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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaþia,
Republica Cehã, Republica Ungarã, Republica Polonã, România, Republica Slovacã
ºi Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire
la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centralã (CEEPUS)
pentru perioada 1 ianuarie 2000 Ñ 31 decembrie 2004
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Articol unic. Ñ Se ratificã Acordul dintre Republica

Cehã, Republica Ungarã, Republica Polonã, România,

Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaþia, Republica

Republica Slovacã ºi Republica Slovenia, adoptat la
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Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare

în Europa Centralã (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie
2000 Ñ 31 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 17 aprilie 2000.
Nr. 31.

2.5.2. Hotãrâre cu privire la prelungirea acordului
Miniºtrii convin în unanimitate:
Având în vedere rezultatele procesului de evaluare, miniºtrii îºi exprimã convingerea
fermã cã trebuie întreprinse toate mãsurile necesare pentru a asigura punerea în practicã cât
mai curând posibil a prelungirii programului.
În consecinþã ei au convenit asupra textului acordului de prelungire, dupã cum urmeazã:

ACORD
între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaþia, Republica Cehã,
Republica Ungarã, Republica Polonã, România, Republica Slovacã ºi Republica Slovenia,
denumite în continuare pãrþi contractante, privind prelungirea Programului CEEPUS
în forma convenitã în acordul semnat la Budapesta la 8 decembrie 1993
Pãrþile contractante,
luând în considerare rezultatele procesului de evaluare, care a stabilit cã este imperios
necesarã prelungirea programului în forma sa actualã, conform art. 7 paragraful 1 din acordul
mai sus menþionat,
hotãrãsc prin prezenta:
ARTICOL

UNIC

(1) Programul CEEPUS, în forma convenitã în acordul semnat la Budapesta la
8 decembrie 1993, va fi prelungit pentru perioada 1 ianuarie 2000 Ñ 31 decembrie 2004.
(2) Acordul necesitã acceptul fiecãrei pãrþi contractante, în concordanþã cu
reglementãrile constituþionale proprii.
(3) Originalul prezentului acord, al cãrui text autentic este cel în limba englezã, va fi
depozitat la depozitar.
(4) Acordul intrã în vigoare în prima zi din cea de-a treia lunã dupã ce ultima dintre
pãrþile contractante trimite depozitarului instrumentul prin care comunicã îndeplinirea procedurilor
legale interne necesare pentru intrarea în vigoare.
Încheiat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor importuri
de bunuri ºi servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrãrii Ministerului Apãrãrii Naþionale,
contractate în anii anteriori
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã scutirea de la plata taxei pe
valoarea adãugatã a importurilor de bunuri ºi servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrãrii Ministerului Apãrãrii
Naþionale, prevãzute în contractele nominalizate în anexa
care face parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.
(2) Actualizarea anexei prin nominalizarea de noi contracte cu livrãri care urmeazã sã fie efectuate în anul 2000
se face prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 2. Ñ Importurile pentru care s-a aprobat scutirea
de la plata taxei pe valoarea adãugatã, prevãzute la
art. 1, se efectueazã prin Regia Autonomã ”RomtehnicaÒ,
Regia Autonomã ”Arsenalul ArmateiÒ, Societatea Naþionalã
”RomarmÒ Ñ S.A. ºi prin societãþile comerciale beneficiare,
dupã caz.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Plângu,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Bucureºti, 17 aprilie 2000.
Nr. 32.

ANEXÃ

CONTRACTELE DE IMPORT

pentru bunuri ºi servicii cu livrare în anul 2000, scutite de la plata taxei pe valoarea adãugatã,
destinate înzestrãrii Ministerului Apãrãrii Naþionale

Nr.
crt.
0

Numãrul contractului

Valoarea importului

1

2

1. 02/011/1999
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

02/012/1999
02/013/1999
02/014/1999
02/015/1999
4071/S.PROG./98/AV/010
4071/S.PROG./98/AV/014
Add.3 la ctr. 100/S4/1995
02/160/98
4071/S.PROG./98/AV/015
02/020/99

11.000.000 EUR
7.000.000 USD
24.330.000 USD
24.054.511,31 DEM
2.144.616,80 USD
1.294.103,40 USD
500.000 FRF
150.000 FRF
4.327.629.000 ITL
2.200.000 USD
550.000 FRF
1.721.939 ATS
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

1

2

02/024/1999
02/072/1999
Add.2 la ctr. 4071/S.PROG./98/AV/010
D41570/A
C3/GCU/FARO/2000
C3/SADU/BIMETAL/2000
02/075/99
02/076/99
02/077/99
02/079/99
100/MAN/1999
Add.5 la ctr. 0202/93
Add.4 la ctr. 47/CA/96
Add.5 la ctr. 12/CA/S4/IS/1992
02/012/2000
036-96
97-123
28549/09.02.98
Add. 35 la ctr. 94025/404/1994
Add. 36 la ctr. 94025/404/1994
Add. 37 la ctr. 94025/404/1994
Add. 38 la ctr. 94025/404/1994
6704021
6704048
6704182
3932/28.10.98
GR-20 S-96
001.9060.00/1997
642/09610444/9001
642/09610444/9001
E276/306/15 septembrie 1995

150.000 USD
150.000 DEM
50.000 FRF
2.557.143 USD
18.500 USD
80.000 USD
2.155 EUR
44.250 USD
17.274,35 USD
85.972,50 EUR
132.556 DEM
5.000.000 USD
1.500.000 USD
1.750.000 USD
2.941,18 GBP
27.000.000 FRF
860.000 FRF
1.912.488 USD
32.967,87 USD
76.826,70 USD
220,35 USD
50.000 USD
1.106.000 FRF
843.600 FRF
12.700 CHF
775.000 FCH
31.280.043 DEM
23.482.190 USD
12.568,45 USD
5.313 USD
2.961.525 GBP
685.325 GBP
498.400 GBP

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind finanþarea de la bugetul de stat a unor mãsuri pentru protejarea patrimoniului genetic
al animalelor
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Art. 1. Ñ Prezenta ordonanþã de urgenþã stabileºte
cadrul juridic privind finanþarea de la bugetul de stat a activitãþii de întreþinere, conservare ºi perpetuare a patrimoniului genetic al animalelor.
Art. 2. Ñ În sensul prezentei ordonanþe de urgenþã, prin
patrimoniul genetic al animalelor se înþelege nucleul autohton

al populaþiilor de animale, sericicole ºi piscicole, izolate
reproductiv, al raselor, liniilor pure ºi hibrizilor, deþinute de
persoane fizice ºi/sau juridice ce desfãºoarã activitãþi de
selecþie, testare ºi hibridare, ferme de elitã, depozite de
armãsari, centre de producere a materialului seminal congelat.
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Art. 3. Ñ Întreþinerea, conservarea ºi perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor se finanþeazã de la bugetul
de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei.
Art. 4. Ñ Repartizarea sumelor pentru întreþinerea, conservarea ºi perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor
pe specii, rase, linii ºi hibrizi, precum ºi numãrul de animale pentru care se acordã aceste sume se stabilesc
anual prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei.
Art. 5. Ñ Cheltuielile finanþate de la bugetul de stat
pentru întreþinerea, conservarea ºi perpetuarea patrimoniului
genetic al animalelor cuprind totalitatea cheltuielilor pentru
aplicarea tehnologiilor speciale de întreþinere, exploatare,
protecþie a materialului biologic ºi constau în procurarea de
furaje, medicamente, aplicarea tratamentelor sanitare veterinare ºi de igienã, asigurarea protecþiei ºi transportul materialului biologic.
Art. 6. Ñ (1) Anual, prin ordin al ministrului agriculturii
ºi alimentaþiei se va stabili lista cuprinzând deþinãtorii de
patrimoniu genetic al animalelor, care va fi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, pânã la data de
15 decembrie pentru anul calendaristic urmãtor.
(2) Lista cuprinzând deþinãtorii de patrimoniu genetic în
anul 2000 va fi publicatã în Monitorul Oficial al României
în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei ordonanþe de urgenþã.
(3) Prin deþinãtori de patrimoniu genetic al animalelor se
înþelege persoanele fizice sau juridice care au în proprietate speciile, rasele, liniile pure ºi hibrizii nucleelor de animale, sericicole ºi piscicole, necesare activitãþii de selecþie,
testare ºi hibridare, producerii de material seminal congelat,
asigurãrii de armãsari pentru monta publicã.
Art. 7. Ñ Deþinãtorii de patrimoniu genetic al animalelor
vor întocmi anual programe proprii de restructurare a acestuia, care vor fi aprobate în baza programului general

5

întocmit la nivelul întregii þãri de Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei.
Art. 8. Ñ (1) Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei va
încheia cu deþinãtorii de patrimoniu genetic al animalelor
convenþii privind sprijinul acordat ºi modul de utilizare a
sumelor alocate, care sã asigure perpetuarea speciilor în
rase ºi linii pure la dimensiunile necesare pentru relansarea producþiei naþionale zootehnice.
(2) Dimensiunile populaþiilor ce constituie patrimoniul
genetic naþional pentru care se asigurã alocaþii sunt stabilite prin strategia generalã de dezvoltare a patrimoniului
genetic, care va fi aprobatã prin ordin al ministrului agriculturii ºi alimentaþiei.
Art. 9. Ñ Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei controleazã modul de utilizare de cãtre deþinãtorii de patrimoniu
genetic al animalelor a sumelor alocate, precum ºi realizarea programelor pentru care s-a acordat finanþarea.
Art. 10. Ñ (1) Utilizarea sumelor alocate pentru
întreþinerea, conservarea ºi perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor în alte scopuri constituie contravenþie,
dacã fapta nu este sãvârºitã în astfel de condiþii încât,
potrivit legii penale, sã constituie infracþiune, ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 8 milioane lei la 12 milioane lei.
(2) Constatarea contravenþiilor prevãzute la alin. (1) ºi
aplicarea amenzilor se fac de persoane împuternicite de
ministrul agriculturii ºi alimentaþiei.
(3) În mãsura în care prezenta ordonanþã de urgenþã nu
dispune, contravenþiei prevãzute la alin. (1) îi sunt aplicabile dispoziþiile care reglementeazã regimul general al contravenþiilor.
Art. 11. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei va supune spre aprobare
Guvernului norme metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Bucureºti, 17 aprilie 2000.
Nr. 33.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare umanitare persoanelor sinistrate din Valea Jiului
În temeiul prevederilor art. 8 alin. 5 ºi 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se acordã, cu titlu gratuit, în limita sumei de
850 milioane lei, ajutoare umanitare constând în alimente,

potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
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Se aprobã scoaterea definitivã din rezervele de stat a
cantitãþilor de alimente prevãzute în anexã.
Se aprobã acumularea, în condiþiile legii, a cantitãþii de
douã tone de ulei rafinat din floarea-soarelui, cu modificarea corespunzãtoare a programului de acumulãri de produse rezerve de stat în anul 2000.
Art. 2. Ñ Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat
va scãdea din gestiune, prin contul de finanþare privind anii
anteriori, cantitãþile de alimente aprobate pentru a fi scoase
din rezervele de stat potrivit prezentei hotãrâri, pe baza
avizului de însoþire a mãrfii ºi a procesului-verbal de predare-primire semnat de reprezentanþii desemnaþi de
Prefectura Judeþului Hunedoara.
Finanþarea acumulãrii pentru reîntregirea acestor stocuri,
în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigurã în
anul 2001 de la bugetul de stat, din sumele prevãzute cu
aceastã destinaþie în bugetul Administraþiei Naþionale a
Rezervelor de Stat.
Art. 3. Ñ Transportul produselor de la unitãþile teritoriale
subordonate Administraþiei Naþionale a Rezervelor de Stat
sau de la agenþii economici depozitari se va efectua cu

mijloace auto ale Administraþiei Naþionale a Rezervelor de
Stat.
Distribuirea produselor cãtre cele 2.000 de persoane
sinistrate din Valea Jiului se va face de Prefectura
Judeþului Hunedoara prin persoane anume împuternicite.
Schimbarea, sub orice formã, a destinaþiei produselor acordate ca ajutor umanitar din rezervele de stat este interzisã
ºi atrage rãspunderea civilã, administrativã, disciplinarã sau
penalã, dupã caz.
Art. 4. Ñ Distribuirea produselor scoase din rezervele
de stat în condiþiile prezentei hotãrâri va fi justificatã de
Prefectura Judeþului Hunedoara, conform prevederilor art. 7
din Hotãrârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în
primã intervenþie, a ajutoarelor umanitare populaþiei sinistrate, ca urmare a unor situaþii excepþionale.
Documentele justificative privind distribuirea vor fi
pãstrate la sediul Prefecturii Judeþului Hunedoara, în vederea punerii lor la dispoziþie organelor de control abilitate.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Preºedintele Agenþiei Naþionale
a Rezervelor de Stat,
Adrian Ghiþã
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 14 aprilie 2000.
Nr. 255.

ANEXÃ
LISTA

cuprinzând produsele care se scot din rezervele de stat ca ajutoare umanitare acordate
persoanelor sinistrate din Valea Jiului

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Produsul

Zahãr
Ulei rafinat din floarea-soarelui
Unt
Lapte praf
Conserve din carne de vitã ºi de porc
Grâu

U.M.

Cantitatea

tone
tone
tone
tone
tone
tone

2
2
1
10
7,5
5
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei Fondului Proprietãþii de Stat
privind vânzarea unui pachet de acþiuni la Societatea Comercialã ”I.A.R.Ò Ñ S.A. Braºov
În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e

:

Articol unic. Ñ Termenul de valabilitate a ofertei Fondului
Proprietãþii de Stat privind vânzarea pachetului de acþiuni

deþinute de stat din capitalul social al Societãþii Comerciale
”I.A.R.Ò Ñ S.A. Braºov se prelungeºte pânã la data de 18 iunie 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Preºedintele Agenþiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Preºedintele Consiliului
de administraþie al Fondului Proprietãþii de Stat,
Radu Sârbu
Bucureºti, 18 aprilie 2000.
Nr. 299.
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A N U N fi
Începând cu data de 1 martie 2000 Serviciul de relaþii cu publicul ºi agenþii economici al Regiei Autonome
”Monitorul OficialÒ s-a mutat la noul sediu din ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureºti.
Mijloace de transport: autobuzele 136, 385 ºi tramvaiele 2, 8, 9, 11, 12, 37.
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