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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 39/1998
privind regimul premiilor anuale sau al altor sume de aceastã naturã,
suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 39 din 17 noiembrie 1998 privind regimul
premiilor anuale sau al altor sume de aceastã naturã,
suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului
1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 440 din 19 noiembrie 1998, cu urmãtoarele modificãri ºi
completãri:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Regiile autonome, inclusiv cele cu specific
deosebit, societãþile comerciale cu capital majoritar de stat,
societãþile ºi companiile naþionale, institutele naþionale de
cercetare-dezvoltare care funcþioneazã în baza Ordonanþei
Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii ºi
finanþãrii activitãþii de cercetare-dezvoltare, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, precum ºi instituþiile publice cãrora li se aplicã prevederile art. 5 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul
1998 nr. 109/1998, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 48/1998, nu vor
acorda, pentru activitatea anului 1998, premii anuale sau alte
sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii.Ò
2. Dupã articolul 1 se introduc articolele 11Ñ1 3, cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ (1) Prin excepþie de la prevederile art. 1,
regiile autonome, inclusiv cele cu specific deosebit, societãþile comerciale cu capital majoritar de stat, societãþile ºi
companiile naþionale, institutele naþionale de cercetare-dezvoltare care funcþioneazã în baza Ordonanþei Guvernului
nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii ºi finanþãrii
activitãþii de cercetare-dezvoltare, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 51/1996, cu modificãrile ulterioare, care,
potrivit balanþelor de verificare la data de 30 noiembrie a

anului în curs, nu au înregistrat pierderi sau plãþi restante
faþã de bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat,
bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, au dreptul
de a plãti la finele anului 1998, în limita sumelor prevãzute
în bugetul de venituri ºi cheltuieli, premii individuale excepþionale sau alte sume, suportate din fondul de salarii, personalului pentru rezultate deosebite obþinute în cursul
anului 1998.
(2) Premii individuale excepþionale sau alte sume suportate din fondul de salarii pot fi acordate ºi de unitãþile prevãzute la alin. (1) care, la data de 30 noiembrie 1998,
înregistreazã economii la cheltuielile cu salariile brute,
potrivit bugetului de venituri ºi cheltuieli, pânã la limita
acestor economii.
Art. 12. Ñ Premiile individuale excepþionale sau alte
sume suportate din fondul de salarii, acordate în vederea
stimulãrii personalului pentru rezultate deosebite obþinute în
cursul anului 1998, se aprobã de cãtre conducãtorul unitãþii, la propunerea ºefului de compartiment, ºi se stabilesc
pe baza criteriilor de evaluare a performanþelor individuale,
stabilite de pãrþile semnatare ale contractului colectiv de
muncã.
Art. 13. Ñ În vederea încadrãrii în sumele constituite
pentru acordarea premiilor individuale excepþionale sau a
altor sume, suportate din fondul de salarii, pãrþile semnatare ale contractului colectiv de muncã vor stabili modul
concret de ierarhizare, pe categorii de meserii ºi funcþii ºi
pe întreaga structurã organizatoricã aprobatã, a personalului care s-a remarcat prin performanþele individuale în
cursul anului 1998.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 15 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU
Bucureºti, 17 decembrie 1998.
Nr. 242.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 39/1998
privind regimul premiilor anuale sau al altor sume
de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii,
pentru activitatea anului 1998
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 39/1998 privind regimul premiilor anuale sau al
altor sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998 ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 17 decembrie 1998.
Nr. 449.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 126/1998
pentru modificarea Legii nr. 12/1990
privind protejarea populaþiei
împotriva unor activitãþi comerciale ilicite
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 126 din 29 august
1998 pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaþiei împotriva unor activitãþi comerciale ilicite, emisã în temeiul art. 1 pct. 4 lit. k) din
Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august
1998.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
15 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ADRIAN NÃSTASE
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 noiembrie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU
Bucureºti, 17 decembrie 1998.
Nr. 243.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 126/1998 pentru modificarea Legii
nr. 12/1990 privind protejarea populaþiei împotriva
unor activitãþi comerciale ilicite
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 126/1998 pentru modificarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaþiei împotriva unor activitãþi comerciale ilicite ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 17 decembrie 1998.
Nr. 450.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 45/1998
privind abilitarea Bãncii Naþionale a României de a pune în
circulaþie emisiuni monetare cu caracter numismatic din
metale preþioase
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 45 din 28 iulie
1998 privind abilitarea Bãncii Naþionale a României de a pune în circulaþie
emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale preþioase, emisã în
temeiul art. 1 pct. 18 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de
a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 279 din 28 iulie 1998.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 15
octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ADRIAN NÃSTASE
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 noiembrie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU
Bucureºti, 17 decembrie 1998.
Nr. 244.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Bãncii Naþionale a
României de a pune în circulaþie emisiuni monetare cu
caracter numismatic din metale preþioase
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Bãncii Naþionale a României de a
pune în circulaþie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale preþioase ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 17 decembrie 1998.
Nr. 451.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Artera ocolitoare oraº Sãcele,
judeþul BraºovÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Artera ocolitoare oraº Sãcele, judeþul BraºovÒ, cuprinºi în anexa*)
la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 899.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei
Vârfuri, judeþul DâmboviþaÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei Vârfuri, judeþul DâmboviþaÒ, cuprinºi
în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 900.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Reabilitarea ºi modernizarea
alimentãrii cu cãldurã a consumatorilor din zona C.T.5,
municipiul Paºcani, judeþul IaºiÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Reabilitarea ºi modernizarea alimentãrii cu cãldurã a consumatorilor
din zona C.T.5, municipiul Paºcani, judeþul IaºiÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþie aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 901.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a localitãþilor
Botoroaga, Cãlugãru, Târnava, Tunari ºi Valea Cireºului,
comuna Botoroaga, judeþul TeleormanÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Alimentarea cu apã a localitãþilor Botoroaga, Cãlugãru, Târnava,
Tunari ºi Valea Cireºului, comuna Botoroaga, judeþul TeleormanÒ, cuprinºi în
anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 902.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei
Bascov, judeþul ArgeºÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Alimentarea cu apã a comunei Bascov, judeþul ArgeºÒ, cuprinºi în
anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 903.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã a localitãþilor
Blejeºti, Baciu ºi Sericu, comuna Blejeºti, judeþul TeleormanÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Alimentarea cu apã a localitãþilor Blejeºti, Baciu ºi Sericu, comuna
Blejeºti, judeþul TeleormanÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 904.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Alimentarea cu apã potabilã,
canalizarea apelor menajere ºi evacuarea apelor
din precipitaþii în localitatea Berceni, comuna Berceni,
judeþul IlfovÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Alimentarea cu apã potabilã, canalizarea apelor menajere ºi evacuarea apelor din precipitaþii în localitatea Berceni, comuna Berceni, judeþul
IlfovÒ, cuprinºi în anexele nr. 1 ºi 2*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 16 decembrie 1998.
Nr. 905.
*) Anexele se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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