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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general
din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 43 alin. 1
lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 31 decembrie 1998 generalul de divizie
Irimie ªtefan Nicolae se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a)
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 470.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind achiziþionarea de cãtre Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia generalã a penitenciarelor a activului
”Unitate turisticã bãi RodbavÒ, situat în comuna ªoarº, judeþul Braºov
În temeiul art. 16 lit. f) din Ordonanþa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziþiile publice, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã achiziþionarea de cãtre Ministerul
Justiþiei Ñ Direcþia generalã a penitenciarelor a activului
”Unitate turisticã bãi RodbavÒ, situat în comuna ªoarº,
judeþul Braºov, identificat potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, proprietate a
FEDERALCOOP Braºov.
Art. 2. Ñ Achiziþionarea activului prevãzut la art. 1 se
va efectua în condiþiile art. 162 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea ºi funcþionarea cooperaþiei de consum ºi
a cooperaþiei de credit, publicatã în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, la
valoarea de 707.967.000 lei fãrã T.V.A., care se actualizeazã în raport cu indicele inflaþiei la data transmiterii.
Art. 3. Ñ Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia generalã a penitenciarelor va lua mãsuri pentru punerea în siguranþã a
construcþiilor care aparþin activului prevãzut la art. 1.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea activului prevãzut la 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

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Flavius Baias,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 23 decembrie 1998.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a activului ”Unitate turisticã bãi RodbavÒ care se achiziþioneazã de cãtre
Ministerul Justiþiei Ñ Direcþia generalã a penitenciarelor
Locul unde este

Persoana juridicã

Persoana juridicã

Caracteristicile

situat activul

de la care

la care

tehnice

care se transmite

se transmite activul

se transmite activul

ale activului

Comuna ªoarº,

FEDERALCOOP

Ministerul Justiþiei Ñ

Pavilion bãi (cabine)

judeþul Braºov

Braºov

Direcþia generalã

¥ Suprafaþa construitã = 422,80 m2

a penitenciarelor

¥ Suprafaþa desfãºuratã = 422,80 m2
Bloc alimentar
¥ Suprafaþa construitã = 1.049,50 m2
¥ Suprafaþa desfãºuratã = 1.049,50 m2
Ñ cantinã + salã de mese = 609,50 m2
Ñ salã de festivitãþi = 440,00 m2
Fântânã Ñ Vila Cãprioara
¥ Suprafaþa construitã = 48,00 m2
¥ Suprafaþa desfãºuratã = 48,00 m2
Chioºc metalic
¥ Suprafaþa construitã = 15,55 m2
¥ Suprafaþa desfãºuratã = 15,55 m2
Bazin bãi ºtrand (mic)
¥ Suprafaþa construitã = 125,67 m2
¥ Suprafaþa desfãºuratã = 125,67 m2
Bazin de înot (mare)
¥ Suprafaþa construitã = 132,00 m2
¥ Suprafaþa desfãºuratã = 132,00 m2
Vestiar ºtrand
¥ Suprafaþa construitã = 13,75 m2
¥ Suprafaþa desfãºuratã = 13,75 m2
Foiºor de lemn
¥ Suprafaþa construitã = 10,33 m2
¥ Suprafaþa desfãºuratã = 10,33 m2
Centralã termicã
¥ Suprafaþa construitã = 57,00 m2
¥ Suprafaþa desfãºuratã = 57,00 m2
WC exterior
¥ Suprafaþa construitã = 28,44 m2
¥ Suprafaþa desfãºuratã = 28,44

m2

Platformã betonatã
¥ Suprafaþa construitã = 777,00 m2
TOTAL suprafaþã teren = 31.302,00 m2,
din care:
suprafaþa
construitã =
2.680,04 m2 Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate a statului,
în administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate a statului, compus din construcþii ºi terenul aferent,
prevãzut în anexa la prezenta hotãrâre, din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ în administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale.

Art. 2. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ se diminueazã cu valoarea bunurilor prevãzute la art. 1.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la
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

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul apãrãrii naþionale,
Victor Babiuc
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe

Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 932.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate a statului, care se transmite în administrarea
Ministerului Apãrãrii Naþionale
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Caracteristicile
tehnice
ale imobilului

Municipiul Bucureºti,

Regia Autonomã

Ministerul

Pavilionul A Ñ locuinþã

str. Barbu Delavrancea

”Administraþia Patrimoniului

Apãrãrii

¥ Suprafaþa construitã = 270 m2

nr. 49, sectorul 1

Protocolului de StatÒ

Naþionale

¥ Suprafaþa desfãºuratã = 1.026 m2
Pavilionul B Ñ garaj
¥ Suprafaþa construitã = 75 m2
¥ Suprafaþa desfãºuratã = 98 m2
Terenul aferent, inclusiv construcþiile
¥ Suprafaþa = 590 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea anexei la Hotãrârea Guvernului
nr. 100/1998 privind aprobarea Listei cu denumirea comercialã
ºi codurile din Tariful vamal de import al României,
corespunzãtoare bunurilor care se încadreazã în prevederile
art. 13 lit. b) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 92/1997 privind stimularea investiþiilor directe
În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 92/1997 privind stimularea investiþiilor directe, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 241/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 100/1998 privind
aprobarea Listei cu denumirea comercialã ºi codurile din Tariful vamal de
import al României, corespunzãtoare bunurilor care se încadreazã în prevederile art. 13 lit. b) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiþiilor directe, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 96 din 27 februarie 1998, se completeazã cu douã poziþii tarifare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministerul Privatizãrii
Victor Eros
Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 933.

ANEXÃ
LISTA

cu denumirea comercialã ºi codurile
din Tariful vamal de import al României, corespunzãtoare bunurilor
care se încadreazã în prevederile art. 13 lit. b) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 92/1997
Poziþia tarifarã

Denumirea mãrfii

8437.10.00

Maºini pentru curãþat, sortat sau triat seminþe,
boabe sau legume uscate

8437.80.00

Alte maºini ºi aparate
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea aplicãrii Metodologiei pentru stabilirea
normelor de evaluare a performanþelor profesionale
individuale ºi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor
de bazã între limite, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 749/1998, personalului de specialitate încadrat în unitãþile
sportive
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanþelor profesionale individuale ºi de aplicare a
criteriilor de stabilire a salariilor de bazã între limite, aprobatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 749/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 407 din 27 octombrie 1998, personalului de specialitate, încadrat în unitãþile sportive, potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul
de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care ocupã funcþii de demnitate publicã.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul tineretului ºi sportului,
Crin Antonescu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 934.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea taxelor vamale de import, reduse sau
exceptate, cu caracter temporar, pentru anul 1999, pentru
importul unor produse agricole ºi agroalimentare
În temeiul prevederilor art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul
vamal al României,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e:

Articol unic. Ñ În anul 1999, pentru produsele agricole ºi agroalimentare cuprinse în anexa*) la prezenta hotãrâre, importul se va efectua cu
reducerea sau cu exceptarea de la plata taxelor vamale, aplicându-se nivelurile înscrise în anexã. Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Bucureºti, 23 decembrie
Nr. 935.

1998.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietãþii de Stat
privind negocierea contractului de vânzare-cumpãrare a unui
pachet de acþiuni deþinute de stat la Societatea Comercialã
”SteromÒ Ñ S.A. Câmpina
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. g) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã
prin Legea nr. 44/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e:

Articol unic. Ñ Se aprobã mandatul Fondului Proprietãþii de Stat privind negocierea contractului de vânzare-cumpãrare a unui pachet de acþiuni
deþinut de stat la Societatea Comercialã ”SteromÒ Ñ S.A. Câmpina, în condiþiile prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministerul Privatizãrii
Victor Eros
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Consiliul pentru Reformã
Petre Diaconu

Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 937.
*) Anexa se comunicã Ministerului Privatizãrii, ministrului finanþelor ºi preºedintelui
Consiliului de administraþie al Fondului Proprietãþii de Stat.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului
nr. 147/1996 privind organizarea ºi funcþionarea
Direcþiei Generale a Vãmilor, cu modificãrile ulterioare
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
Guvernul României

Compression by

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea
ºi funcþionarea Direcþiei Generale a Vãmilor, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
Articolul 1 alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Conducerea acesteia se exercitã de cãtre directorul general, numit prin
ordin al ministrului finanþelor. Funcþia de director general al Direcþiei
Generale a Vãmilor se salarizeazã la nivelul secretarului general adjunct din
Ministerul Finanþelor. Directorul general reprezintã Direcþia Generalã a Vãmilor
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publice centrale, precum ºi cu organisme, organizaþii, instituþii, agenþi economici, cu alte persoane juridice ºi fizice din þarã sau din strãinãtate ºi rãspunde
în faþa ministrului finanþelor pentru întreaga activitate a sistemului vamal.Ò
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Iuliu Bara,
secretar de stat
Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 939.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modalitãþile de subordonare ºi de numire în funcþie
a comisarului general al Gãrzii financiare
În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea ºi funcþionarea controlului financiar ºi a Gãrzii financiare ºi ale art. 107
alin. (2) din Constituþia României,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Garda financiarã este pusã sub comanda unui comisar
general.
Art. 2. Ñ Comisarul general este numit prin ordin al ministrului
finanþelor.
Funcþia de comisar general se salarizeazã conform prevederilor pct. 1
al cap. III din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificãrile ulterioare.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 23 decembrie 1998.
Nr. 940.
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