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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea Legii protecþiei mediului nr. 137/1995
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Legea protecþiei mediului nr. 137/1995,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304
din 30 decembrie 1995, se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Dupã articolul 13 se introduce articolul 13 1 cu
urmãtorul cuprins:

”Art. 131. Ñ (1) Autoritãþile pentru protecþia mediului
încaseazã, de asemenea, sume provenite din tarife pentru
lucrãrile ºi serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice
ºi juridice, în cadrul activitãþilor pe care le desfãºoarã în
limitele competenþelor lor legale.
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(2) Nomenclatorul lucrãrilor ºi serviciilor prestate, precum
ºi cuantumul tarifelor se aprobã prin ordin al conducãtorului
autoritãþii centrale pentru protecþia mediului ºi se publicã în
Monitorul Oficial al României.
(3) Sumele încasate din tarife se utilizeazã de
autoritãþile pentru protecþia mediului, pentru finanþarea unor
cheltuieli materiale, expertize tehnice, dotãri ºi investiþii specifice. Acestea se evidenþiazã într-un cont distinct ºi se
gestioneazã în regim extrabugetar.
(4) Autoritãþile pentru protecþia mediului pot utiliza o
cotã de pânã la 15% din aceste venituri extrabugetare
pentru acordarea de stimulente personalului acestora.

Metodologia de acordare a stimulentelor se aprobã prin
hotãrâre a Guvernului, la propunerea autoritãþii centrale
pentru protecþia mediului, în termen de 90 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
(5) Disponibilitãþile înregistrate ºi neutilizate la finele
anului se reporteazã în anul urmãtor ºi se utilizeazã cu
aceleaºi destinaþii prevãzute la alineatele precedente.Ò
Art. II. Ñ Legea protecþiei mediului nr. 137/1995, cu
completãrile ulterioare ºi cu cele aduse prin prezenta lege,
va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se articolelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 21 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 21 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ACSINTE GASPAR

Bucureºti, 20 octombrie 1999.
Nr. 159.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea
Legii protecþiei mediului nr. 137/1995
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 completarea Legii protecþiei
mediului nr. 137/1995 ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 17 octombrie 1999.
Nr. 335.
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HOTÃRÂRI

ALE

PARLAMENTULUI

ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind aprobarea participãrii unor subunitãþi aparþinând armatei Statelor Unite ale Americii,
cu efective ºi tehnicã de luptã, la o activitate de pregãtire în comun cu subunitãþi
ale armatei României, pe teritoriul naþional
În urma solicitãrii Preºedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba
participarea unor subunitãþi aparþinând armatei Statelor Unite ale Americii, cu efective ºi tehnicã de luptã, la o activitate
de pregãtire în comun cu subunitãþi ale armatei României, pe teritoriul naþional,
în temeiul art. 117 alin. (5) din Constituþia României, al art. 5 alin. (3) din Legea apãrãrii naþionale a României
nr. 45/1994 ºi al art. 1 pct. 27 din Regulamentul ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã participarea unor subunitãþi
aparþinând armatei Statelor Unite ale Americii, cu efective
ºi tehnicã de luptã, la o activitate de pregãtire în comun

cu subunitãþi ale armatei României, pe teritoriul naþional,
conform prevederilor cuprinse în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 20 octombrie 1999, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ACSINTE GASPAR

ULM NICOLAE SPINEANU

Bucureºti, 20 octombrie 1999.
Nr. 39.
ANEXÃ

Denumirea activitãþii:

Specificaþii:

Perioada:
Locul de desfãºurare:
Participare româneascã:
Participare strãinã:
Finanþare:

Vizita unei formaþiuni aeriene aparþinând trupelor S.U.A. din Europa,
specializatã în misiuni de cãutare ºi salvare a aeronavelor ºi
piloþilor, în zona Aeroportului militar Craiova
Ñ activitãþi de recunoaºtere, evaluare ºi pregãtire în comun pentru
desfãºurarea unor misiuni de cãutare-salvare cu aeronave
poziþionate pe Aeroportul militar Craiova;
Ñ familiarizarea personalului forþelor aeriene române cu procedurile
standard de operare NATO în cadrul misiunilor de cãutaresalvare, desfãºurate în comun, în situaþii de crizã.
28 octombrieÑ28 noiembrie 1999
Baza aerianã Craiova
o echipã de stat major, o echipã logisticã (30 de persoane)
3 elicoptere MHÑ53; 4 avioane MCÑ130 (250 de persoane)
cheltuielile pentru organizarea ºi desfãºurarea acestei activitãþi vor fi
suportate în totalitate de partenerul american.
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HOTÃRÂRI

ALE

CAMEREI

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputaþilor nr. 42/1996
privind aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaþilor
În temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta h o t ã r â r e .
Articol unic. Ñ Hotãrârea Camerei Deputaþilor
nr. 42/1996 privind aprobarea componenþei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputaþilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã în sensul cã domnul deputat

Leon Petru Pop, aparþinând Grupului parlamentar al
Partidului Unitãþii Naþionale Române, trece de la Comisia
juridicã, de disciplinã ºi imunitãþi la Comisia pentru muncã
ºi protecþie socialã.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 21 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PRªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ACSINTE GASPAR
Bucureºti, 21 octombrie 1999.
Nr. 30.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare ºi decontare
a primei de 300 lei/kg producãtorilor agricoli pentru grâul de panificaþie livrat
din recolta anului 1999, destinat consumului intern
În temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei de
300 lei/kg producãtorilor agricoli pentru grâul de panificaþie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e

:

Articol unic. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind modul de acordare ºi decontare a primei de
300 lei/kg producãtorilor agricoli pentru grâul de

panificaþie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
ªtefan Pete,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 18 octombrie 1999.
Nr. 851.
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ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind modul de acordare ºi decontare a primei de 300 lei/kg
producãtorilor agricoli pentru grâul de panificaþie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern
1. Potrivit art. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului

c) copia de pe factura sau borderoul de achiziþie;

nr. 149/1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg pro-

d) adeverinþã eliberatã de agentul economic cãruia i-a

ducãtorilor agricoli pentru grâul de panificaþie livrat din

fost livrat grâul, din care sã rezulte cã acesta este destinat

recolta anului 1999, destinat consumului intern, beneficiazã

consumului intern.

de o primã de 300 lei/kg grâu STAS producãtorii agricoli
care au livrat grâu de panificaþie din recolta anului 1999,
începând cu data de 20 iunie 1999, agenþilor economici cu
activitate de morãrit ºi/sau de panificaþie ºi agenþilor economici de tip ”ComcerealÒ, ”CerealcomÒ ºi ”RomcerealÒ, în
vederea folosirii acestuia pentru consumul intern.
2. Prima de 300 lei/kg se acordã pentru cantitãþile de
grâu livrate de producãtorii agricoli, recalculate în echivalent STAS-813-1968, respectiv greutate hectolitricã 75 kg,
umiditate 14% ºi corpuri strãine 3%.

8. Direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului Bucureºti, dupã verificarea ºi aprobarea cererilor pentru încasarea primei,
centralizeazã datele în situaþia centralizatoare, potrivit
modelului prevãzut în anexa nr. 3, pe care o transmite în
termen de douã zile Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
în vederea alimentãrii conturilor.
9. În baza situaþiei centralizatoare transmise de direcþiile
generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene

3. Plata primei de 300 lei/kg se acordã în limita can-

ºi a muncipiului Bucureºti, Ministerul Agriculturii ºi

titãþii de 2.000 mii tone grâu de panificaþie STAS livrat din

Alimentaþiei întocmeºte cererea de deschidere de credite

recolta anului 1999.

bugetare cãtre Ministerul Finanþelor la capitolul 67.01

4. Prima de 300 lei/kg grâu STAS se acordã
producãtorilor agricoli de cãtre direcþiile generale pentru
agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a muncipiului
Bucureºti prin bãncile comerciale pentru producãtorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care au cont deschis la
bãnci, sau prin oficiile poºtale pentru producãtorii agricoli
persoane fizice care nu au cont deschis la bãnci.
5. Calitatea de producãtor agricol se probeazã prin

”Agriculturã ºi silviculturãÒ, titlul ”PrimeÒ.
Cererea de deschidere de credite va fi însoþitã de
situaþia centralizatã la nivelul judeþelor ºi al municipiului
Bucureºti a cererilor privind încasarea de la bugetul de stat
a primei pentru grâul de panificaþie, acordatã conform
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 149/1999, potrivit
modelului prezentat în anexa nr. 4.

înscrisuri justificative care atestã încadrarea producãtorilor

10. Dupã aprobarea cererii pentru deschiderea de cre-

agricoli prevãzuþi la art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a

dite de cãtre Ministerul Finanþelor, din bugetul Ministerului

Guvernului nr. 149/1999.

Agriculturii ºi Alimentaþiei se alimenteazã conturile direcþiilor

6. Decontarea primei de 300 lei/kg producãtorilor agricoli

generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene,

care au livrat grâu de panificaþie din recolta anului 1999 se

respectiv a municipiului Bucureºti, care, pe baza cererilor

face pe baza unei cereri pentru încasarea primei întocmite

de încasare a primei aprobate de acestea, efectueazã plata

de aceºtia, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 1

primei de 300 lei/kg astfel:

ºi 2.
7. Cererea pentru încasarea primei de 300 lei/kg de la
bugetul de stat va fi înaintatã direcþiilor generale pentru
agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene ºi a municipiului
Bucureºti în vederea verificãrii ºi aprobãrii ºi va fi însoþitã

a) producãtorilor agricoli, persoane fizice sau juridice,
care au cont deschis la bãncile comerciale, prin virament
în conturile acestora;
b) producãtorilor agricoli, persoane fizice, care nu au

de înscrisuri justificative care sã ateste:

cont deschis la bãncile comerciale, prin mandat poºtal.

a) calitatea de producãtor agricol;

Contravaloarea mandatului poºtal este suportatã de benefi-

b) adeverinþã eliberatã de primãrie, prin care sã facã

ciarul primei.

dovada cã a cultivat o suprafaþã de teren de pe care a
fost recoltatã cantitatea livratã;

11. Anexele nr. 1Ñ4 fac parte integrantã din prezentele
norme metodologice.
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ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Denumirea agentului economic ........................................................
Sediul .................................................................................................
Codul fiscal........................................................................................
Numãrul de înregistrare în registrul comerþului ..............................
Contul nr. .........................................................................................
Banca .................................................................................................

DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ ªI
INDUSTRIE ALIMENTARÃ A JUDEÞULUI ................................/
MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Verificat ºi aprobat,
Pentru suma de .......................... lei
la data de .................
Director general,
Contabil-ºef,
...........................
...........................

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat de cãtre producãtorii agricoli, persoane juridice,
a primei pentru grâul de panificaþie livrat în perioada .....................................,
acordatã conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 149/1999

Nr.
crt.
0

Denumirea agentului economic
care a cumpãrat grâul
de panificaþie în perioada ........

Documentul pentru justificarea
livrãrii grâului nr. ....
din data de .............

Cantitatea
STAS
(kg)

Prima unitarã de primit
de la bugetul de stat
(lei/kg STAS)

Valoarea primei de încasat
de la bugetul de stat
Ñ lei Ñ
(col. 3 x col. 4)

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
.
.
.
TOTAL:

Declarãm pe propria rãspundere, sub sancþiunea legii, cã pânã în prezent nu am încasat de
la bugetul de stat prima de 300 lei/kg grâu STAS, conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 149/1999, ºi am luat cunoºtinþã de faptul cã, dacã, în urma verificãrilor efectuate de organele
abilitate, datele din prezenta cerere nu corespund realitãþii, aceasta atrage, în condiþiile legii, restituirea primei încasate nejustificat de la bugetul de stat, rãspunderea civilã, contravenþionalã sau
penalã, dupã caz.

Manager (Director general),
..........................................

Director economic (Contabil-ºef),
.......................................

(numele ºi prenumele)

(numele ºi prenumele)
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ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ ªI
INDUSTRIE ALIMENTARÃ A JUDEÞULUI ................................/
MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Verificat ºi aprobat,
Pentru suma de .......................... lei
la data de .................
Director general,
Contabil-ºef,
...........................
...........................

CERERE

pentru încasarea de la bugetul de stat de cãtre producãtorii agricoli,
persoane fizice, a primei pentru grâul de panificaþie livrat în perioada ....................,
acordatã conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 149/1999

Subsemnatul ........................................................, legitimat cu actul de identitate seria ........
(numele, iniþiala tatãlui, prenumele)

nr. ........................, eliberat de poliþia ................................., cu domiciliul în ..................................,
(comunã, oraº, judeþ)

(comuna, oraºul, municipiul)

str. ..................................... nr. ......, judeþul ..........................., în calitate de producãtor agricol, am
cultivat ºi am recoltat în anul 1999 o suprafaþã de .... ha cu grâu, suprafaþã ce se aflã amplasatã
în raza localitãþii ..................................., judeþul .......................... Din aceastã cantitate am livrat
(oraºul, comuna)

urmãtorilor agenþi economici, conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 149/1999, urmãtoarele cantitãþi de grâu:

Nr.
crt.
0

Denumirea agentului economic
care a cumpãrat grâul
de panificaþie în perioada ........

Documentul pentru justificarea
livrãrii grâului nr. ....
din data de .............

Cantitatea
STAS
(kg)

Prima unitarã de primit
de la bugetul de stat
(lei/kg STAS)

Valoarea primei de încasat
de la bugetul de stat
Ñ lei Ñ
(col. 3 x col. 4)

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
.
.
.
TOTAL:

Declarãm pe propria rãspundere, sub sancþiunea legii, cã pânã în prezent nu am încasat de
la bugetul de stat prima de 300 lei/kg grâu STAS, conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 149/1999, ºi am luat cunoºtinþã de faptul cã, dacã, în urma verificãrilor efectuate de organele
abilitate, datele din prezenta cerere nu corespund realitãþii, aceasta atrage, în condiþiile legii, restituirea primei încasate nejustificat de la bugetul de stat, rãspunderea civilã, contravenþionalã sau
penalã, dupã caz.
Data ............

Semnãtura ...............

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 512/22X.1999
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
DIRECÞIA GENERALÃ PENTRU AGRICULTURÃ
ªI INDUSTRIE ALIMENTARÃ
A JUDEÞULUI ......................../MUNICIPIULUI BUCUREªTI
SITUAÞIA CENTRALIZATOARE

a cererilor pentru încasarea de la bugetul de stat a primei de 300 lei/kg grâu
de panificaþie de cãtre producãtorii agricoli, persoane fizice ºi juridice, în perioada ...............,
conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 149/1999

Nr.
crt.

Specificare

0

1.
2.

Cantitatea pentru care s-a aprobat
acordarea primei de
300 lei/kg grâu STAS
(kg)

Prima unitarã
de primit de la
bugetul de stat
(lei/kg STAS)

Valoarea primei de primit de la
bugetul de stat
Ñ lei Ñ
(col. 2 x col. 3)

2

3

4

1

Producãtori agricoli,
persoane juridice Ñ
total
Producãtori agricoli,
persoane fizice Ñ
total
TOTAL:

Director general,
..................................

Contabil-ºef,
................................
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
SITUAÞIA

centralizatã la nivelul judeþelor ºi al municipiului Bucureºti a cererilor
privind încasarea de la bugetul de stat a primei pentru grâul de panificaþie,
acordatã conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 149/1999
Nr.
crt.

Judeþul

Cantitatea livratã ºi încasatã
(kg STAS)

Prima de la bugetul de stat
(lei/kg)

Valoarea primei
Ñ lei Ñ
(col. 2 x col. 3)

1

2

3

4

0

1.
2.
3.
.
.
.

300
300
300
.
.
.
TOTAL:

Ordonator principal de credite,
.............................
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