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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru reluarea activitãþii României, în calitate de membru, la Institutul Internaþional al Frigului,
cu sediul la Paris, Franþa, ºi pentru autorizarea plãþii cotizaþiei anuale
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã reluarea activitãþii României, în
calitate de membru, la Institutul Internaþional al Frigului, cu
sediul la Paris, Franþa.
(2) România este reprezentatã la Institutul Internaþional
al Frigului de Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei.

Art. 2. Ñ Cheltuielile aferente plãþii cotizaþiei anuale la
Institutul Internaþional al Frigului, cu sediul la Paris, Franþa,
vor fi asigurate din alocaþiile bugetare aprobate Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 17 martie 2000.
Nr. 19.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea unui consul general
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Domnul Sever Voinescu Cotoi se numeºte în funcþia
de consul general, ºef al Consulatului General al României la Chicago,
Statele Unite ale Americii.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Bucureºti, 17 martie 2000.
Nr. 186.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121/21.III.2000

3

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind imitaþiile de produse alimentare care prezintã riscul de a pune în pericol sãnãtatea
sau securitatea consumatorilor
În temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 21/1992 privind protecþia consumatorilor, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se interzice producerea, comercializarea sau
importul produselor ce imitã produsele alimentare, fãrã a fi
astfel de produse, ºi care prezintã riscul de a pune în
pericol sãnãtatea sau securitatea consumatorilor.
Art. 2. Ñ Produsele prevãzute la art. 1 sunt cele care,
deºi nu sunt produse alimentare, având formã, miros,
culoare, prezentare, ambalaj, etichetã, volum sau mãrime
atractive pentru consumatori, în special pentru copii, pot fi
confundate cu produsele alimentare ºi, în consecinþã, prin
introducerea în gurã sau prin înghiþirea lor pot provoca
rãnirea, intoxicarea, otrãvirea, iritarea, perforarea sau
obstrucþia aparatului digestiv.
Art. 3. Ñ Se excepteazã de la prevederile prezentei
hotãrâri imitaþiile de produse alimentare utilizate ca obiecte
de decor în cadrul spaþiilor comerciale, precum ºi imitaþiile
din domeniul jucãriilor, în condiþiile legii.
Art. 4. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 700.000 lei
la 1.000.000 lei.

Art. 5. Ñ Contravenþiei prevãzute la art. 4 îi sunt aplicabile dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ulterioare.
Art. 6. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor se fac de inspectorii Oficiului pentru Protecþia
Consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piaþã, la
producãtor sau la importator, precum ºi în unitãþi vamale ºi
depozite angro.
Art. 7. Ñ În cazul depistãrii unor produse periculoase în
sensul prevederilor art. 2, organul constatator, în afara
aplicãrii sancþiunii prevãzute la art. 4, va dispune retragerea
de pe piaþã a produselor respective ºi va lua mãsuri în
vederea interzicerii producerii, comercializãrii sau importului
acestora.
Art. 8. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 60 de
zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Directorul general al Oficiului
pentru Protecþia Consumatorilor,
Corneliu Eliade Mihãilescu
p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Ioan Roman,
secretar de stat
Bucureºti, 17 martie 2000.
Nr. 187.
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 valoare totalã de 25 milioane lei,
potrivit anexei care face parte integrantã din

prezenta hotãrâre, din fondurile prevãzute cu aceastã
destinaþie în bugetul Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 17 martie 2000.
Nr. 188.
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ANEXÃ
Beneficiarul

Suma acordatã
(milioane lei)

Adresa

Familia Stãnilã Iosefina
ªtefania
Familia Chiriac Daniela

Municipiul Bucureºti, Str. Albinelor nr. 32, bl. 32,
sc. 5, et. 4, ap. 84, sectorul 4
Municipiul Bucureºti, str. Constantin Brâncoveanu
nr. 114, bl. M1/1, sc. 1, ap. 3, sectorul 4

10
15
25

TOTAL:

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 valoare
de 10 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, domnului Podeanu Nicolae, domiciliat
în comuna Pãnãtãu, judeþul Buzãu.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 17 martie 2000.
Nr. 189.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea de cãtre Ministerul Finanþelor a unui credit extern pentru Ministerul Sãnãtãþii
În temeiul art. 35 alin. (1) ºi al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e

:

Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor va garanta, în numele
statului, un credit extern pentru Ministerul Sãnãtãþii, în
valoare de 12 milioane dolari S.U.A., precum ºi dobânzile,
comisioanele ºi alte costuri aferente, în condiþiile legii, pentru asigurarea resurselor financiare necesare în vederea
achiziþionãrii de aparaturã ºi echipamente medicale pentru
centrele medico-chirurgicale de excelenþã ºi transplant de
organe.

Art. 2. Ñ Achiziþionarea aparaturii ºi echipamentelor
medicale prevãzute la art. 1 se va efectua în conformitate
cu prevederile legale privind achiziþiile publice.
Art. 3. Ñ Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor ºi a altor costuri aferente acestora se
asigurã de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu
aceastã destinaþie, prin bugetul Ministerului Sãnãtãþii, în
condiþiile legii.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 121/21.III.2000
Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.354/1996 privind contractarea ºi garantarea de cãtre Guvern a unui credit

5

extern pentru achiziþionarea de aparaturã de hemodializã
pentru reþeaua sanitarã, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 317 din 29 noiembrie 1996.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 17 martie 2000.
Nr. 190.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1999, rectificat,
al Societãþii Comerciale ”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A.
care funcþioneazã sub autoritatea Ministerului Transporturilor
În temeiul prevederilor art. 27 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice ºi ale Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 1999, rectificat, al Societãþii Comerciale ”Compania
Naþionalã de Transporturi Aeriene Române Ñ TAROMÒ Ñ
S.A. care funcþioneazã sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, prevãzut în anexã.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli prevãzut la art. 1
reprezintã limite maxime care nu pot fi depãºite decât în
cazuri justificate ºi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului Finanþelor.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, Societatea
Comercialã ”Compania Naþionalã de Transporturi Aeriene

Române Ñ TAROMÒ Ñ S.A. poate efectua cheltuieli totale
proporþional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei
la 1.000.000 lei.
Art. 4. Ñ (1) Contravenþia se constatã ºi amenda se
aplicã de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotãrâri.
(2) Contravenþiei prevãzute la art. 3 i se aplicã
dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 5. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
hotãrâre ºi se transmite Ministerului Transporturilor.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 17 martie 2000.
Nr. 192.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 1999, rectificat,
al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învãþãmântului ºi ºtiinþei
Având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind
înfiinþarea unui birou de schimburi româno-americane în domeniile învãþãmântului ºi ºtiinþei, încheiat la Bucureºti la
30 iulie 1992,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã bugetul de cheltuieli pe
anul 1999, rectificat, al Biroului de schimburi româno-americane în domeniile învãþãmântului ºi ºtiinþei, conform anexei

care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, cu încadrare în fondurile aprobate în bugetul Ministerului Afacerilor
Externe pe anul 1999 la capitolul 57.01 ”ÎnvãþãmântÒ.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
p. Ministrul educaþiei naþionale,
J—zsef Kštoý,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 17 martie 2000.
Nr. 194.
ANEXÃ
BUGETUL DE CHELTUIELI

pe anul 1999, rectificat, al Biroului de schimburi româno-americane
în domeniile învãþãmântului ºi ºtiinþei
Ñ mii lei Ñ
Bugetul aprobat
1

TOTAL CHELTUIELI,
din care:
Cheltuieli curente
Cheltuieli de personal
Ñ deplasãri, detaºãri, transferãri*)
Cheltuieli materiale ºi servicii

Bugetul rectificat
2

Diferenþa
3=2Ñ1

988.775

1.173.775

185.000

988.775
829.000
829.000
159.775

1.173.775
894.993
894.993
278.782

185.000
65.993
65.993
119.007

*) Se includ urmãtoarele cheltuieli:
1. alocaþiile lunare, în lei, ale bursierilor americani;
2. cheltuielile de deplasare ale bursierilor americani pe distanþa cuprinsã între Bucureºti ºi localitatea de
desfãºurare a activitãþii, precum ºi cele pentru deplasãrile interne legate de îndeplinirea programului;
3. costul transportului internaþional pentru bursierii români care se deplaseazã în Statele Unite ale Americii, potrivit programului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, fãrã platã, a unui teren agricol, situat în comuna Ariceºtii Rahtivani,
judeþul Prahova, proprietate publicã a statului, din administrarea Institutului de Cercetare
pentru Cultura Cerealelor ºi Plantelor Tehnice Fundulea, judeþul Cãlãraºi,
în administrarea Ministerului Justiþiei, pentru Direcþia Generalã a Penitenciarelor
În temeiul art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea unei suprafeþe de
20 ha teren agricol, proprietate publicã a statului, situat în
satul Târgºoru Nou, comuna Ariceºtii Rahtivani, judeþul
Prahova, cu datele de identificare prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administra-

rea Institutului de Cercetare pentru Cultura Cerealelor ºi
Plantelor Tehnice Fundulea, judeþul Cãlãraºi, în administrarea Ministerului Justiþiei, pentru Direcþia Generalã a
Penitenciarelor.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea terenului agricol prevãzut
la art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între

pãrþile interesate, în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 17 martie 2000.
Nr. 199.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafeþei de teren agricol, proprietate publicã a statului, care se transmite din administrarea
Institutului de Cercetare pentru Cultura Cerealelor ºi Plantelor Tehnice Fundulea,
judeþul Cãlãraºi, în administrarea Ministerului Justiþiei
Locul unde este situat
terenul care se transmite

Persoana juridicã de la care
se transmite terenul

Persoana juridicã la care se
transmite terenul

Caracteristicile tehnice
ale terenului

Satul Târgºoru Nou,
Institutul de Cercetare
Ministerul Justiþiei ¥ Teren arabil:
comuna Ariceºtii Rahtivani, pentru Cultura Cerealelor Direcþia Generalã Ñ suprafaþa = 20 ha
judeþul Prahova
ºi Plantelor Tehnice
a Penitenciarelor Ñ tarlaua nr. 86, parcela A 449
Fundulea, judeþul Cãlãraºi

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ sisteme de încãlzire în municipiul Buzãu, etapa a II-a Ñ
modernizare reþele termice primare (agent apã fierbinte) din zona magistralei II de termoficare
din municipiul BuzãuÒ, judeþul Buzãu
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (8) din Legea nr. 189/1998 privind finanþele publice locale,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Dezvoltarea utilitãþilor municipale Ñ
sisteme de încãlzire în municipiul Buzãu, etapa a II-a Ñ
modernizare reþele termice primare (agent apã fierbinte) din
zona magistralei II de termoficare din municipiul BuzãuÒ,
judeþul Buzãu, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face cu respectarea prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de
împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România ºi Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 205/1997.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 17 martie 2000.
Nr. 201.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului,
din administrarea Spitalului judeþean Bacãu în administrarea Casei judeþene de asigurãri
de sãnãtate Bacãu
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1)Ñ(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic
al acesteia,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) Se aprobã transmiterea, din administrarea
Spitalului judeþean Bacãu în administrarea Casei judeþene
de asigurãri de sãnãtate Bacãu, a imobilului, proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Bacãu, str. Mãrãºeºti
nr. 13, judeþul Bacãu, identificat potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(2) Imobilul prevãzut la alin. (1) va avea destinaþia de
sediu pentru Casa judeþeanã de asigurãri de sãnãtate
Bacãu.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 17 martie 2000.
Nr. 202.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Spitalului judeþean Bacãu
în administrarea Casei judeþene de asigurãri de sãnãtate Bacãu
Locul unde este
situat imobilul

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Municipiul Bacãu,
Ministerul Sãnãtãþii,
str. Mãrãºeºti nr. 13, Spitalul judeþean
judeþul Bacãu
Bacãu

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Casa judeþeanã de
asigurãri de sãnãtate
Bacãu

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafaþa construitã = 1.193,86 m2
Suprafaþa desfãºuratã = 4.727,21 m2
Suprafaþa terenului aferent = 1.758,92 m2
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