Anul XII Ñ Nr. 21

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Vineri, 21 ianuarie 2000

SUMAR

Nr.

Pagina

41.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
34.

Ñ Hotãrâre privind modificarea art. 4 din
Hotãrârea Guvernului nr. 113/1999 pentru stabilirea nivelului reducerii preþurilor de cumpãrare ale
seminþelor din producþia internã, provenite de la
agenþii economici autorizaþi, folosite în campaniile
agricole din anul 1999 ............................................

42.

2

35.

Ñ Hotãrâre privind extinderea aplicãrii ºi în anul
2000 a prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 650/1998
pentru aprobarea finanþãrii cu prioritate, în anul
1998, a unor culturi vegetale ºi specii de animale......

36.

Ñ Hotãrâre pentru aprobarea bugetelor de venituri
ºi cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale Regiei
Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare ºi Societãþii
Naþionale ”Cai de RasãÒ Ñ S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei ........

3

37.

Ñ Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de
urgenþã .....................................................................

3

38.

Ñ Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de
urgenþã .....................................................................

4

Ñ Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de
urgenþã .....................................................................

4Ð5

Ñ Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de
urgenþã .....................................................................

5

39.
40.

Nr.

Pagina
Ñ Hotãrâre privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Afacerilor Externe ................................

5Ð10

Ñ Hotãrâre privind modalitãþile de acordare a
unor ajutoare de la stat companiilor, societãþilor
naþionale ºi societãþilor comerciale din industria
minierã ......................................................................

10

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
2

507/1999. Ñ Ordin al ministrului transporturilor pentru
aprobarea Metodologiei de înregistrare ºi de þinere
a evidenþei unor categorii de muncitori portuari ºi de personal care lucreazã în porturi ........

11Ð14

3.022/C/1999. Ñ Ordin al ministrului de stat, ministrul
justiþiei, privind abilitarea cu puteri de anchetã
pentru investigarea faptelor care constituie
încãlcãri ale prevederilor Legii concurenþei
nr. 21/1996 a persoanelor desemnate de Consiliul
Concurenþei ..............................................................

15

ACTE ALE AUTORITÃÞII NAÞIONALE
DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
75/1999. Ñ Decizie pentru numirea agenþilor constatatori

16

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 21/21.I.2000

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 113/1999 pentru stabilirea nivelului reducerii
preþurilor de cumpãrare ale seminþelor din producþia internã, provenite de la agenþii economici
autorizaþi, folosite în campaniile agricole din anul 1999
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Articolul 4 din Hotãrârea Guvernului
nr. 113/1999 pentru stabilirea nivelului reducerii preþurilor de
cumpãrare ale seminþelor din producþia internã, provenite
de la agenþii economici autorizaþi, folosite în campaniile
agricole din anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 86 din 1 martie 1999, se modificã
dupã cum urmeazã:

”Art. 4. Ñ Suma necesarã pentru acordarea reducerii
preþurilor de cumpãrare ale seminþelor folosite la
însãmânþãrile din anul 1999 este suportatã din alocaþiile cu
aceastã destinaþie prevãzute în bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei.Ò

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
ªtefan Pete,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 19 ianuarie 2000.
Nr. 34.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind extinderea aplicãrii ºi în anul 2000 a prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 650/1998
pentru aprobarea finanþãrii cu prioritate, în anul 1998, a unor culturi vegetale ºi specii de animale
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Prevederile Hotãrârii Guvernului
nr. 650/1998 pentru aprobarea finanþãrii cu prioritate, în
anul 1998, a unor culturi vegetale ºi specii de animale,

publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367
din 28 septembrie 1998, cu completãrile ulterioare, se
aplicã ºi în anul 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
ªtefan Pete,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 19 ianuarie 2000.
Nr. 35.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 1999, rectificate,
ale Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare ºi Societãþii Naþionale ”Cai de RasãÒ Ñ S.A., aflate
sub autoritatea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei
În temeiul prevederilor art. 46 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare ºi Societãþii Naþionale ”Cai de

RasãÒ Ñ S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii
ºi Alimentaþiei, prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2*), care fac
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
ªtefan Pete,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 ianuarie 2000.
Nr. 36.
*) Anexele nr. 1 ºi 2 se publicã ulterior.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenþã
În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor de
urgenþã în sumã de 5 milioane lei, din fondurile
prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului

Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiei domnului Ulici Ioan,
cu domiciliul în comuna Horgeºti, satul Sohodor, judeþul
Bacãu.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 19 ianuarie 2000.
Nr. 37.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgenþã în
sumã de 8 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în
bugetul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiilor prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 19 ianuarie 2000.
Nr. 38.
ANEXÃ

Beneficiarul

Adresa

Kulinyak Elena
Vasiliu Alexandrina

Suma acordatã
(mii lei)

Municipiul Bucureºti, str. Caragea Vodã nr. 6, sc. 2,
sectorul 1
Municipiul Bucureºti, bd. ªincai nr. 8, bl. 30, ap. 25,
sectorul 4

3.000
5.000
8.000

TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgenþã în sumã
de 8 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiilor prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 19 ianuarie 2000.
Nr. 39.
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ANEXÃ

Beneficiarul

Adresa

Familia
Alexandru Petricã
Familia
Nistor Angela Rodica

Suma acordatã
(mii lei)

Municipiul Bucureºti, Str. Apusului nr. 31, bl. M5,
ap. 36, sectorul 6
Municipiul Oradea, str. Cuza Vodã nr. 45, judeþul Bihor

5.000
3.000
8.000

TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgenþã în sumã
totalã de 14 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în
bugetul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiilor prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 19 ianuarie 2000.
Nr. 40.
ANEXÃ

Beneficiarul

Adresa

Suma acordatã
(mii lei)

Familia Roman Gasie

Oraºul Viºeu de Sus, Str. Borcuþului nr. 21/A,
judeþul Maramureº
Familia Lonþiº Dumitru Satul Auºeu nr. 115, comuna Auºeu, judeþul Bihor

4.000
10.000

TOTAL:

14.000
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Afacerilor Externe
În temeiul prevederilor art. 115 din Constituþia României,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Ministerul Afacerilor Externe este organul de
specialitate al administraþiei publice centrale, care asigurã
realizarea politicii externe a statului român, precum ºi fundamentarea ºi coordonarea politicii de integrare europeanã

a României, în conformitate cu reglementãrile legale în
vigoare ºi cu Programul de guvernare.
Art. 2. Ñ În realizarea politicii externe a României
Ministerul Afacerilor Externe are urmãtoarele atribuþii:
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1. apãrã ºi promoveazã pe plan extern interesele
naþionale ale României;
2. iniþiazã activitãþi internaþionale menite sã ducã la dezvoltarea de relaþii paºnice ºi de cooperare cu toate statele,
întemeiate pe principiile ºi pe normele general admise ale
dreptului internaþional;
3. asigurã promovarea intereselor României în organizaþii internaþionale cu caracter universal, european, euroatlantic, regional ºi subregional;
4. asigurã conectarea þãrii la instituþiile europene ºi
euroatlantice cu caracter politic, strategic ºi economic;
5. asigurã, sprijinã ºi coordoneazã, dupã caz, îndeplinirea obligaþiilor care decurg din dispoziþiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, ºi
Comunitãþile Economice Europene ºi statele membre ale
acestora, pe de altã parte, denumit în continuare acordul
european, precum ºi activitãþile desfãºurate de partea
românã în cadrul instituþiilor create prin acest acord;
6. fundamenteazã ºi coordoneazã procesul de pregãtire
a aderãrii României la Uniunea Europeanã, cu urmãtoarele
atribuþii specifice:
Ñ asigurã preºedinþia pãrþii române la lucrãrile
Consiliului ºi Comitetului de asociere prevãzute de acordul
european, coordonând pregãtirea acestora;
Ñ asigurã, în colaborare cu ministerele de resort,
preºedinþia pãrþii române în subcomitetele de asociere
prevãzute de acordul european ºi coordoneazã pregãtirea
acestor subcomitete;
Ñ coordoneazã elaborarea documentelor de programare
ºi raportare a pregãtirilor pentru aderarea României la
Uniunea Europeanã;
Ñ conduce ºi coordoneazã activitatea echipei naþionale
pentru examinarea analiticã a acquisului comunitar ºi negocierea aderãrii României la Uniunea Europeanã, prin corelarea acþiunilor specifice cu ministerele ºi instituþiile
româneºti specializate;
Ñ coordoneazã, în colaborare cu Ministerul Finanþelor
ºi cu participarea ministerelor sau a instituþiilor beneficiare,
programarea ºi monitorizeazã utilizarea asistenþei financiare
nerambursabile acordatã României de Uniunea Europeanã
ºi îndeplineºte rolul de punct naþional de contact în relaþia
cu Uniunea Europeanã;
Ñ asigurã, împreunã cu Ministerul Industriei ºi
Comerþului, Secretariatul Comitetului interministerial pentru
integrare europeanã;
7. urmãreºte asigurarea compatibilitãþii diferitelor programe ºi acþiuni guvernamentale în materie de dezvoltare,
restructurare ºi reformã cu obiectivele aderãrii la Uniunea
Europeanã;
8. conduce ºi coordoneazã procesele de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeanã;
9. solicitã instituþiilor publice iniþiatoare proiectele de acte
normative care urmãresc armonizarea legislaþiei româneºti
cu cea comunitarã ºi formuleazã observaþii ºi recomandãri
privind compatibilitatea acestora cu acquisul comunitar;
10. coordoneazã cooperarea dintre instituþiile publice ºi
de interes public, în scopul asigurãrii coerenþei acþiunilor
desfãºurate la nivel naþional, în vederea pregãtirii pentru
aderarea României la Uniunea Europeanã;
11. asigurã, în coordonare cu Ministerul Finanþelor, cu
participarea ministerelor economice ºi a instituþiilor
româneºti beneficiare, coerenþa ºi transparenþa alocãrii asistenþei financiare nerambursabile acordate de Uniunea
Europeanã, potrivit dispoziþiilor legale în vigoare;

12. asigurã, prin acþiuni de politicã externã, consolidarea statului de drept ºi a structurilor democratice din societatea româneascã, precum ºi proiectarea unei imagini reale
a României în lume;
13. urmãreºte evoluþia vieþii internaþionale, semnaleazã
tendinþe care apar ºi formuleazã strategii privind situarea
României în context internaþional;
14. contribuie la asigurarea prezenþei active ºi demne a
României în plan internaþional;
15. promoveazã în plan internaþional valorile democraþiei,
respectarea drepturilor omului, colaborarea paºnicã ºi
solidaritatea umanã;
16. apãrã în strãinãtate drepturile ºi interesele statului
român, ale cetãþenilor ºi ale persoanelor juridice române,
în baza legislaþiei române ºi în conformitate cu practica
internaþionalã ºi cu acordurile bilaterale ºi multilaterale la
care România este parte;
17. acþioneazã pentru întãrirea legãturilor cu românii din
afara frontierelor României ºi pentru pãstrarea, dezvoltarea
ºi exprimarea identitãþii lor etnice, culturale, lingvistice ºi
religioase, cu respectarea legislaþiei statului ai cãrui rezidenþi sunt;
18. negociazã în numele României sau participã la
negocierea tratatelor ºi a altor înþelegeri internaþionale;
19. face propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea sau acceptarea înþelegerilor internaþionale, aderarea la
acestea sau denunþarea lor, efectueazã schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare
sau de aderare, notificã aprobarea ori acceptarea înþelegerilor internaþionale ºi denunþarea lor, elibereazã documente
certificând deplinele puteri;
20. urmãreºte, în conlucrare cu ministerele ºi cu celelalte autoritãþi publice centrale de specialitate, aplicarea prevederilor tratatelor ºi ale altor înþelegeri internaþionale la
care România este parte ºi prezintã propuneri pentru îndeplinirea, întocmai ºi cu bunã-credinþã, a obligaþiilor asumate;
21. elaboreazã sau participã la elaborarea proiectelor de
acte normative care au legãturã cu relaþiile externe ale
României;
22. asigurã asistenþã permanentã în domeniul relaþiilor
internaþionale tuturor ministerelor;
23. pãstreazã originalele tuturor înþelegerilor internaþionale
bilaterale ºi copiile certificate de pe înþelegerile
internaþionale, originalele înþelegerilor internaþionale al cãror
depozitar este România ºi îndeplineºte obligaþiile ce decurg
din aceastã calitate;
24. pãstreazã sigiliul de stat al României;
25. îndeplineºte atribuþiile de protocol care îi revin conform legislaþiei în vigoare ºi uzanþelor internaþionale;
26. supune spre aprobare scrisorile de acreditare, cererile de agrement ºi de exequatur;
27. þine legãtura cu misiunile diplomatice ºi cu oficiile
consulare din România, în conformitate cu regulile ºi cu
practica internaþionalã;
28. organizeazã, îndrumã ºi controleazã activitatea misiunilor diplomatice ºi a oficiilor consulare ale României;
29. organizeazã curierul diplomatic;
30. îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite prin acte normative.
Art. 3. Ñ (1) Ministerul Afacerilor Externe avizeazã
acþiunile pe care le iniþiazã celelalte ministere ºi autoritãþi
ale administraþiei publice centrale ºi locale în probleme
care þin de activitatea lor specificã, dar care au legãturã cu
relaþiile internaþionale ale României.
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(2) Ministerul Afacerilor Externe iniþiazã sau avizeazã
acordurile, convenþiile ºi alte înþelegeri internaþionale pe
care le încheie ministerele ºi autoritãþile administraþiei
publice centrale ºi locale.
Art. 4. Ñ (1) În structura organizatoricã a Ministerului
Afacerilor Externe funcþioneazã direcþii generale, direcþii,
servicii ºi birouri.
(2) Structura organizatoricã a Ministerului Afacerilor
Externe este prevãzutã în anexa nr. 1. În cadrul acesteia,
prin ordin al ministrului afacerilor externe, se pot organiza
servicii ºi birouri.
(3) Numãrul maxim de posturi în Ministerul Afacerilor
Externe este de 1.780, din care 680 în centrala Ministerului
Afacerilor Externe, exclusiv demnitarii ºi posturile aferente
cabinetelor acestora.
(4) Încadrarea în numãrul de posturi prevãzute în prezenta hotãrâre se va încheia în termen de 60 de zile de
la data intrãrii în vigoare a acesteia.
Art. 5. Ñ (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri Departamentul pentru Integrare Europeanã trece în
structura Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul cãruia va
funcþiona Departamentul pentru afaceri europene.
(2) În subordinea ministrului afacerilor externe îºi
desfãºoarã activitatea negociatorul-ºef cu rang de secretar
de stat al echipei naþionale pentru examinarea analiticã a
acquisului comunitar ºi pentru negocierea aderãrii României
la Uniunea Europeanã.
(3) Componenþa ºi atribuþiile echipei naþionale pentru
examinarea analiticã a acquisului comunitar ºi negocierea
aderãrii României la Uniunea Europeanã, precum ºi
atribuþiile negociatorului-ºef vor fi stabilite prin hotãrâre a
Guvernului.
Art. 6. Ñ (1) Ministrul afacerilor externe conduce
întreaga activitate a ministerului ºi îl reprezintã în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritãþi publice ºi organizaþii, precum ºi cu persoane juridice ºi fizice din þarã ºi
din strãinãtate.
(2) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea
sa de 3 secretari de stat, dintre care unul este
conducãtorul Departamentului pentru afaceri europene, fiind
sprijinit de un subsecretar de stat ºi de secretarul general
al Ministerului Afacerilor Externe.
(3) În exercitarea atribuþiilor sale ministrul afacerilor
externe emite ordine ºi instrucþiuni.
(4) Atribuþiile ºi sarcinile secretarilor de stat, subsecretarului de stat, ale secretarului general ºi ale secretarului
general adjunct, ale directorilor generali, precum ºi ale
compartimentelor din aparatul central de lucru al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare ºi
funcþionare, care se aprobã prin ordin al ministrului afacerilor externe.
Art. 7. Ñ (1) În subordinea secretarului general al
Ministerului Afacerilor Externe funcþioneazã secretarul general adjunct al ministerului.
(2) Funcþia de secretar general adjunct se salarizeazã
la nivelul salariului de bazã prevãzut pentru funcþia de
secretar general în anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu
modificãrile ulterioare, diminuat cu 10 %.
Art. 8. Ñ (1) Ministerul Afacerilor Externe este încadrat
cu personal diplomatic ºi consular, cu personal tehnico-economic de specialitate, cu alþi funcþionari publici, precum ºi
cu personal tehnico-administrativ.
(2) Personalul diplomatic ºi consular are drepturile ºi
obligaþiile stabilite prin Statutul Corpului Diplomatic ºi
Consular.
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Art. 9. Ñ (1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe se
înfiinþeazã Centrul de pregãtire ºi perfecþionare diplomaticã,
având ca scop principal realizarea pregãtirii ºi perfecþionãrii
profesionale a personalului din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe, inclusiv a personalului tehnic-administrativ.
(2) Centrul de pregãtire ºi perfecþionare diplomaticã va
putea sã asigure contra cost pregãtirea ºi perfecþionarea în
domeniul relaþiilor internaþionale ºi a altor funcþionari publici
sau a altor categorii de persoane, la cererea acestora.
(3) Taxele percepute de Centrul de pregãtire ºi
perfecþionare diplomaticã pentru prestaþiile efectuate în
condiþiile alin. (2) se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe ºi al ministrului finanþelor ºi se
constituie venit la bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(4) Organizarea ºi funcþionarea Centrului de pregãtire ºi
perfecþionare diplomaticã vor fi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.
Art. 10. Ñ (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se înfiinþeazã Institutul Român de Drept
Internaþional, Studii ºi Relaþii Internaþionale, prin comasarea
Institutului Român de Studii Internaþionale ºi Asociaþiei de
Drept Internaþional ºi Relaþii Internaþionale. Institutul Român
de Drept Internaþional, Studii ºi Relaþii Internaþionale este
finanþat de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor
Externe. Structura de personal, organizarea ºi funcþionarea
Institutului Român de Drept Internaþional, Studii ºi Relaþii
Internaþionale se aprobã prin ordin al ministrului afacerilor
externe.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
Centrul Euroatlantic Bucureºti îºi înceteazã activitatea.
Art. 11. Ñ (1) Prin bugetul Ministerului Afacerilor
Externe se finanþeazã de la bugetul de stat, potrivit legii,
funcþionarea instituþiilor prevãzute la pct. I din anexa nr. 2.
(2) Ministerul Afacerilor Externe suportã din bugetul propriu aprobat ºi cheltuielile de întreþinere ºi de funcþionare
ale clãdirilor în care funcþioneazã secretariatele unor
instituþii cu preocupãri în domeniul relaþiilor internaþionale,
prevãzute la pct. II din anexa nr. 2.
Art. 12. Ñ (1) Serviciul exterior al Ministerului Afacerilor
Externe cuprinde misiunile diplomatice, oficiile consulare ºi
centrele culturale.
(2) Numãrul maxim de posturi prevãzut pentru serviciul
exterior al Ministerului Afacerilor Externe este de 1.100.
(3) Înfiinþarea, desfiinþarea ºi schimbarea rangului misiunilor diplomatice ºi oficiilor consulare se fac potrivit legii.
Înfiinþarea sau desfiinþarea centrelor culturale ale României
în strãinãtate se face prin hotãrâre a Guvernuui, iniþiatã de
Ministerul Afacerilor Externe ºi de Ministerul Culturii.
(4) Structura de personal ºi regulamentul de funcþionare
a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ºi centrelor culturale se aprobã prin ordin al ministrului afacerilor externe.
(5) Numirea directorilor centrelor culturale ºi a
diplomaþilor cu atribuþii exclusive în domeniul relaþiilor culturale se va face cu avizul obligatoriu al ministrului culturii.
(6) Numirea diplomaþilor cu atribuþii în domeniul relaþiilor
cultural-ºtiinþifice ºi educaþionale se va face în consultare
cu Ministerul Culturii, Fundaþia Culturalã Românã ºi cu
celelalte autoritãþi ale administraþiei publice centrale interesate.
(7) Numirea ataºaþilor apãrãrii ºi a personalului care
încadreazã birourile ataºaþilor apãrãrii se face de Ministerul
Apãrãrii Naþionale.
Art. 13. Ñ (1) Ministerul Afacerilor Externe asigurã
administrarea centrelor culturale ale României în strãinãtate.
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(2) Ministerul Afacerilor Externe, împreunã cu Ministerul
Culturii ºi în colaborare cu Academia Românã ºi cu alte
organe ale administraþiei publice centrale interesate, coordoneazã ºi finanþeazã programele ºi proiectele centrelor
culturale ale României din strãinãtate.
Art. 14. Ñ (1) ªeful misiunii diplomatice este reprezentant unic al României în statul în care este acreditat.
(2) Funcþionarii biroului consilierului economic din cadrul
misiunilor diplomatice ale României în strãinãtate, precum
ºi orice alþi funcþionari desemnaþi sã îºi desfãºoare activitatea în serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe vor
acþiona sub îndrumarea ºefului de misiune.
(3) Ataºaþii apãrãrii ºi personalul care încadreazã birourile ataºaþilor apãrãrii îºi desfãºoarã activitatea sub îndrumarea Ministerului Apãrãrii Naþionale. Pentru asigurarea
realizãrii planurilor de relaþii militare cu þãrile acreditare,
ataºaþii apãrãrii se coordoneazã cu ºefii misiunilor diplomatice.
Art. 15. Ñ (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri personalul Departamentului pentru Integrare
Europeanã se transferã în cadrul Ministerului Afacerilor
Externe.
(2) Transferul personalului se va face pe funcþii echivalente, cu respectarea prevederilor anexei nr. V/I la Legea
nr. 154/1998, cu modificãrile ulterioare.
(3) Evaluarea fãcutã personalului Departamentului pentru Integrare Europeanã de cãtre conducãtorul acestei
instituþii va fi valabilã ºi în cadrul Ministerului Afacerilor
Externe, potrivit legii.
(4) Acordarea gradelor diplomatice personalului transferat la Ministerul Afacerilor Externe de la fostul Departament
pentru Integrare Europeanã se va face prin examen, în termen de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri.
Art. 16. Ñ (1) Tehnica de calcul ºi birotica primitã de
Departamentul pentru Integrare Europeanã ca urmare a
derulãrii programelor de asistenþã bilateralã ºi multilateralã
vor fi preluate fãrã platã de Ministerul Afacerilor Externe
prin protocol încheiat cu Secretariatul General al Guvernului
în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri.
(2) Personalul Departamentului pentru afaceri europene
îºi desfãºoarã activitatea în spaþiile de lucru pe care

Departamentul pentru Integrare Europeanã le utilizeazã la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri. Folosinþa
dotãrilor existente în aceste spaþii se va face pe baza unui
contract de comodat încheiat între Secretariatul General al
Guvernului ºi Ministerul Afacerilor Externe în termen de 15
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Participarea cu cote-pãrþi la cheltuielile de întreþinere,
funcþionare ºi reparaþii va fi inclusã în bugetul Ministerului
Afacerilor Externe, iar sumele respective vor face obiectul
regularizãrii între Secretariatul General al Guvernului ºi
Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 17. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã efectueze în bugetul de stat modificãrile necesare prevãzute
prin prezenta hotãrâre.
Art. 18. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 19. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 837/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Afacerilor
Externe, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 507 din 20 octombrie 1999, Hotãrârea
Guvernului nr. 141/1995 privind organizarea ºi funcþionarea
Departamentului pentru Integrare Europeanã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 martie 1995, cu toate modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Hotãrârea Guvernului nr. 631/1991 privind înfiinþarea
Institutului Român de Studii Internaþionale, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 27 septembrie 1991, Hotãrârea Guvernului nr. 555/1991 privind
crearea ºi funcþionarea Centrului Euroatlantic Bucureºti,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176
din 29 august 1991, completatã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 75/1992 privind unele mãsuri referitoare la funcþionarea
Centrului Euroatlantic Bucureºti, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 28 februarie 1992,
Hotãrârea Guvernului nr. 457/1990 privind activitatea
Asociaþiei de Drept Internaþional ºi Relaþii Internaþionale,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61
din 7 mai 1990, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul apãrãrii naþionale,
Victor Babiuc
p. Secretarul general al Guvernului,
Emanuel Albu
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 20 ianuarie 2000.
Nr. 41.

*) Cu rang de secretar de stat.
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ANEXA Nr. 1

Numãrul total de posturi = 1.780,
din care:
Ñ Centrala Ministerului Afacerilor Externe = 680
(exclusiv demnitarii ºi posturile aferente cabinetelor
acestora)
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ANEXA Nr. 2

I. Instituþii finanþate de la bugetul de stat prin Ministerul Afacerilor Externe
1. Fundaþia Culturalã Românã
2. Institutul Român de Drept Internaþional, Studii ºi Relaþii Internaþionale

166 de posturi
130 de posturi.

II. Secretariate ale instituþiilor finanþate din fondurile Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul
numãrului total de posturi aprobat acestuia
1. Asociaþia de Studii Sud-Est Europene
2 posturi
2. Casa Americii Latine
4 posturi.
III. Regii autonome aflate sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe
Ñ Regia Autonomã ”LocatoÒ.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modalitãþile de acordare a unor ajutoare de la stat companiilor, societãþilor naþionale
ºi societãþilor comerciale din industria minierã
În temeiul art. 43 din Legea nr. 15/1990 ºi al art. 27 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Companiile ºi/sau societãþile naþionale reorganizate în baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 30/1997, precum ºi societãþile comerciale din industria
minierã beneficiazã anual de subvenþii de la bugetul de
stat.
Art. 2. Ñ Pânã la data intrãrii în vigoare a legii anuale
a bugetului de stat ºi a aprobãrii de cãtre Guvern a listei
cuprinzând produsele din industria cãrbunelui, minereurilor
feroase, neferoase, radioactive, rare ºi nemetalifere care
se subvenþioneazã în anul 2000, precum ºi subvenþiile unitare pe produs, se aplicã subvenþiile unitare aprobate pentru anul expirat, urmând ca dupã aceastã datã sã se
efectueze regularizãrile necesare.

Art. 3. Ñ (1) Lista cuprinzând produsele din industria
cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare
ºi nemetalifere care se subvenþioneazã de la bugetul de
stat în anul 2000 este prevãzutã în anexa care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Normele metodologice privind acordarea, utilizarea ºi
controlul subvenþiilor pentru produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare ºi
nemetalifere, precum ºi ale transferurilor destinate acþiunilor
de protecþie socialã a personalului din acest domeniu, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 311/1999, rãmân în
vigoare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 20 ianuarie 2000.
Nr. 42.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare ºi nemetalifere
care se subvenþioneazã de la bugetul de stat în anul 2000
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Huilã brutã (de Valea Jiului, Anina ºi Baia Nouã)
Lignit (exclusiv bazinul minier Oltenia)
Cãrbune brun
Cupru în concentrat de cupru
Cupru în rest concentrat
Plumb în concentrat de plumb
Plumb în rest concentrat
Zinc în concentrat de zinc

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

*) La acest produs subvenþia se va acorda la producþia marfã fabricatã.

Zinc în rest concentrat
Aur în concentrat aurifer*)
Aur în nãmol*)
Aur în amalgam*)
Octoxid de uraniu
Minereu de fier + mangan
Produse din molibden.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de înregistrare ºi de þinere a evidenþei
unor categorii de muncitori portuari ºi de personal care lucreazã în porturi
Ministrul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 18, 19 ºi ale art. 50 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor ºi serviciilor în porturi, precum ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia de înregistrare ºi de
þinere a evidenþei unor categorii de muncitori portuari ºi de
personal care lucreazã în porturi, prevãzutã în anexa care
face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 16 septembrie 1999.
Nr. 507.

ANEXÃ

METODOLOGIE
de înregistrare ºi de þinere a evidenþei unor categorii de muncitori portuari ºi de personal care lucreazã în porturi
Art. 1. Ñ Muncitorii portuari care efectueazã urmãtoarele operaþiuni: încãrcare-descãrcare a mãrfurilor în ºi din
nave, de manipulare în ºi din magaziile portuare sau în ºi
din alte mijloace de transport, de depozitare, stivuire, amarare, sortare, paletizare, pachetizare, containerizare, slinguire ºi însãcuire, precum ºi operaþiunile de curãþare în
hambarele ºi magaziile navelor ºi personalul care efectueazã activitãþi de reparaþii la nave ºi utilaje portuare,
denumiþi în continuare muncitori portuari, sunt înregistraþi la
cãpitãnia de port, în care îºi desfãºoarã activitatea, conform prezentei metodologii.
Art. 2. Ñ (1) Operatorii portuari care presteazã serviciile
prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. b) pct. 1, 4, 7, 8 ºi 10 din
Ordonanþa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor ºi serviciilor în porturi sunt obligaþi sã foloseascã
numai personal înregistrat la cãpitãnia de port.
(2) Înregistrarea muncitorilor portuari care efectueazã
serviciile prevãzute la alin. (1) se face la solicitarea operatorilor portuari ai cãror angajaþi sunt muncitorii.
Art. 3. Ñ Muncitorii portuari care efectueazã alte servicii
decât cele prevãzute la art. 2 alin. (1) pot fi înregistraþi la
solicitarea lor sau la solicitarea operatorilor portuari ai cãror
angajaþi sunt, în condiþiile prezentei metodologii.
Art. 4. Ñ (1) Cãpitãnia de port înregistreazã ºi þine evidenþa muncitorilor în Registrul de evidenþã a personalului
care efectueazã servicii în porturi, denumit în continuare
registru.
(2) Pentru înregistrarea muncitorilor portuari, potrivit
art. 2, operatorul portuar va înainta cãpitãniei de port o
cerere scrisã, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 1

la prezenta metodologie, însoþitã de câte douã fotografii tip
act de identitate 2 x 3 cm pentru fiecare muncitor.
Art. 5. Ñ În registru se vor înscrie, în mod obligatoriu:
a) numele ºi prenumele muncitorului;
b) data ºi locul naºterii;
c) domiciliul;
d) specialitatea;
e) operatorul portuar la care îºi desfãºoarã activitatea;
f) data la care a fost angajat;
g) data la care muncitorul îºi înceteazã raporturile de
muncã cu operatorul portuar;
h) numãrul carnetului de muncã.
Art. 6. Ñ (1) La data primirii cererii operatorului portuar
cãpitãnia de port înregistreazã muncitorul respectiv în registru ºi elibereazã operatorului portuar, contra cost, carnetul
de lucru în port, al cãrui model este prevãzut în anexa
nr. 2 la prezenta metodologie.
(2) Carnetul de lucru în port se pãstreazã de cãtre titular ºi este valabil pe o perioadã de 5 ani, cu obligativitatea
vizãrii anuale.
Art. 7. Ñ În momentul în care raporturile de muncã ale
muncitorului cu operatorul portuar înceteazã sau se
schimbã locul de muncã, agentul economic îi reþine carnetul de lucru în port, informeazã în scris cãpitãnia de port
despre aceasta ºi, totodatã, îl predã cãpitãniei de port.
Art. 8. Ñ În cazul în care un muncitor este angajat din
nou cu contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã, de cãtre acelaºi sau de un alt operator portuar,
acesta va solicita, în scris, la cãpitãnia de port eliberarea
aceluiaºi carnet de lucru în port.
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Art. 9. Ñ (1) În perioadele în care personalul înregistrat este insuficient, operatorii portuari pot folosi muncitori
sezonieri cu contract individual de muncã pe duratã determinatã.
(2) Muncitorul sezonier angajat cu contract individual de
muncã pe duratã determinatã nu poate fi folosit o perioadã
mai mare de 60 de zile consecutive.
(3) Dacã dupã aceastã perioadã muncitorul respectiv va
fi angajat cu contract individual de muncã pe perioadã
nedeterminatã, el va fi înregistrat la cãpitãnia de port în
care îºi desfãºoarã activitatea.

Art. 10. Ñ În porturile în care funcþioneazã agenþii de
ocupare ºi formare profesionalã a muncitorilor portuari,
obligaþiile operatorilor portuari, prevãzute la art. 2, 7, 8
ºi 9, revin acestor agenþii.
Art. 11. Ñ Constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor
prevãzute la art. 44 lit. e) din Ordonanþa Guvernului
nr. 22/1999 privind administrarea porturilor ºi serviciilor în
porturi se vor face de Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C.
prin cãpitãniile de port.
Art. 12. Ñ Pierderea carnetului de lucru în port se va
anunþa la cãpitãnia de port ºi se va publica într-un ziar
local, în vederea anulãrii ºi eliberãrii unui duplicat.
ANEXA Nr. 1

CERERE

privind înregistrarea unor categorii de muncitori portuari ºi de personal care lucreazã în porturi
Având în vedere prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor ºi serviciilor în porturi ºi ale Metodologiei de înregistrare ºi de þinere a evidenþei unor categorii
de muncitori portuari ºi de personal care lucreazã în porturi,
Societatea .....................................................................................................................................,
autorizatã pentru efectuarea serviciilor de .........................................................................................
......................................................................................................................................................................,
vã rugãm sã înregistraþi în Registrul de evidenþã a personalului care efectueazã servicii în porturi
ºi sã eliberaþi carnete de lucru în port urmãtorilor muncitori, angajaþi cu carnet de muncã de cãtre
societatea noastrã.
Nr.
crt.

Numele ºi
prenumele

Data ºi
locul naºterii

Domiciliul

Specialitatea

Operatorul
portuar

Data
angajãrii

Data încetãrii
contractului
de muncã

Numãrul
carnetului
de muncã

Plata tarifului pentru eliberarea carnetului de lucru în port se va face de societatea noastrã,
prin virament sau în numerar.

ANEXA Nr.2

Ñ 1 Ñ

ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INSPECTORATUL NAVIGAÞIEI CIVILE Ñ I.N.C.

CARNET DE LUCRU ÎN PORT

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 21/21.I.2000
Ñ 2 Ñ

ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INSPECTORATUL NAVIGAÞIEI CIVILE Ñ I.N.C.

Semnãtura titularului .........................
Numele ...........................................................................................................................................
Prenumele ......................................................................................................................................
Data naºterii ...................................................................................................................................
Domiciliul ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Cãpitanul portului,
..................................................
(semnãtura ºi ºtampila)

Carnet de lucru în port nr. ............
Dimensiunile: 9 x 13 cm

Data eliberãrii .......................

Ñ 3 Ñ

ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INSPECTORATUL NAVIGAÞIEI CIVILE Ñ I.N.C.

Titularul prezentului carnet de lucru în port este înregistrat la Cãpitãnia de port ....................
.....................................................................................................................................................................
Nr. matricol din Registrul de evidenþã a personalului care efectueazã servicii în porturi .........
.......................................................... data ..........................................................
Are dreptul sã desfãºoare activitatea de ........................................................................................
în Portul ...............................................................................................................
Este salariat al .............................................................................................................................
(denumirea ºi sediul agentului angajator)

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Carnet de lucru în port nr. ..........................

Data eliberãrii ............................
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Ñ 4 Ñ

ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INSPECTORATUL NAVIGAÞIEI CIVILE Ñ I.N.C.

Mutaþii
Angajat la data de ........................................................................................................................
În funcþia de ..................................................................................................................................
Agentul economic ............................................................................................................................
Cãpitanul portului
.........................................................................................................................................................
Încetat raporturile de muncã la data de .....................................................................................
Cãpitanul portului
.........................................................................................................................................................
Angajat la data de ........................................................................................................................
În funcþia de ..................................................................................................................................
Agentul economic ..........................................................................................................................
Cãpitanul portului
.........................................................................................................................................................
Încetat raporturile de muncã la data de .....................................................................................
Cãpitanul portului
.........................................................................................................................................................
Carnet de lucru în port nr. ............

Data eliberãrii .......................

Ñ n Ñ

ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INSPECTORATUL NAVIGAÞIEI CIVILE Ñ I.N.C.

INSTRUCÞIUNI

Carnetul de lucru în port se elibereazã la cererea agentului economic, adresatã cãpitãniei de
port, este nominal ºi se elibereazã dupã înregistrarea titularului în Registrul de evidenþã a personalului care efectueazã servicii în porturi.
Operaþiunile în carnetul de lucru în port se fac numai de cãpitãnia de port, sub semnãturã ºi
ºtampilã.
Carnetul de lucru în port se pãstreazã de titular ºi este valabil pe o perioadã de 5 ani.
Titularul carnetului de lucru în port este obligat:
Ñ sã nu accepte reþinerea carnetului de lucru în port de cãtre persoane neautorizate ori sã
îl dea spre pãstrare sau drept garanþie;
Ñ sã îl pãstreze cu grijã, sã nu îl piardã ori sã îl deterioreze;
Ñ sã nu facã modificãri, adãugãri sau menþiuni scrise ori ºtampilate în carnetul de lucru în
port ori sã accepte sã se efectueze în acesta modificãri, adãugãri sau alte menþiuni, cu excepþia
celor prevãzute de lege.
Este obligatorie prezentarea carnetului de lucru în port pentru viza anualã de prelungire a
valabilitãþii, la cãpitãnia de port.
Pierderea carnetului de lucru în port se anunþã la cãpitãnia de port ºi se publicã într-un ziar
local.
Prezentul carnet de lucru în port conþine un numãr de ............. file.
Cãpitanul portului,
.....................................
(semnãtura ºi ºtampila)

Carnet de lucru în port nr. ..............

Data eliberãrii .......................
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MINISTERUL JUSTIÞIEI

ORDIN
privind abilitarea cu puteri de anchetã pentru investigarea faptelor
care constituie încãlcãri ale prevederilor Legii concurenþei nr. 21/1996
a persoanelor desemnate de Consiliul Concurenþei
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
în conformitate cu dispoziþiile art. 42 alin. (1) din Legea concurenþei nr. 21/1996,
vãzând ºi lista cuprinzând persoanele desemnate de preºedintele Consiliului Concurenþei sã investigheze faptele
care constituie încãlcãri ale acestei legi, comunicatã cu Adresa nr. 1.236 din 25 noiembrie 1999,
în baza prevederilor art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Justiþiei, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se abiliteazã cu puteri de anchetã pentru
investigarea faptelor care constituie încãlcãri ale prevederilor Legii concurenþei nr. 21/1996 persoanele desemnate de
Consiliul Concurenþei, menþionate în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Persoanele abilitate au dreptul sã ia mãsurile
prevãzute la art. 42 ºi 43 din Legea nr. 21/1996, precum
ºi alte mãsuri dintre cele prevãzute la art. 214 din Codul
de procedurã penalã.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Flavius Baias,
secretar de stat

Bucureºti, 27 decembrie 1999.
Nr. 3.022/C.

ANEXÃ

LISTA

cuprinzând persoanele abilitate cu puteri de anchetã pentru investigarea faptelor
care constituie încãlcãri ale prevederilor Legii concurenþei nr. 21/1996
Nr.

Numele ºi

Funcþia deþinutã

crt.

prenumele

la Consiliul Concurenþei

1.

Butacu Cristina

inspector de concurenþã gr. III

2.

Miu Angelo Adrian

inspector de concurenþã gr. III

3.

Ivãnuº Georgeta Elena

inspector de concurenþã gr. III

4.

Georgescu Daniela Victoria

inspector de concurenþã gr. III

5.

Marinescu Ana Cristina Roxana

inspector de concurenþã gr. III

6.

Fulgeanu Liliana Daniela

inspector de concurenþã gr. III

7.

Mireuþã Corina Diana

inspector de concurenþã gr. III

Observaþii
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ACTE ALE AUTORITÃÞII NAÞIONALE DE
REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
AUTORITATEA NAÞIONALÃ
DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
pentru numirea agenþilor constatatori
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4), ale art. 15 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE ºi ale
art. 78Ñ81 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã,
emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ În vederea constatãrii ºi sancþionãrii contravenþiilor prevãzute la art. 79 alin. (1) lit. g) ºi r) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind
energia electricã ºi termicã, Societatea Comercialã
”ElectricaÒ Ñ S.A. va înainta Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei propuneri de agenþi
constatatori din rândul personalului propriu, în termen de
10 zile de la publicarea prezentei decizii în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Art. 2. Ñ Agenþii constatatori împuterniciþi de Autoritatea
Naþionalã de Reglementare în Domeniul Energiei vor respecta dispoziþiile Regulamentului de constatare, notificare ºi
sancþionare a abaterilor de la reglementãrile emise în
domeniul energiei electrice ºi termice, aprobat prin Decizia
preºedintelui ANRE nr. 33/1999, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 octombrie
1999.
Art. 3. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu

Bucureºti, 22 noiembrie 1999.
Nr. 75.
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