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SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 40/1996 privind aprobarea componenþei nominale
a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul art. 31 alin. (3) din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Senatului nr. 40/1996 privind
aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente
ale Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 328 din 9 decembrie 1996, cu modificãrile
ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La anexa nr. V Ñ Comisia pentru politicã externã:
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Ñ domnul senator Bãdiceanu Nistor Ñ Grupul parlamentar al Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat Ñ
se include în componenþa comisiei ca urmare a decesului
fostului senator Grama Mihail Ñ Grupul parlamentar al
Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat.
2. La anexa nr. XII Ñ Comisia juridicã, de numiri, disciplinã, imunitãþi ºi validãri:

Ñ domnul senator Clonaru Victor Ñ Grupul parlamentar
al Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat Ñ se
include în componenþa comisiei în locul domnului senator
Bãdiceanu Nistor Ñ Grupul parlamentar al Partidului
Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 15 noiembrie 1999.
Nr. 24.

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea anexei nr. II/2 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
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Art. I. Ñ Nr. crt. 17 ºi 22Ñ24 din anexa nr. II/2 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, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie
1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã
dupã cum urmeazã:
Nr.
crt.

Funcþia

Coeficientul
de multiplicare

Consiliul Legislativ
”17. Preºedinte de secþie

16,500Ò

Nr.
crt.

Funcþia

Coeficientul
de multiplicare

Curtea de Conturi
”22. Preºedinte de secþie
”23. Consilier de conturi
”24. Procuror general financiar

Art. II. Ñ În anul 1999 prevederile art. I se aplicã în
limita bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale Consiliului
Legislativ ºi Curþii de Conturi, aprobate pentru acest an,
începând cu luna decembrie.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Preºedintele Curþii de Conturi,
Ioan Condor

Bucureºti, 16 noiembrie 1999.
Nr. 183.

16,500Ò
16,100Ò
17,500Ò
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru completarea art. 5 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
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Articol unic. Ñ Articolul 5 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, republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se completeazã
dupã cum urmeazã:
”În cazul în care comisia prevãzutã la art. 2 alin. 4 nu
finalizeazã lucrãrile în vederea cãrora a fost instituitã,
Guvernul, prin Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluþionarilor din Decembrie 1989, este împuternicit sã
facã propuneri Preºedinþiei României pentru eliberarea titlu-

rilor prevãzute la art. 1, 2 ºi 3, utilizând listele înaintate
Guvernului de cãtre organizaþiile revoluþionare legal constituite pânã la data de 31 decembrie 1992.
Listele cuprinzând propunerile vor fi publicate în
Monitorul Oficial al României, prin grija Secretariatului de
Stat pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie
1989, eventualele contestaþii urmând sã fie prezentate
comisiei parlamentare prevãzute la art. 7, în termen de
30 de zile de la publicare.
Contestaþiile vor fi soluþionate în termen de 10 zile de la
primirea lor, iar hotãrârile vor fi comunicate în scris
Preºedinþiei României ºi contestatarilor.Ò

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor
din Decembrie 1989
Cristian Alexandrescu,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 16 noiembrie 1999.
Nr. 184.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietãþii de Stat privind vânzarea cãtre asociaþia
formatã din salariaþii ºi pensionarii cu ultimul loc de muncã la Societatea Naþionalã
de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A. a unui pachet de acþiuni deþinute de stat
la Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã mandatul Fondului
Proprietãþii de Stat privind vânzarea cãtre asociaþia formatã
din salariaþii ºi pensionarii cu ultimul loc de muncã la
Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A.

a unui pachet de acþiuni deþinute de stat la Societatea
Naþionalã de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A.,
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Bucureºti, 15 noiembrie 1999.
Nr. 947.

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Preºedintele Agenþiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Comunicaþii ºi Informaticã,
Sergiu Iliescu
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ANEXÃ
MANDATUL

Fondului Proprietãþii de Stat privind vânzarea cãtre asociaþia formatã din salariaþii ºi pensionarii
cu ultimul loc de muncã la Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A.
a unui pachet de acþiuni deþinute de stat la Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A.
Art. 1. Ñ (1) Vânzarea de cãtre Fondul Proprietãþii de
Stat a unui pachet de acþiuni deþinute de stat la Societatea
Naþionalã de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A. se va
face sub îndrumarea unui comitet de coordonare condus
de primul-ministru, din care mai fac parte: ministru de stat,
ministrul justiþiei, ministrul finanþelor, preºedintele Agenþiei
Române de Dezvoltare, preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Comunicaþii ºi Informaticã ºi preºedintele Consiliului
de administraþie al Fondului Proprietãþii de Stat.
(2) Comitetul de coordonare prevãzut la alin. (1) va examina ºi va hotãrî cu privire la toate problemele majore
referitoare la aceastã vânzare de acþiuni.
Art. 2. Ñ (1) Fondul Proprietãþii de Stat este mandatat
sã vândã un pachet de 782.032 acþiuni, reprezentând 5%
din totalul capitalului social al Societãþii Naþionale de
Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A.
(2) Vânzarea pachetului de acþiuni menþionat la alin. (1)
se va face la preþul pieþei, în baza raportului dintre cerere
ºi ofertã, dar nu mai puþin decât preþul stabilit prin
tranzacþia anterioarã, prin negociere, de cãtre o comisie
formatã din 5 membri, desemnatã de Fondul Proprietãþii de
Stat.

(3) Comisia de negociere coordoneazã pregãtirea tuturor
documentelor necesare pentru desfãºurarea ºi finalizarea
acestui proces de privatizare.
(4) Dupã finalizarea negocierilor comisia de negociere
va încheia un proces-verbal privind derularea negocierilor ºi
prezentarea clauzelor care vor fi cuprinse în contractul de
vânzare-cumpãrare.
(5) Procesul-verbal menþionat la alin. (4) va fi supus
aprobãrii comitetului de coordonare de cãtre Consiliul de
administraþie al Fondului Proprietãþii de Stat. Dupã obþinerea acestei aprobãri comisia de negociere ºi asociaþia formatã din salariaþii ºi pensionarii cu ultimul loc de muncã la
Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ
S.A. vor definitiva ºi vor încheia contractul de vânzarecumpãrare de acþiuni.
Art. 3. Ñ Termenul de finalizare a vânzãrii acþiunilor
cãtre asociaþia formatã din salariaþii ºi pensionarii cu ultimul
loc de muncã la Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii
”RomtelecomÒ Ñ S.A. este de 90 de zile de la data
adoptãrii prezentei hotãrâri.
Art. 4. Ñ Acþiunile vândute conform prevederilor art. 2
nu pot face obiectul nici unei tranzacþii, pe o duratã de cel
puþin 5 ani de la data dobândirii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 322/1999
privind aprobarea Programului de acþiuni ºi de lucrãri, finanþate
din Fondul special al aviaþiei civile, pentru anul 1999
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Anexa la Hotãrârea Guvernului
nr. 322/1999 privind aprobarea Programului de acþiuni ºi de
lucrãri, finanþate din Fondul special al aviaþiei civile, pentru

anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 188 din 30 aprilie 1999, se înlocuieºte cu
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 15 noiembrie 1999.
Nr. 950.
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ANEXÃ
PROGRAM

de acþiuni ºi de lucrãri, finanþate din Fondul special al aviaþiei civile, pentru anul 1999
a) Acþiuni ºi lucrãri pentru aeroporturile de interes naþional (25% din Fondul special al
aviaþiei civile)
Nr.
crt.

Denumirea acþiunii
sau a lucrãrii finanþate

Suma alocatã
(milioane lei)

20.001

CHELTUIELI CURENTE Ñ TOTAL,

1.

2.
3.
4.

din care:
Completarea surselor de finanþare a cheltuielilor pentru reparaþia capitalã
la pista de decolare-aterizare, la calea de rulare ºi la platformã
Beneficiar: Societatea Naþionalã ”Aeroportul Internaþional BucureºtiÑ
BãneasaÒ Ñ S.A.
Completarea surselor de finanþare a cheltuielilor pentru reparaþia capitalã
a balizajului luminos
Beneficiar: Societatea Naþionalã ”Aeroportul Internaþional ConstanþaÒ Ñ S.A.
Completarea surselor de finanþare a cheltuielilor pentru reparaþia capitalã
la pista de decolare-aterizare
Beneficiar: Societatea Naþionalã ”Aeroportul Internaþional TimiºoaraÒ Ñ S.A.
Completarea surselor de finanþare a cheltuielilor pentru reparaþia capitalã
a balizajului luminos
Beneficiar: Societatea Naþionalã ”Aeroportul Internaþional TimiºoaraÒ Ñ S.A.

3.500

7.501
3.500
5.500
4.674

CHELTUIELI DE CAPITAL Ñ TOTAL,

din care:
5. Achiziþionarea echipamentului pentru marcarea pistei
Beneficiar: Societatea Naþionalã ”Aeroportul Internaþional TimiºoaraÒ Ñ S.A.
6. Completarea surselor de finanþare a cheltuielilor pentru lucrãrile de
împrejmuire a terenului aferent aeroportului
Beneficiar: Societatea Naþionalã ”Aeroportul Internaþional ConstanþaÒ Ñ S.A.
7. Completarea surselor de finanþare a cheltuielilor pentru lucrãrile de
împrejmuire a terenului aferent aeroportului
Beneficiar: Societatea Naþionalã ”Aeroportul Internaþional Bucureºti Ñ
BãneasaÒ Ñ S.A.

124
1.500
3.050

b) Acþiuni ºi lucrãri pentru aeroporturile de interes local (15% din Fondul special al aviaþiei
civile)
Nr.
crt.

Denumirea acþiunii
sau a lucrãrii finanþate

Suma alocatã
(milioane lei)

5.576

CHELTUIELI CURENTE Ñ TOTAL,

din care:
1. Completarea surselor de finanþare a cheltuielilor pentru reparaþia capitalã
la pista de decolare-aterizare, la calea de rulare ºi la platformã
Beneficiar: Aeroportul Cluj-Napoca
2. Completarea surselor de finanþare a cheltuielilor pentru reparaþia capitalã
la pista de decolare-aterizare, la calea de rulare ºi la platformã
Beneficiar: Aeroportul Oradea
3. Completarea surselor de finanþare a cheltuielilor pentru reparaþia capitalã
la pista de decolare-aterizare, la calea de rulare ºi la platformã
Beneficiar: Aeroportul Tulcea
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.900
1.776
9.229

CHELTUIELI DE CAPITAL Ñ TOTAL,

din care:
Achiziþionarea agregatului mobil pentru pornirea
Beneficiar: Aeroportul Sibiu
Achiziþionarea agregatului mobil pentru pornirea
Beneficiar: Aeroportul Iaºi
Achiziþionarea agregatului mobil pentru pornirea
Beneficiar: Aeroportul Târgu Mureº
Achiziþionarea agregatului mobil pentru pornirea
Beneficiar: Aeroportul Tulcea
Achiziþionarea echipamentului de degivrare
Beneficiar: Aeroportul Oradea
Achiziþionarea frezei de deszãpezire
Beneficiar: Aeroportul Oradea

1.900

aeronavelor

558

aeronavelor

558

aeronavelor

558

aeronavelor

558
150
50
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Nr.

Denumirea acþiunii

Suma alocatã

crt.

sau a lucrãrii finanþate

(milioane lei)

10. Achiziþionarea echipamentului de degivrare

1.550

Beneficiar: Aeroportul Arad
11. Achiziþionarea echipamentului de degivrare

1.550

Beneficiar: Aeroportul Baia Mare
12. Achiziþionarea echipamentului de degivrare

1.550

Beneficiar: Aeroportul Cluj-Napoca
13. Achiziþionarea cisternei de alimentare cu combustibil a aeronavelor

347

Beneficiar: Aeroportul Baia Mare
14. Achiziþionarea utilajului de deszãpezire a pistei

1.800

Beneficiar: Aeroportul Satu Mare

c) Achiziþionarea de tehnicã pentru aviaþia civilã, utilizatã în domenii de interes public
(40% din Fondul special al aviaþiei civile)
Nr.

Denumirea acþiunii

Suma alocatã

crt.

sau a lucrãrii finanþate

(milioane lei)

CHELTUIELI DE CAPITAL Ñ TOTAL,

39.480

din care:
1.

Achiziþionarea de tehnicã pentru aviaþia civilã, necesarã în procesul de pregãtire
teoreticã ºi practicã a personalului aeronautic

13.480

Beneficiar: Academia Românã de Aviaþie
2.

Achiziþionarea de aeronave destinate activitãþilor aeronautice sportive

22.000

Beneficiar: Aeroclubul României
3.

Achiziþionarea de paraºute pentru instruirea în zbor a personalului
aeronautic sportiv

4.000

Beneficiar: Aeroclubul României

d) Asigurarea condiþiilor de desfãºurare ºi de executare a programelor de formare,
pregãtire, instruire ºi perfecþionare a personalului din aviaþia civilã (20% din Fondul special al
aviaþiei civile)
Nr.

Denumirea acþiunii

Suma alocatã

crt.

sau a lucrãrii finanþate

(milioane lei)

CHELTUIELI CURENTE Ñ TOTAL,

15.740

din care:
1.

Reparaþia capitalã a sediului

13.700

Beneficiar: Academia Românã de Aviaþie
2.

Reparaþia capitalã a turnului de paraºutism Cluj-Napoca

800

Beneficiar: Aeroclubul României
3.

Completarea surselor de finanþare necesare pentru funcþionare

1.240

Beneficiar: Academia Românã de Aviaþie
CHELTUIELI DE CAPITAL Ñ TOTAL,

4.000

din care:
4.

Dotarea sediului cu mobilier, echipamente de biroticã ºi aparaturã electricã
Beneficiar: Academia Românã de Aviaþie

4.000
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea anexei la Hotãrârea Guvernului
nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri
pentru realizarea unor acþiuni ºi categorii de cheltuieli
finanþate din fondurile publice
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Punctul III ”Prestãri de serviciiÒ din anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor
acþiuni ºi categorii de cheltuieli finanþate din fondurile publice, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se completeazã cu punctul 10 cu urmãtorul
cuprins:
”10. Prestãri de servicii pentru realizarea acþiunilor din cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului ºi Sportului:
a) existenþa unor contracte ferme, încheiate în condiþiile legii;
b) se pot acorda avansuri de pânã la 30% din valoarea contractului.Ò
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul tineretului ºi sportului,
Crin Antonescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 15 noiembrie 1999.
Nr. 952.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea din Fondul de rezervã bugetarã
la dispoziþia Guvernului pe anul 1999
a unei sume pentru completarea fondurilor financiare
necesare în vederea realizãrii lucrãrilor
de la Aºezãmântul bisericesc românesc
din oraºul Ierihon, Israel
În temeiul art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice ºi al
art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,
cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 1.500 milioane lei din Fondul
de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 1999 Secretariatului de
Stat pentru Culte, pentru completarea fondurilor financiare necesare în vederea realizãrii lucrãrilor de la Aºezãmântul bisericesc românesc din oraºul
Ierihon, Israel, de cãtre Biserica Ortodoxã Românã.

7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 562/17.XI.1999
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce în bugetul de stat ºi în
bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, pe anul 1999, modificãrile ce
decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Secretariatul de Stat pentru Culte ºi celelalte organe abilitate
de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile
legale, a sumelor alocate potrivit art. 1.
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