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DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaþilor pentru investigarea cauzelor
care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieþi omeneºti,
generate de ploile torenþiale cãzute în unele zone ale þãrii
În temeiul prevederilor art. 61 alin. (4) din Constituþia României ºi ale art. 69 ºi 77 din Regulamentul Camerei
Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se constituie Comisia specialã pentru investigarea cauzelor care au produs dezastrele ecologice,
urmate de pierderi de vieþi omeneºti, generate de ploile
torenþiale cãzute în unele zone ale þãrii, cu urmãtoarele
obiective:

a) prezentarea procentului de împãdurire în zonele afectate de calamitãþile naturale produse în luna iunie 1999 ºi
de cele care s-ar putea produce ulterior;
b) identificarea pe baza surselor existente a defriºãrilor
de pãduri efectuate de-a lungul timpului, precum ºi a celor
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efectuate recent în zonele afectate de calamitãþile naturale
produse în luna iunie 1999 ºi de cele care s-ar putea produce ulterior;
c) verificarea modului de executare ºi de comportare a
lucrãrilor de corectare a torenþilor ºi de ameliorare a terenurilor degradate din zonele afectate;
d) identificarea ºi prezentarea terenurilor degradate,
excesiv degradate ºi cu eroziune în adâncime din zonele
care fac obiectul acestei anchete;
e) verificarea datelor referitoare la mãsurile propuse sau
luate în vederea regularizãrii cursurilor de ape din zonele
care fac obiectul acestei anchete;
f) verificarea gradului de implicare a Comisiei Naþionale
pentru Prevenirea ºi Combaterea Dezastrelor, instituitã prin
hotãrâre a Guvernului, în vederea prevenirii dezastrelor
ecologice;
g) verificarea ºi a altor aspecte legate de eventualele
cauze care au condus la dezechilibre ecologice majore,
urmate de pierderi de vieþi omeneºti, din zonele care fac
obiectul prezentei anchete;
h) propuneri de mãsuri care trebuie luate la nivel decizional ºi legislativ pentru prevenirea producerii de noi dezechilibre ecologice majore generate de averse de ploaie.
Art. 2. Ñ Camera Deputaþilor împuterniceºte comisia
specialã sã facã audieri ºi cere organelor abilitate ale statului, instituþiilor, organizaþiilor, societãþilor comerciale ºi
cetãþenilor sã punã la dispoziþie comisiei datele sau materi-

alele solicitate de aceasta, în scopul îndeplinirii mandatului
încredinþat. Împiedicarea în orice fel a comisiei speciale de
a-ºi îndeplini atribuþiile, prezentarea de date eronate sau
falsificarea unor situaþii reale prin documentele prezentate
acesteia se sancþioneazã potrivit legii.
Art. 3. Ñ Comisia specialã este formatã din 11 deputaþi
din cadrul urmãtoarelor comisii permanente: 6 deputaþi din
Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã
ºi servicii specifice ºi 5 deputaþi din Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic.
Comisia specialã va avea un birou format dintr-un
preºedinte, un vicepreºedinte ºi un secretar. Componenþa
comisiei speciale ºi a biroului sãu este prevãzutã în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4. Ñ În scopul realizãrii obiectivelor pentru care se
instituie comisia specialã, Biroul permanent al Camerei
Deputaþilor va asigura logistica necesarã ºi utilizarea unor
persoane în calitate de colaboratori, în condiþiile prevãzute
în anexa nr. 5 la Legea nr. 53/1991 privind indemnizaþiile
ºi celelalte drepturi ale senatorilor ºi deputaþilor, precum ºi
salarizarea personalului din aparatul Parlamentului
României, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
Art. 5. Ñ Comisia specialã va prezenta plenului
Camerei Deputaþilor spre dezbatere raportul final în termen
de 120 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

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

ACSINTE GASPAR
Bucureºti, 2 noiembrie 1999.
Nr. 34.

ANEXÃ
COMPONENÞA NOMINALÃ

a Comisiei speciale a Camerei Deputaþilor pentru investigarea cauzelor care au produs
dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieþi omeneºti, generate de ploile torenþiale
cãzute în unele zone ale þãrii
Nr.
crt.

Numele ºi prenumele
deputatului

1. Paul Alecu
2. Radu Mânea
3. Marian Ianculescu
4. Traian Sabãu
5. ªtefan Popescu Bejat
6. Ioan Oltean

Grupul parlamentar,
comisia

P.N.Þ.C.DÑcivic-ecologist, Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice
P.N.Þ.C.D.Ñcivic-ecologist, Comisia pentru administraþie
publicã, amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic
P.D.S.R., Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice
P.D.S.R., Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea
teritoriului ºi echilibru ecologic
U.S.D. Ñ P.D., Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice
U.S.D. Ñ P.D., Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic
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Nr.
crt.

Numele ºi prenumele
deputatului

7. Vasile Dãnilã
8. Atilla Kelemen
9. Viorel Burlacu
10. Petru ªteolea
11. Iohan Peter Babiaº

3

Grupul parlamentar,
comisia

P.N.L., Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic
U.D.M.R., Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice
P.R.M., Comisia pentru administraþie publicã, amenajarea teritoriului ºi echilibru ecologic
P.U.N.R., Comisia pentru agriculturã, silviculturã, industrie alimentarã ºi servicii specifice
minoritãþi naþionale, Comisia pentru agriculturã, silviculturã,
industrie alimentarã ºi servicii specifice

Biroul comisiei
1. Paul Alecu
2. Marian Ianculescu
3. ªtefan Popescu Bejan

DECIZII

ALE

Ñ preºedinte
Ñ vicepreºedinte
Ñ secretar

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 116
din 21 septembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e)
din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã
Ioan Muraru
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Romul Petru Vonica
Paula C. Pantea
Maria Bratu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, excepþie
ridicatã de Ion Marchidan, Vasile Valerian ºi Gheorghe
ªerban în Dosarul nr. 764/1999 al Judecãtoriei Buzãu.
La apelul nominal lipsesc pãrþile. Procedura de citare
este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei,
arãtând cã Legea nr. 42/1990, republicatã, care este legeacadru, prevede cã Preºedintele României conferã titlurile de
onoare pentru participanþii la Revoluþia din decembrie 1989.
Aceasta este autoritatea publicã prevãzutã de Constituþie,
chematã sã confere titluri de onoare, de naturã a crea

pentru beneficiar drepturi, iar nu amintita comisie, a cãrei
menire este aceea de a propune numai acordarea titlurilor.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 3 mai 1999, pronunþatã în Dosarul
nr. 764/1999, Judecãtoria Buzãu a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicatã, excepþie ridicatã de Ion Marchidan,
Vasile Valerian ºi Gheorghe ªerban. Autorii excepþiei considerã cã art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, încalcã prevederile art. 94 lit. a) din Constituþia
României, în sensul cã textul art. 7 alin. 1 lit. e), deºi prevede scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru
deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989, leagã aceastã scutire de conferirea titlului prin brevet. Potrivit dispoziþiilor art. 94 lit. a)
din Constituþia României, Preºedintele României conferã
decoraþii ºi titluri de onoare. ”Constatarea calitãþii de
luptãtor pentru victoria Revoluþiei române din decembrie
1989 este în atribuþiile comisiei special constituite prin
Hotãrârea Guvernului nr. 566/1996 ºi nu în atribuþiile
Preºedintelui României. În aceste condiþii, dispoziþiile art. 7
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alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, încalcã
prevederile constituþionale.Ò
Exprimându-ºi opinia, instanþa considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate este nefondatã, întrucât, potrivit dispoziþiilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi
acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum
ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989,
titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din
Decembrie 1989 se conferã în semn de preþuire a spiritului
de sacrificiu manifestat în lupta pentru victoria Revoluþiei
române, la propunerea Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, acesta fiind un
titlu de onoare în înþelesul dat de art. 94 lit. a) din
Constituþia României, conferirea fiind atestatã prin brevet.
În vederea soluþionãrii excepþiei de neconstituþionalitate,
în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a comunicat încheierea prin
care a fost sesizatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a transmite punctele lor
de vedere.
În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicatã, este neîntemeiatã. Potrivit art. 2 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, titlul de
Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie
1989 s-a instituit în semn de preþuire ºi recunoºtinþã pentru
cei care au fost rãniþi în luptele pentru victoria Revoluþiei
din decembrie 1989, constituind titlu de onoare în sensul
art. 94 lit. a) din Constituþie. Conferirea acestui titlu se face
în condiþiile prevãzute la art. 5 din Legea nr. 42/1990,
republicatã, sub sancþiunea nulitãþii, ºi se atestã prin brevet. Faptul cã la art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991,
republicatã, se precizeazã cã titlul de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989 trebuie sã fie
atestat prin brevet nu constituie o încãlcare a dispoziþiilor
constituþionale, întrucât aceste titluri de onoare se acordã
numai în condiþiile legii, iar atestarea prin brevet constituie
o condiþie de validitate a lor, potrivit art. 5 alin. 2 din
Legea nr. 42/1990, republicatã. Hotãrârea Guvernului
nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
ºi funcþionare a Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, la care se face referire
în motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, este adoptatã pentru organizarea executãrii legii, iar nu pentru a stabili o procedurã diferitã de conferire a titlului de onoare.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia cu care a fost legal
sesizatã.
Obiectul excepþiei îl constituie dispoziþiile art. 7 alin. 1
lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,

republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 185 din 12 august 1996, având urmãtorul cuprins:
”Sunt scutite de plata impozitului prevãzut de prezenta lege
urmãtoarele categorii de persoane: [...] e) urmaºii eroilor-martiri
ai Revoluþiei, precum ºi deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei din Decembrie 1989, conferit prin brevet,
pentru veniturile realizate în cadrul funcþiei de bazã.Ò
Autorii excepþiei considerã cã dispoziþia legalã criticatã
este neconstituþionalã, deoarece condiþioneazã scutirea de
plata impozitului pe salarii de conferirea titlurilor prin brevet.
Or, drepturile celor distinºi cu titlurile menþionate se acordã
de cãtre o comisie, printr-un certificat de atestare a calitãþii,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 566/1996. Fiind astfel
atestatã calitatea, dispoziþiile art. 7 alin. 1 lit. e) constatã
existenþa unor drepturi ºi de aceea teza referitoare la conferirea titlului prin brevet este neconstituþionalã, întrucât nu
este ”în concordanþã cu dispoziþiile art. 94 lit. a) din
ConstituþieÒ. Aceste dispoziþii constituþionale au urmãtorul
cuprins: ”Preºedintele României îndeplineºte ºi urmãtoarele
atribuþii:
a) conferã decoraþii ºi titluri de onoareÒ.
Curtea Constituþionalã constatã cã examinarea
constituþionalitãþii prevederilor legale atacate trebuie fãcutã
prin raportare la dispoziþii din legea fundamentalã, iar nu
prin raportare la un act normativ cu forþã juridicã inferioarã
legii, cum este o hotãrâre a Guvernului.
Titlurile de onoare la care se referã dispoziþiile art. 7
alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicatã, sunt: titlul
de Erou-Martir al Revoluþiei Române din Decembrie 1989, de
care beneficiazã urmaºii eroilor-martiri, ºi titlul de Luptãtor
pentru Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989.
Aceste titluri au fost instituite prin dispoziþiile art. 1 ºi 2 din
Legea nr. 42/1990, republicatã.
Potrivit art. 1 din aceastã lege, titlul de Erou-Martir al
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit pentru
cinstirea ºi eternizarea memoriei celor care ºi-au jertfit viaþa
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, iar, potrivit
art. 2 al aceleiaºi legi, titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit în semn
de preþuire ºi recunoºtinþã pentru cei care au fost rãniþi în
luptele pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989.
Deºi în lege nu este utilizatã noþiunea de titlu de
onoare, se poate constata cã în intenþia legiuitorului a stat
tocmai dezideratul de a onora prin distincþii, post-mortem
sau în viaþã, pe cei care s-au jertfit sau au contribuit la
victoria Revoluþiei române din decembrie 1989.
Aºadar, Curtea Constituþionalã constatã cã titlurile instituite sunt titluri de onoare în înþelesul art. 94 lit. a) din
Constituþie. Conferirea acestor titluri se face, sub
sancþiunea nulitãþii, în condiþiile art. 5 al Legii nr. 42/1990,
republicatã, la propunerea Comisiei pentru cinstirea ºi
sprijinirea eroilor Revoluþiei din decembrie 1989, a cãrei
componenþã este prevãzutã de lege, ºi conform criteriilor
stabilite în anexele nr. 1 ºi 2 ale legii.
Prin Legea nr. 30 din 6 mai 1996, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai
1996, Parlamentul României a modificat ºi completat unele
prevederi ale Legii nr. 42/1990 ºi a stabilit faptul cã distincþiile Ñ inclusiv titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989 Ñ se conferã de cãtre
Preºedintele României, la propunerea unei comisii, în componenþa fixatã prin art. 4 al legii. Necesitatea atestãrii prin
brevet a titlului este prevãzutã ºi în Legea nr. 30/1996, la
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art. 5 ultimul alineat, care prevede: ”Conferirea distincþiilor
prevãzute de lege se atestã prin brevet.Ò
În baza ºi în vederea aplicãrii Legii nr. 42/1990, republicatã ºi completatã prin Legea nr. 30/1996, Guvernul
României a emis Hotãrârea nr. 566 din 15 iulie 1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare
a Comisiei pentru cinstirea ºi sprijinirea eroilor Revoluþiei
din decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 167 din 29 iulie 1996. Printre drepturile de care beneficiazã, conform Legii nr. 42/1990, republicatã, deþinãtorii titlului de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989, se aflã ºi scutirea
de plata impozitului pe salariu. Acest drept urmeazã sã fie
exercitat de titularul sãu în condiþiile fixate de lege. Faptul
cã într-o hotãrâre a Guvernului nu se specificã necesitatea
atestãrii titlului prin brevet nu poate însemna cã aceastã
condiþie legalã a fost înlãturatã. O hotãrâre a Guvernului
nu poate adãuga la lege ºi nu poate fi contrarã legii.
Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã,
prin dispoziþia ce face obiectul excepþiei, nu face altceva
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decât sã preia condiþia existenþei brevetului, fixatã prin
Legea nr. 42/1990, republicatã.
Rezultã cã prin Legea nr. 42/1990, republicatã ºi modificatã, s-a instituit titlul de Luptãtor pentru Victoria Revoluþiei
Române din Decembrie 1989, titlu care se conferã prin brevet. Legea prevede acordarea scutirii de plata impozitului
pe salariu, drept menþionat ºi în Hotãrârea Guvernului
nr. 566/1996.
Raportând prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea
nr. 32/1991, republicatã, la dispoziþiile art. 94 lit. a) din
Constituþie, Curtea constatã cã textul de lege criticat este
în concordanþã cu legea fundamentalã. Conferirea unei
decoraþii sau a unui titlu de onoare de cãtre Preºedintele
României, în baza art. 94 lit. a) din Constituþie, se atestã
prin brevet. Brevetele sunt validate sub semnãtura autografã a Preºedintelui României, precum ºi prin sigiliu.
Ipoteza cuprinsã în dispoziþia legalã criticatã, referitoare la
condiþionarea scutirii de plata impozitului, concretizeazã prerogativa constituþionalã a Preºedintelui României.
Pentru aceste considerente, urmeazã ca excepþia de
neconstituþionalitate sã fie respinsã ca neîntemeiatã.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c) ºi al
art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã, ridicatã de Ion Marchidan, Vasile Valerian ºi Gheorghe ªerban în Dosarul nr. 764/1999 al
Judecãtoriei Buzãu.
Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 21 septembrie 1999.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri pentru asigurarea finanþãrii parþiale a importurilor de pãcurã, gaze naturale
ºi cãrbune energetic, necesare pentru realizarea Programului energetic 1999Ñ2000
În temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) lit. b) ºi ale art. 35 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e

:

Art. 1. Ñ Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A.
este autorizatã sã contracteze, în scopul finanþãrii unei pãrþi
din importul de pãcurã, gaze naturale ºi cãrbune energetic,
necesare pentru realizarea Programului energetic 1999Ñ
2000, un credit extern de 100 milioane dolari S.U.A.
Art. 2. Ñ Se aprobã garantarea de cãtre Ministerul
Finanþelor, în numele statului, a unui credit extern în

valoare de 100 milioane dolari S.U.A., precum ºi a
dobânzilor ºi comisioanelor aferente, în vederea asigurãrii resurselor financiare necesare pentru importul
de pãcurã, gaze naturale ºi cãrbune energetic pentru
realizarea Programului energetic 1999Ñ2000, credit al
cãrui beneficiar este Compania Naþionalã de
Electricitate Ñ S.A.
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Art. 3. Ñ Restituirea creditului extern, a dobânzilor,
a comisioanelor ºi a altor costuri aferente va fi asiguratã de cãtre Compania Naþionalã de Electricitate Ñ
S.A. din surse proprii.

Art. 4. Ñ Selectarea finanþatorului va fi efectuatã
de cãtre Ministerul Finanþelor pe baza ofertelor de
finanþare prezentate de Compania Naþionalã de
Electricitate Ñ S.A.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
p. Ministrul finanþelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Bucureºti, 28 octombrie 1999.
Nr. 890.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
Ministrul finanþelor,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
cu modificãrile ulterioare,
având în vedere cã statul, prin emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândã pentru polulaþie, protejeazã economiile bãneºti ale populaþiei de riscurile inflaþiei ºi ale pieþei bancare ºi contribuie la consolidarea încrederii în moneda
naþionalã, garantând rambursarea la scadenþã ºi plata dobânzilor aferente,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Ordinul ministrului finanþelor nr. 1.277 din
29 octombrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, se prelungeºte astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se efectueazã ºi în zilele de 8,
9, 10, 11 ºi 12 noiembrie 1999, cu termen de
rãscumpãrare în zilele de 6, 7, 8, 9 ºi 10 februarie 2000.
Operaþiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se închide în ziua de 12 noiembrie 1999, ora 14,00.
Art. 2. Ñ Subscrierile la certificatele de trezorerie cu
dobândã pentru populaþie se pot efectua ºi prin virare de
cãtre persoanele fizice, din conturile deschise la bãncile
comerciale, în contul curent general al trezoreriei statului.

Dobânda se calculeazã din ziua în care suma a
fost înregistratã în contul curent general al trezoreriei
statului.
Art. 3. Ñ Dobânda acordatã la certificatele de trezorerie
cu dobândã pentru populaþie se menþine la 55% pe an
pentru o perioadã de subscriere de 90 de zile ºi se
calculeazã dupã formula:
D =

VN x 55 x 90
360 x 100

,

în care:
D = suma dobânzii;
VN = valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 5 noiembrie 1999.
Nr. 1.323.
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R.A.M.O.
LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
1990 (revizuitã ºi adãugitã) ...................
1991 (revizuitã ºi adãugitã) ...................
vol. 1/1997 ........................................
vol. 2/1997 ........................................
vol. 3/1997 ........................................
vol. 4/1997 ........................................
vol. 1/1998 ........................................
vol. 2/1998 ........................................
vol. 3/1998 ........................................
vol. 4/1998 ........................................
vol. 1/1999 ........................................
vol. 2/1999 ........................................

38.500 lei
76.500 lei
20.310 lei
24.420 lei
34.980 lei
38.310 lei
37.500 lei
41.250 lei
45.400 lei
49.950 lei
75.000 lei
82.500 lei

HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
vol. 1/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 2/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 3/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 2/1995 ........................................ 14.850 lei
vol. 3/1995 ........................................ 16.340 lei
vol. 4/1995 ........................................ 17.980 lei
vol. 1/1996 ........................................ 27.000 lei
vol. 2/1996 ........................................ 29.700 lei
vol. 3/1996 ........................................ 32.670 lei
vol. 4/1996 ........................................ 35.900 lei
vol. 1/1997 ........................................ 40.500 lei
vol. 2/1997 ........................................ 44.550 lei
vol. 3/1997 ........................................ 73.500 lei
vol. 4/1997 ........................................ 80.850 lei
vol. 1/1998 ........................................ 26.500 lei
vol. 2/1998 ........................................ 26.500 lei
vol. 3/1998 ........................................ 27.000 lei
vol. 4/1998 ........................................ 29.000 lei
vol. 5/1998 ........................................ 29.000 lei
vol. 6/1998 ........................................ 30.000 lei
vol. 7/1998 ........................................ 32.300 lei
vol. 8/1998 ........................................ 32.300 lei
vol. 9/1998 ........................................ 32.200 lei
vol. 10/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 11/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 12/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 1/1999 ........................................ 53.330 lei
vol. 2/1999 ........................................ 53.330 lei
vol. 3/1999 ........................................ 53.340 lei
vol. 4/1999 ........................................ 58.660 lei
vol. 5/1999 ........................................ 58.660 lei
vol. 6/1999 ........................................ 58.680 lei
vol. 7/1999 ........................................ 64.500 lei
CONSTITUÞIA ROMÂNIEI
(ediþie de buzunar)
Limba românã ......................................... 2.800 lei
Limba francezã........................................... 650 lei
Limba englezã......................................... 1.050 lei

publicã pentru tine
REGIA AUTONOMÃ MONITORUL OFICIAL
Telefon: 402.21.75 Fax: 312.09.01
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro
Internet: www.monitoruloficial.ro

LEGISLAÞIE TEMATICÃ
Legislaþie privind notarii publici ºi avocaþii*................................................................................................ 4.000 lei
Legislaþie privind telecomunicaþiile ......................................................................................................... 30.000 lei
Legislaþia bancarã ................................................................................................................................ 10.000 lei
Legislaþie privind turismul...................................................................................................................... 30.350 lei
Legislaþie privind protecþia proprietãþii industriale...................................................................................... 17.100 lei
Legislaþie privind drepturile de autor ....................................................................................................... 11.700 lei
Legislaþie vamalã................................................................................................................................. 16.100 lei
Legislaþie privind evidenþa populaþiei ........................................................................................................ 6.100 lei
Legislaþie privind actele de stare civilã ...................................................................................................... 9.100 lei
Legislaþie privind asociaþiile ºi fundaþiile .................................................................................................. 61.950 lei
Legislaþie privind prevenirea ºi stingerea incendiilor .................................................................................. 13.200 lei
Legislaþie privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ºi necorporale* .................................. 19.700 lei
Statutul personalului vamal ..................................................................................................................... 8.800 lei
Reglementãri privind activitatea de metrologie......................................................................................... 11.200 lei
Reglementãri privind experþii contabili ºi contabilii autorizaþi ........................................................................ 8.700 lei
Reglementãri privind registrul agricol ........................................................................................................ 4.500 lei
Prescripþii tehnice privind tarifele I.S.C.I.R. ................................................................................................ 8.500 lei
Normativ experimental pentru proiectarea ºi execuþia sistemelor de distribuþie a gazelor naturale
cu conducte de polietilenã....................................................................................................................... 4.700 lei
Reglementãri valutare ale B.N.R. ............................................................................................................. 9.000 lei
Metodologia formãrii continue a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar...................................... 7.000 lei
Inspecþia tehnicã periodicã la vehiculele rutiere ........................................................................................ 10.500 lei
Infracþiuni în legi speciale...................................................................................................................... 28.000 lei
Codul comercial ................................................................................................................................... 45.500 lei
NOUTÃÞI EDITORIALE
Legislaþie privind jocurile de noroc ............................................................................................................ 7.800 lei
Legislaþie în domeniul asistenþei medicale ............................................................................................... 28.000 lei
Legislaþie privind normele de medicina muncii.......................................................................................... 16.000 lei
Legislaþie privind dezvoltarea regionalã a României ºi regimul zonelor defavorizate ...................................... 17.550 lei
Legislaþia viei ºi vinului ......................................................................................................................... 18.650 lei
Reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice .................................................................................... 7.800 lei
Legislaþie în domeniul silviculturii ºi protecþia vânatului.............................................................................. 31.100 lei
Reglementãri privind concesionãrile în domeniul sanitar-veterinar ............................................................... 10.200 lei
Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice ......................................................... 8.500 lei
Legislaþie privind achiziþiile publice ......................................................................................................... 37.200 lei
EDIÞII TRILINGVE (limbile românã, francezã, englezã)
Legea învãþãmântului* ......................................................................................................................... 11.000 lei
Reglementãri privind locuinþele trecute în proprietatea statului ..................................................................... 7.400 lei
Organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ ........................................................................................ 6.330 lei
Legea fondului funciar. Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare* ............................................................. 9.350 lei
Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Partide politice.................................................................................. 7.200 lei
Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe ..................................................................................... 5.800 lei
Legea privind procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare*.......................................................................... 6.600 lei
Legea apelor ....................................................................................................................................... 10.500 lei
Legea privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Economic ºi Social......................................................... 2.600 lei
Amenajarea teritoriului naþional ............................................................................................................. 16.600 lei
Societãþi comerciale. Registrul comerþului................................................................................................ 20.200 lei
Legislaþia bancarã ................................................................................................................................ 21.200 lei
Avocatul Poporului ............................................................................................................................... 18.100 lei
Legea viei ºi vinului.............................................................................................................................. 74.000 lei
Legislaþie privind dezvoltarea regionalã în România ºi regimul zonelor defavorizate ..................................... 46.250 lei
Investiþii directe ºi dezvoltarea activitãþii economice....................................................................................16.400 lei

* Broºura cuprinde ºi acte normative neactualizate, acestea fiind modificate sau abrogate dupã data tipãririi. Actualizarea lor se va face într-o ediþie viitoare.

ALTE PUBLICAÞII
Geneza Constituþiei României................................................................................................................. 140.000 lei
Nicolae Ivanciu-Vãleanu Ð Tratat de doctrine economice .............................................................................. 13.500 lei
Constituþiile române.................................................................................................................................. 5.500 lei
Adrian Nãstase Ð Ideea politicã a schimbãrii ................................................................................................ 5.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1994......................................................................................................... 5.500 lei
Adrian Nãstase Ð Drept internaþional economic........................................................................................... 14.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1996 ...................................................................................................... 24.650 lei
Valericã Dabu Ð Poliþiºti, procurori, judecãtori între lege ºi fãrãdelege............................................................ 12.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1997 ...................................................................................................... 48.000 lei
Gheorghe Iancu Ð Drepturile fundamentale ºi protecþia mediului................................................................... 23.100 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1998 ...................................................................................................... 96.000 lei
Gheorghe Iancu Ð Sisteme electorale........................................................................................................ 15.750 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1992Ñ1997 ..................................................................................... 30.000 lei
Album România Ð Panoramic (limbile românã, francezã, englezã) ............................................................. 175.000 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1 ianuarieÐ30 iunie 1998..................................................................... 28.000 lei
Album România Ð Panoramic (limbile românã, germanã, englezã)............................................................. 175.000 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1 iulieÐ31 decembrie 1998................................................................... 50.200 lei
Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I Ð 22 decembrie 1989Ð31 ianuarie 1999.............. 120.000 lei
Dacã oferta noastrã prezinã interes, aºteptãm comenzi ferme prin fax: 312.09.01/312.47.03 sau E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro.
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R.A.M.O.
NOUTATE
Abonamentele la Monitorul Oficial al României pe suport neconvenþional sau la distanþã vã oferã în totalitate actele publicate în
Partea I, Partea I numere bis ºi Partea a II-a ale publicaþiei oficiale a statului.
OPERATIVITATE
Transmiterea monitoarelor oficiale se face electronic, la câteva ore de la apariþie. Informaþiile transmise sunt protejate ºi se
asigurã fidelitate completã. Fiºierele cu informaþia legislativã sunt de tip PDF ºi se citesc cu Acrobat Reader.
ACCESIBILITATE
Preþul unui abonament anual la Monitorul Oficial al României, Partea I ºi Partea I numere bis, este de 140 USD pentru un
echipament de tip server sau monopost. În condiþiile în care dispuneþi de reþea, pentru fiecare utilizator final contravaloarea prestaþiei
este de 6 USD/lunã, acordându-se o reducere de 20% pentru o reþea cu mai mult de cinci staþii de lucru.
Preþul unui abonament anual la Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, care cuprinde stenogramele ºedinþelor parlamentare,
este de 135 USD.
Un abonament se poate încheia pe orice perioadã de timp din cadrul anului calendaristic.

în pas cu timpul
REGIA AUTONOMÃ MONITORUL OFICIAL
Telefon: 402.21.53 Fax: 312.09.01
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro
Internet: www.monitoruloficial.ro
DIVERSITATE
Prin aceleaºi mijloace multimedia R.A.M.O. oferã:
• colecþiile de legi din anii 1990 ºi 1991, revizuite ºi adãugite, 1993, vol. 2 ºi vol. 4, 1994, vol. 2, vol. 3 ºi colecþiile de
hotãrâri din anul 1994, vol. 1, vol. 2A-2B, vol. 3A-3B (270 USD)
• monitoarele oficiale Partea I, sau Partea a II-a, din perioada 1 octombrie 1994Ð31 decembrie 1998 (246 USD)
• monitoarele oficiale aferente oricãrui an din perioada 1995Ð1998 (62 USD)
• lucrarea editatã de R.A.M.O. ”Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 22 decembrie 1989 Ð
31 ianuarie 1999Ò (43 USD)
• selecþii de monitoare oficiale, Partea I sau Partea a II-a (0,02 USD/pag.)
• selecþii din monitoarele oficiale, Partea I, ale diferitelor acte legislative (0,04 USD/pag.)
• legislaþie în limbi strãine, editatã de R.A.M.O. (a se vedea colecþia trilingvã).

Plata se face în lei, la cursul de schimb din ziua efectuãrii plãþii. Preþurile includ T.V.A.

LEGISLAÞIE TEMATICÃ pe suport electronic
• Legislaþie privind jocurile de noroc ............................................................................................................................... 2,32
• Legislaþie în domeniul asistenþei medicale..................................................................................................................... 7,76
• Legislaþie privind normele de medicina muncii ............................................................................................................... 3,48
• Legislaþie privind dezvoltarea regionalã a României ºi regimul zonelor defavorizate............................................................ 3,72
• Legislaþia viei ºi vinului .............................................................................................................................................. 4,28
• Reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice........................................................................................................ 2,32
• Legislaþie în domeniul silviculturii ºi protecþiei vânatului .................................................................................................. 9,08
• Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice............................................................................... 0,7
• Reglementãri privind concesionãrile în domeniul sanitar-veterinar .......................................................................................1,36

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Preþ în dolari/versiune

COLECÞII TRILINGVE pe suport electronic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lege privind organizarea ºi funcþionarea Societãþii Române de Radiodifuziune ºi a Societãþii Române de Televiziune*
Ordinea publicã, apãrarea ºi siguranþa naþionalã
Consiliul Legislativ. Curtea Supremã de Justiþie
Contractul de management. Selecþionarea ºi numirea managerilor*
Reglementãri privind regimul investiþiilor strãine*
Legea învãþãmântului*
Lege privind valorile mobiliare ºi bursele de valori*
Legea protecþiei mediului
Reglementãri privind locuinþele trecute în proprietatea statului
Reglementãri privind administraþia publicã localã ºi alegerile locale
Organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ
Legea fondului funciar. Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare*
Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Partide politice
Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe
Lege privind procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare*
Lege privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
Legea apelor
Lege privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Economic ºi Social
Legea privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
Amenajarea teritoriului naþional
Societãþi comerciale. Registrul comerþului
Legislaþie bancarã
Avocatul Poporului
Dezvoltarea regionalã în România
Proprietatea publicã ºi concesiunile
Prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor
Investiþii directe ºi dezvoltarea activitãþii economice

românã

francezã

englezã

1,2
1,96
1,8
1,6
2,44
2,36
2,08
1,72
3,08
3,16
1,8
2,36
3,04
2,08
1,44
1,08
2,36
0,28
1,12
0,52
3,6
2,88
1,36
0,32
0,96
0,4
0,76

2,48
4,4
4
3,6
5,28
5,36
4,64
3,76
6,4
7,52
3,76
5,2
6,72
4,4
3,04
2,48
5,44

2,56
4,32
4,08
3,6
5,2
4,64
4,48
3,6
6,64
7,44
3,76
4,96
6,56
4,24
2,96
2,4
5,12
0,56
2,48
1,04
7,68
6,16
2,88
0,72
2,08
0,8
1,52

1,04
7,84
6,24
2,8
0,8
2,08
0,8
1,60

germanã

rusã

5,44

2,48

* Broºura cuprinde ºi acte normative neactualizate, acestea fiind modificate sau abrogate dupã data tipãririi. Actualizarea lor se va face într-o ediþie viitoare.
Dacã oferta noastrã prezintã interes, aºteptãm comenzi ferme prin fax: 312.09.01/312.47.03 sau E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro.
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