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HOTÃRÂRI

ALE

PARLAMENTULUI

ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind trecerea pe teritoriul României a unui tren militar ce transportã efective,
tehnicã ºi containere cu diverse materiale, aparþinând armatei Republicii Cehe
În urma solicitãrii Preºedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba trecerea pe teritoriul României a unui tren militar ce transportã efective, tehnicã ºi containere cu diverse materiale, aparþinând
armatei Republicii Cehe, pentru trupele cehe din contingentul KFOR în Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei
(FYROM),
în temeiul art. 117 alin. (5) din Constituþia României ºi al art. 1 pct. 27 din Regulamentul ºedinþelor comune ale
Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea pe teritoriul României, în
perioada 3Ñ4 decembrie 1999, a unui tren militar compus
din 9 vagoane, ce transportã 3 militari (fãrã armament ºi
muniþie) ºi un civil, un autoturism de teren ºi 7 containere
cu diverse materiale, aparþinând armatei Republicii Cehe.
Nu se transportã produse strategice.

Intrarea ºi ieºirea trenului din þarã se vor face prin
staþiile de cale feratã Curtici ºi, respectiv, Giurgiu-Nord.
Art. 2. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale va asigura paza
ºi însoþirea trenului pe timpul trecerii pe teritoriul României
ºi va coordona aceastã activitate, prin organele de specialitate, împreunã cu Ministerul Transporturilor.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 29 noiembrie 1999, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ION DIACONESCU

PETRE ROMAN

Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 50.
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind participarea României cu un spital militar de campanie ºi cu 20 de ofiþeri de stat major
la Forþa Internaþionalã de Pace Ñ KFOR din Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia)
În urma solicitãrii Preºedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea României cu un spital militar de campanie ºi cu 20 de ofiþeri de stat major la Forþa Internaþionalã de Pace Ñ
KFOR din Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia),
în temeiul art. 5 alin. (1) 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.
Art. 1. Ñ Se aprobã participarea României cu un spital
militar de campanie, constituit din 126 de militari ºi 40 de
paturi, precum ºi cu 20 de ofiþeri de stat major la Forþa
Internaþionalã de Pace Ñ KFOR din Kosovo (Republica
Federalã Iugoslavia), pentru o perioadã de un an, începând
cu data de 1 ianuarie 2000.

Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente, estimate la circa
151 miliarde lei, vor fi suportate din cheltuielile
prevãzute în bugetul de stat pentru Ministerul Apãrãrii
Naþionale în anul 2000.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 29 noiembrie 1999, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ION DIACONESCU

PETRE ROMAN

Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 51.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea cu 20 de poliþiºti a efectivelor Poliþiei Române
participante la Misiunea O.N.U. din Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia),
în componenþa Grupului Internaþional de Poliþie
În urma solicitãrii Preºedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba suplimentarea cu 20 de poliþiºti a efectivelor Poliþiei Române participante la Misiunea O.N.U. din Kosovo (Republica Federalã
Iugoslavia), în componenþa Grupului Internaþional de Poliþie,
în temeiul art. 501 din Legea nr. 26/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Române, modificatã prin
Legea nr. 179/1997, ºi al art. 1 pct. 27 din Regulamentul ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea cu 20 de poliþiºti a
efectivelor Poliþiei Române participante la Misiunea O.N.U.
din Kosovo (Republica Federalã Iugoslavia), în componenþa
Grupului Internaþional de Poliþie.

Misiunea poliþiºtilor români în cadrul Grupului
Internaþional de Poliþie din Kosovo va începe la 17 decembrie 1999 ºi va dura pânã la expirarea mandatului misiunii.
Art. 2. Ñ Costurile necesare pentru desfãºurarea acestor acþiuni vor fi suportate de Organizaþia Naþiunilor Unite.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 29 noiembrie 1999, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

ION DIACONESCU

PETRE ROMAN

Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 52.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unor colonei din Ministerul de Interne
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 lit. a) ºi al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de brigadã urmãtorilor:
Ñ colonel Apostol-Ion Vasile Gheorghe
Ñ colonel Bot Vasile Mircea
Ñ colonel Ionaº Alexandru Alexandru
Ñ colonel Panduru Iosif Iosif
Ñ colonel Popescu Ion Dumitru
Ñ colonel Silion Anton Costicã
Ñ colonel Toma Ilie Zaharia
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Ñ colonel Udor Potenchin Aurel
Ñ colonel Vasilescu Roman Petre.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE

Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 380.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unor colonei din Serviciul Român de Informaþii
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
al art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea ºi funcþionarea
Serviciului Român de Informaþii, precum ºi al art. 45 lit. a) ºi al art. 109 din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile directorului Serviciului Român de
Informaþii,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de brigadã urmãtorilor:
Ñ colonel Iancu Valeriu Vasile
Ñ colonel ªtefãnuþ Manole Ion
Ñ colonel Zamfir Ioan Dumitru.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 381.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unor colonei din Serviciul de Informaþii Externe
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea ºi funcþionarea
Serviciului de Informaþii Externe, precum ºi al art. 45 lit. a) ºi al art. 109 din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
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având în vedere propunerile directorului Serviciului de Informaþii
Externe,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de brigadã urmãtorilor:
Ñ colonel Biriº Cornel
Ñ colonel Maierean Vasile.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE

Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 382.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Serviciul de Protecþie ºi Pazã
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
al art. 16 alin. (1) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã, precum ºi al art. 45 lit. a) ºi al art. 109
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecþie ºi
Pazã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de brigadã colonelului Vuþã Radu Marin.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE

Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 383.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general, respectiv de contraamiral, unor colonei ºi comandori
din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 45 lit. a) din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de general de brigadã urmãtorilor:
Ñ colonel Bãhnãreanu Mihai Neculai
Ñ colonel Câmpeanu Tudor Ionel-Tudor
Ñ colonel Floca Mihai Mihai
Ñ colonel Horvat Teodor Teodor
Ñ colonel Ioan Marius Sorin
Ñ colonel Maftei Vasile Laurenþiu
Ñ colonel ing. Pigui Dumitru Traian

Ñ colonel Rãdulescu-Bãrbuleþ ªerban-Nicolae
Ñ colonel Viºtianu Vasile Gheorghe.
Art. 2. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de general de flotilã aerianã comandorului Zaharia
Vergil Constantin.
Art. 3. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de contraamiral urmãtorilor:
Ñ comandor Blidea Victor Aurel-Victor
Ñ comandor Cioromele Vasile Petre.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 384.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Ministerul Justiþiei
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 lit. a) ºi al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul justiþiei,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de brigadã colonelului Bercaru Verona Virgil.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE

Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 385.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel
din Serviciul de Telecomunicaþii Speciale
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
al art. 16 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea ºi funcþionarea
Serviciului de Telecomunicaþii Speciale, precum ºi al art. 45 lit. a) ºi al
art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de brigadã colonelului dr. ing. Sima Tomiþã Ion.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE

Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 386.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de viceamiral unui contraamiral
din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 alin. 1 lit. a) ºi al art. 58 alin. 4 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 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
viceamiral contraamiralului Rudencu Valentin Corneliu.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE

Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 387.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de divizie unor generali
din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 alin. 1 lit. a) ºi al art. 58 alin. 4 din Legea nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii
naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de divizie urmãtorilor:
Ñ general de brigadã Chelaru Gheorghe Mircea
Ñ general de brigadã Chertic Gheorghe Petru
Ñ general de brigadã Cioarã Vasile Ion
Ñ general de brigadã Palaghia Neculai Mihai.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 388.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de corp de armatã
unor generali din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 alin. 1 lit. a) ºi al art. 58 alin. 4 din Legea nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii
naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de corp de armatã urmãtorilor:
Ñ general de divizie Gheorghiu Gheorghe Dorin
Ñ general de divizie Ilina Spiridon Decebal
Ñ general de divizie Pãºtinicã Nicolae Nicolae
Ñ general de divizie Popescu Eugeniu Mihail.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 389.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de divizie aerianã unui
general din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 alin. 1 lit. a) ºi al art. 58 alin. 4 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 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de divizie aerianã generalului de flotilã aerianã Catrina Marin
Gheorghe.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE

Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 390.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de corp de armatã unui
general din Ministerul de Interne
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 lit. a), al art. 58 ºi al art. 109 din Legea nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de corp de armatã generalului de divizie Mureºan Teodor Mircea.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE

Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 391.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de divizie unor generali
din Ministerul de Interne
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 45 lit. a), al art. 58 ºi al art. 109 din Legea nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de interne,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de divizie urmãtorilor:
Ñ general de brigadã Andreescu ªtefan Anghel
Ñ general de brigadã Ardelean Ecaterina Virgil
Ñ general de brigadã Berechet Constantin Nicolae
Ñ general de brigadã Cearapin Dumitru Tudor
Ñ general de brigadã Oprea Sabin Nicolae.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 392.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de divizie unui general
din Serviciul de Protecþie ºi Pazã
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
al art. 16 alin. (1) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã, precum ºi al art. 45 lit. a), al art. 58
alin. 4 ºi al art. 109 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protecþie ºi
Pazã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de divizie generalului de brigadã Stoina Neculai.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 393.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de corp de armatã
unui general din Serviciul Român de Informaþii
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
al art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea ºi funcþionarea
Serviciului Român de Informaþii, precum ºi al art. 45 lit. a), al art. 58 alin. 4
ºi al art. 109 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de
Informaþii,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de corp de armatã generalului de divizie Lupu Ion Vasile.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 394.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unor colonei
în retragere din Serviciul Român de Informaþii
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
al art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea ºi funcþionarea
Serviciului Român de Informaþii, precum ºi al art. 45 lit. a) ºi al art. 109 din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile directorului Serviciului Român de
Informaþii,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general urmãtorilor:
Ñ colonel în retragere Gheorghina Gheorghe Gheorghe
Ñ colonel în retragere Grigorescu Vasile Ion.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 395.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei
în retragere din Ministerul de Interne
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 43 alin. (1) lit. a), al art. 45 lit. a), al art. 66 alin. 1 ºi al
art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de interne,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general de brigadã urmãtorilor:
Ñ colonel în retragere Alexandrescu Ioan Gheorghe
Ñ colonel în retragere Bilanici Ion Vasile
Ñ colonel în retragere Ciauºu Nistor Ion
Ñ colonel în retragere Lucan Gheorghe Ioan
Ñ colonel în retragere Mecu Dumitru Constantin
Ñ colonel în retragere Milescu Gheorghe Emil
Ñ colonel în retragere Tibacu Alexandru Nicola
Ñ colonel în retragere Iancu Ion Marin.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 396.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
în retragere din Serviciul de Informaþii Externe
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea ºi funcþionarea
Serviciului de Informaþii Externe, precum ºi al art. 45 lit. a) ºi al art. 109 din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informaþii
Externe,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de
general colonelului în retragere Ileº Petru Teodor.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 397.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unor ofiþeri în retragere din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 67 alin. 1 ºi 2 lit. a) din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de general de corp de armatã generalului de divizie în
retragere Spiroiu Constantin Nicolae.
Art. 2. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de general de divizie urmãtorilor:
Ñ general de brigadã în retragere Popescu Ioan Titus
Ñ general de brigadã în retragere Scrieciu Constantin
Ion.
Art. 3. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de general de brigadã urmãtorilor:
Ñ colonel în retragere Ciobanu Nicolae Nicolae

Ñ colonel în retragere Constantin Tudorache Petre
Ñ colonel în retragere Creþan Dumitru Ion
Ñ colonel în retragere Drãguºin Petre Ion
Ñ colonel în retragere Petrea Stan Georgicã
Ñ colonel în retragere Platon Gheorghe Constantin
Ñ colonel în retragere Tãnase Dumitru Constantin
Ñ colonel în retragere Târzioru Dumitru Mircea.
Art. 4. Ñ Pe data de 1 decembrie 1999 se acordã gradul de general de flotilã aerianã urmãtorilor:
Ñ comandor în retragere Briºan Teodor Teofil
Ñ comandor în retragere Trofin Dumitru Ion.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

RADU VASILE
Bucureºti, 29 noiembrie 1999.
Nr. 398.

DECIZII
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului
în perioada 30 noiembrie Ñ 2 decembrie 1999
În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,
Preºedintele Senatului

d e c i d e :

Articol unic. Ñ Pe perioada absenþei din þarã a preºedintelui Senatului,
30 noiembrie Ñ 2 decembrie 1999, conducerea Senatului va fi asiguratã de
domnul senator Mircea Ionescu-Quintus, vicepreºedinte al Senatului.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Bucureºti, 26 noiembrie 1999.
Nr. 18.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind constituirea ºi funcþionarea Comisiei consultative interministeriale
în domeniul egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi (CODES)
În temeiul Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi
statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,
ºi al Protocolului adiþional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, ºi Comunitãþile
Europene ºi statele lor membre, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 30 iunie 1995, ratificat prin Legea nr. 41/1996,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se constituie Comisia consultativã interministerialã în domeniul egalitãþii de ºanse între femei ºi bãrbaþi,
denumitã în continuare CODES, având drept scop asigurarea unui permanent schimb de informaþii privind experienþe
ºi mãsuri în domeniu ºi elaborarea de recomandãri autoritãþilor administraþiei publice centrale de specialitate privind
formularea ºi implementarea de politici sectoriale pentru
promovarea egalitãþii de ºanse ºi de tratament.
Art. 2. Ñ CODES îndeplineºte urmãtoarele atribuþii:
a) diseminarea în cadrul administraþiei publice centrale a
conceptului de abordare integratã, în sensul încorporãrii
principiului egalitãþii sociale dintre femei ºi bãrbaþi ºi al eliminãrii disparitãþilor de gen ºi a discriminãrilor pe motive de
sex în elaborarea ºi aplicarea politicilor sectoriale;
b) evaluarea stadiului aplicãrii ºi respectãrii legislaþiei în
domeniu; stimularea adoptãrii de programe de acþiune destinate formãrii ºi sensibilizãrii în problematica egalitãþii de
ºanse între femei ºi bãrbaþi;
c) elaborarea de recomandãri ºi criterii care sã poatã
sprijini ºi orienta structuri guvernamentale, neguvernamentale, ale autoritãþilor publice locale, în aplicarea de politici
de abordare integratã;
d) promovarea schimbului de informaþii ºi de experienþã
privind acþiunile desfãºurate în domeniu;

e) elaborarea de rapoarte periodice privind statutul ºi
condiþia femeii în România, modul de aplicare în diferite
sectoare de activitate a politicii egalitãþii de ºanse.
Art. 3. Ñ (1) CODES este formatã din 22 de membri,
reprezentanþi ai

autoritãþilor publice

prevãzute în anexa

care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, desemnaþi
de conducerile acestora.
(2) Reprezentanþii vor fi desemnaþi din rândul persoanelor care ocupã cel puþin funcþia de director.
(3) CODES poate invita la reuniunile sale reprezentanþi
ai altor instituþii publice, precum ºi ai organismelor guvernamentale ºi neguvernamentale ºi poate solicita sprijinul
specialiºtilor în domeniul egalitãþii de ºanse ºi de tratament.
Art. 4. Ñ (1) Coordonarea activitãþii CODES este asiguratã de Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
(2) Direcþia pentru egalitatea ºanselor din cadrul
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale va îndeplini ºi
atribuþiile de secretariat ale CODES.
(3) Reuniunile CODES se desfãºoarã trimestrial la
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, potrivit regulamentului
propriu de funcþionare a acesteia, aprobat prin ordin al
ministrului muncii ºi protecþiei sociale.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athansiu
Secretar de stat, ºeful Departamentului pentru Reforma
Administraþiei Publice Centrale,
Petre Diaconu
Ministru delegat pe lângã primul-ministru pentru integrare
europeanã,
Alexandru Herlea

Bucureºti, 18 noiembrie 1999.
Nr. 967.
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ANEXÃ
AUTORITÃÞILE PUBLICE

care desemneazã membri ai CODES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale
Ministerul Justiþiei
Ministerul Finanþelor
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Industriei ºi Comerþului
Ministerul Apãrãrii Naþionale
Ministerul de Interne
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei
Ministerul Transporturilor
Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
Ministerul Educaþiei Naþionale
Ministerul Culturii
Ministerul Sãnãtãþii
Ministerul Tineretului ºi Sportului
Comisia Naþionalã pentru Statisticã
Departamentul pentru Integrare Europeanã
Departamentul pentru Reforma Administraþiei Publice Centrale
Departamentul pentru Administraþie Publicã Localã
Departamentul pentru Dialog Social
Departamentul pentru Protecþia Copilului
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Agenþia Naþionalã de Ocupare ºi Formare Profesionalã.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Agenþiei Manageriale de Cercetare ªtiinþificã, Inovare
ºi Transfer Tehnologic Ñ Politehnica (AMCSIT Ñ Politehnica)
În temeiul art. 107 alin. (1) ºi al art. 115 alin. (2) din Constituþie,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Agenþia Managerialã de
Cercetare ªtiinþificã, Inovare ºi Transfer Tehnologic Ñ
Politehnica (AMCSIT Ñ Politehnica), instituþie publicã cu
personalitate juridicã, subordonatã Ministerului Educaþiei
Naþionale, cu sediul în municipiul Bucureºti, Splaiul
Independenþei nr. 313, sectorul 6.
Art. 2. Ñ Obiectul de activitate al Agenþiei Manageriale
de Cercetare ªtiinþificã, Inovare ºi Transfer Tehnologic Ñ
Politehnica (AMCSIT Ñ Politehnica) îl constituie managementul ºi marketingul acþiunilor de cercetare ºtiinþificã, inovare ºi transfer tehnologic în domeniul ingineriei ºi în alte
domenii asociate, în regim de autofinanþare, de tipul: cercetare, proiectare, consultanþã, transfer tehnologic,
producþie, formare continuã, specializare, organizare de
manifestãri ºtiinþifice sau alte servicii de aceeaºi naturã.
Art. 3. Ñ Agenþia Managerialã de Cercetare ªtiinþificã,
Inovare ºi Transfer Tehnologic Ñ Politehnica (AMCSIT Ñ
Politehnica) are urmãtoarele atribuþii principale:
a) sprijinã instituþiile de învãþãmânt tehnic superior ºi
facultãþile cu acelaºi profil din alte instituþii de învãþãmânt
superior în realizarea programelor de cercetare;
b) promoveazã transferul tehnologic ºi inovarea în vederea sporirii competitivitãþii economiei româneºti;

c) propune ºi coordoneazã programe multidisciplinare ºi
proiecte de dezvoltare în acord cu prioritãþile naþionale ºi
internaþionale;
d) atrage, pe baze competitive, resurse financiare din
surse naþionale ºi internaþionale ºi rãspunde cererilor de
piaþã prin contracte negociate direct cu beneficiarii;
e) gestioneazã resursele financiare atrase prin programe
de profil naþionale ºi internaþionale;
f) participã la dezvoltarea resurselor umane prin
creºterea competenþei profesionale, fiind implicatã în procesul de pregãtire ºi formare continuã a studenþilor, a doctoranzilor ºi a altor specialiºti;
g) disemineazã rezultatele ºi cunoºtinþele de specialitate
la nivel naþional ºi internaþional;
h) colaboreazã cu alte instituþii publice sau private,
interne sau internaþionale, inclusiv cu organizaþii profesionale, în vederea îndeplinirii obiectului sãu de activitate;
i) administreazã drepturile de proprietate intelectualã, în
conformitate cu legislaþia în vigoare.
Art. 4. Ñ Agenþia Managerialã de Cercetare ªtiinþificã,
Inovare ºi Transfer Tehnologic Ñ Politehnica (AMCSIT Ñ
Politehnica) colaboreazã cu unitãþi de învãþãmânt, de
cercetare, cu instituþii publice sau private din þarã ºi din
strãinãtate.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 583/30.XI.1999

Art. 5. Ñ Structura organizatoricã, regulamentul de
organizare ºi funcþionare, statul de funcþii ºi statul de personal ale Agenþiei Manageriale de Cercetare ªtiinþificã,
Inovare ºi Transfer Tehnologic Ñ Politehnica (AMCSIT Ñ
Politehnica) se stabilesc prin ordin al ministrului educaþiei
naþionale.
Art. 6. Ñ (1) Agenþia Managerialã de Cercetare
ªtiinþificã, Inovare ºi Transfer Tehnologic Ñ Politehnica
(AMCSIT Ñ Politehnica) are un numãr maxim de 23 de
posturi.
(2) Personalul Agenþiei Manageriale de Cercetare
ªtiinþificã, Inovare ºi Transfer Tehnologic Ñ Politehnica
(AMCSIT Ñ Politehnica) se angajeazã prin concurs, potrivit
prevederilor legale în vigoare.
Art. 7. Ñ (1) Agenþia Managerialã de Cercetare
ªtiinþificã, Inovare ºi Transfer Tehnologic Ñ Politehnica
(AMCSIT Ñ Politehnica) este condusã de un consiliu de
administraþie format din 9 membri, dintre care un
preºedinte ºi doi vicepreºedinþi. Preºedintele consiliului de
administraþie este o personalitate recunoscutã de comunitatea academicã ºi de mediul de afaceri, cu calitãþi manageriale recunoscute.
(2) Activitatea consiliului de administraþie se desfãºoarã
în baza Regulamentului propriu de organizare ºi funcþionare
aprobat prin ordin al ministrului educaþiei naþionale.

Art. 8. Ñ Salarizarea personalului Agenþiei Manageriale
de Cercetare ªtiinþificã, Inovare ºi Transfer Tehnologic Ñ
Politehnica (AMCSIT Ñ Politehnica) se va face în conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 14/1998
privind utilizarea veniturilor realizate de instituþiile publice
finanþate integral din venituri extrabugetare, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 27/1999.
Art. 9. Ñ Finanþarea activitãþilor Agenþiei Manageriale de
Cercetare ªtiinþificã, Inovare ºi Transfer Tehnologic Ñ
Politehnica (AMCSIT Ñ Politehnica) se asigurã din venituri
extrabugetare.
Art. 10. Ñ Anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 690/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Educaþiei Naþionale, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se completeazã la
litera A ”Instituþii de învãþãmânt ºi alte unitãþi care
funcþioneazã în coordonarea sau subordonarea Ministerului
Educaþiei NaþionaleÒ, litera a) ”Unitãþile de învãþãmântÒ, cu
poziþia IX11 cu urmãtorul cuprins:
”IX11. Agenþia Managerialã
Venituri extrabugetareÒ
de Cercetare ªtiinþificã, Inovare
ºi Transfer Tehnologic Ñ
Politehnica (AMCSIT Ñ
Politehnica)

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul educaþiei naþionale,
Mircea Fronescu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Mariana Basuc,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 24 noiembrie 1999.
Nr. 983.
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