupã alineatul (3) al articolului 11 a alineatelor
(31), (32) ºi (33), cu urmãtorul cuprins:
”(3 1 ) Sumele virate Ministerului Justiþiei conform
alin. (2) se gestioneazã ºi se utilizeazã de cãtre acest
minister în regim extrabugetar, în condiþiile ºi cu destinaþia
prevãzute de lege pentru timbrul judiciar. Aceste prevederi

se aplicã ºi sumelor încasate de Ministerul Justiþiei pânã la
data prezentei ordonanþe, Ministerul Finanþelor urmând a
efectua regularizãrile necesare.
(32) Repartizarea veniturilor pe categorii de cheltuieli se
stabileºte prin ordin al ministrului justiþiei.
(33) Disponibilitãþile de la finele anului ale sumelor prevãzute la alin. (31) rãmân la dispoziþia Ministerului Justiþiei
ºi se vor reporta în anul urmãtor, pentru a fi cheltuite cu
aceeaºi destinaþie.Ò

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Gheorghe Mocuþa,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 14 august 1998.
Nr. 53.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind admiterea, cu taxã, în învãþãmântul superior de stat peste locurile finanþate
de la bugetul de stat
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi ale art. 1 pct. 10 lit. h) din Legea
nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã:
Art. 4. Ñ Studenþii admiºi pentru locurile de studiu cu
Art. 1. Ñ Instituþiile de învãþãmânt superior aflate în
coordonarea Ministerului Educaþiei Naþionale sunt autorizate taxã se stabilesc din rândul candidaþilor la admitere situaþi
sã admitã peste locurile finanþate de la bugetul de stat un sub media ultimului reuºit pe locurile finanþate de la bugenumãr de studenþi care acceptã sã suporte cheltuielile de tul de stat, în ordinea descrescãtoare a mediilor ºi pe baza
solicitãrii liber exprimate în termen de 5 zile de la afiºarea
ºcolarizare din resurse proprii.
Art. 2. Ñ Numãrul de locuri de studiu cu taxã se sta- rezultatelor.
Art. 5. Ñ (1) Statutul de student admis pentru locurile
bileºte de cãtre senatul fiecãrei instituþii de învãþãmânt
de studiu cu taxã se pãstreazã pe întreaga duratã de
superior, în funcþie de capacitatea bazei materiale de stu- ºcolarizare.
diu ºi de cazare în cãmine.
(2) În organizarea formaþiilor de studiu nu se face disArt. 3. Ñ Cuantumul taxei anuale de studiu se stabi- tincþie între cele douã categorii de studenþi admiºi.
leºte de cãtre senatul fiecãrei instituþii de învãþãmânt supeArt. 6. Ñ Pe întreaga duratã de ºcolarizare studenþii
rior, în funcþie de costurile specifice ºcolarizãrii, ºi se admiºi cu taxã de studiu nu beneficiazã de burse ºi nu au
acces la asistenþã socialã, suportate din bugetul de stat.
anunþã candidaþilor înainte de începerea admiterii.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucureºti, 14 august 1998.

Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Nr. 54. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
pentru completarea Ordonanþei Guvernului nr. 12/1993 privind achiziþiile publice
În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României ºi ale art. 1 pct. 5 lit. b) din Legea
nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe,
Guvernul României

emite urmãtoarea ordonanþã :

Articol unic. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziþiile publice, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 83/1994, cu modificãrile ulterioare, se completeazã dupã
cum urmeazã:
1. Articolul 2 litera e) se completeazã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”e) contractant înseamnã orice persoanã fizicã sau juridicã, partener real sau potenþial al persoanei juridice achizitoare într-un contract de achiziþie publicã, precum ºi

unitãþile militare cu profil de construcþii din structura
Ministerului Apãrãrii Naþionale, care participã la achiziþiile
publice de investiþii.Ò
2. Articolul 3 se completeazã cu alineatul (7) care va
avea urmãtorul cuprins:
”(7) Fac excepþie de la prevederile alin. (1) lit. b) unitãþile militare cu profil de construcþii din structura
Ministerului Apãrãrii Naþionale, atunci când participã la achiziþiile publice de investiþii.Ò

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Victor Babiuc
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
Bucureºti, 14 august 1998.
Nr. 55.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 92/1996
În temeiul art. 16 din Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea disciplinei financiar-valutare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. I. Ñ Punctul IV din Normele metodologice pentru situaþia în care sumele respective reprezintã cumpãrãri de
aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996 mãrfuri, prestãri de servicii, achitãri de taxe etc., care nu
privind întãrirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin au putut fi achitate prin instrumente de platã fãrã numerar.
Hotãrârea Guvernului nr. 92/1996, publicatã în Monitorul
Aceste plãþi sunt neplafonate.
Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 februarie 1996,
Sumele acordate de persoanele juridice angajaþilor prose modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
prii, cu titlu de avansuri pentru aprovizionãri diverse, vor
”IV Referitor la art. 5, 6 ºi 7
avea regimul plãþilor cãtre persoane juridice ºi se vor încaOperaþiunile de încasãri ºi plãþi între persoanele juridice dra în limitele aceluiaºi plafon de 30.000.000 lei, prevãzut
se efectueazã numai prin instrumente de platã fãrã nume- la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanþã.
rar, cu excepþiile prevãzute la art. 5 lit. a) ºi b) din
În ziua când se acordã avansuri spre decontare în
Ordonanþa Guvernului nr. 15/1996, aprobatã ºi modificatã sumã de 30.000.000 lei nu se admit ºi alte plãþi, iar în
prin Legea nr. 131/1996, cu modificãrile ulterioare, denumitã ziua în care se face decontul aceste sume nu se mai iau
în continuare ordonanþã.
în calculul plafonului.
Prin plafon zilnic se înþelege totalitatea plãþilor efectuate
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenþie
în numerar de persoana juridicã într-o singurã zi.
ºi se sancþioneazã cu amenda prevãzutã la art. 6 alin. 2
Prin excepþie de la prevederile art. 5 alin. 2 lit. c) din din ordonanþã.
ordonanþã, depunerile de numerar în conturile persoanelor
Sunt considerate situaþii excepþionale, în care se admite
juridice, deschise la bãnci, pot fi fãcute ºi de alte persoane depãºirea termenelor prevãzute la art. 5 alin. 7 din ordojuridice, în baza documentelor
de livrare
legal întocmite, PdfCompressor.
în nanþã, cazurile în For
care persoana
juridicã
are de efectuat
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operaþiuni cu numerar în localitãþi izolate, zone dispersate
ºi greu accesibile.
Numerarul aflat în casieriile proprii ale persoanelor juridice, care depãºeºte plafonul de 20.000.000 lei la sfârºitul
fiecãrei zile, se depune la bancã în termenele prevãzute la
art. 5 alin. 7 din ordonanþã.
Încasãrile zilnice în numerar nu pot depãºi plafonul de
30.000.000 lei de la o singurã persoanã juridicã.
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenþie
ºi se sancþioneazã cu amenda prevãzutã la art. 6 alin. 2
din ordonanþã.
Bãncile, societãþile comerciale de asigurãri ºi financiare,
prin natura activitãþii lor, pot efectua zilnic plãþi cãtre persoane juridice în limita plafonului zilnic de 30.000.000 lei
(pentru o singurã persoanã juridicã), în afara excepþiilor
stabilite la art. 5 alin. 2 lit. a) ºi b) ºi alin. 3 din ordonanþã.

Documentele justificative precizate la art. 7 alin. 2 din
ordonanþã se constituie în solicitãri scrise de transfer al
banilor din contul persoanelor juridice în contul persoanelor
fizice, sub responsabilitatea reprezentanþilor legali ai persoanelor juridice.
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenþie
pentru bancã, societatea comercialã de asigurãri ºi financiarã, care va fi sancþionatã cu amenda prevãzutã la art. 7
alin. 3 din ordonanþã.Ò
Art. II. Ñ Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 15/1996 privind întãrirea
disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 92/1996, publicatã în Monitorul Oficial al
României, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se
vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul finanþelor,
Dan Radu Ruºanu,
secretar de stat
Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Mugur Isãrescu
Bucureºti, 12 august 1998.
Nr. 479.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome ”RasiromÒ
În temeiul art. 49 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 1998 al Regiei Autonome ”RasiromÒ, de sub autoritatea Serviciului Român de Informaþii, prevãzut în anexa*) la
prezenta hotãtâre.
Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscriºi în bugetul
de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome ”RasiromÒ se
aprobã de cãtre Serviciul Român de Informaþii, cu respectarea prevederilor bugetare anuale.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome
”RasiromÒ, aprobat potrivit art. 1, reprezintã limita maximã
ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu
aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de
Informaþii, cu avizele Ministerului Finanþelor ºi Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale.

În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, regia autonomã va efectua cheltuieli totale proporþional cu gradul de
realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
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.
Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de cãtre
organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac rãspunzãtoare de nerespectarea prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Directorul Serviciului Român de Informaþii,
Costin Georgescu
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Bucureºti, 14 august 1998.
Nr. 483.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenþã
În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor de urgenþã în valoare
de 15 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiei Fârtat Adrian, domiciliatã în
municipiul Sibiu, str. Mihai Viteazul nr. 2, bl. V4, ap. 40, judeþul Sibiu.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Daniel Dãianu
p. Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Ioan Onisei
Ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Bucureºti, 14 august 1998.
Nr. 484.
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