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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 158/1999
privind regimul exporturilor ºi importurilor de produse strategice
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Art. I. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 158/1999 privind regimul exporturilor ºi importurilor de
produse strategice, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, cu
modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) Agenþia Naþionalã de Control al
Exporturilor Strategice ºi al Interzicerii Armelor Chimice,
denumitã în continuare agenþie, este autoritatea naþionalã în
domeniul controlului exporturilor ºi importurilor de produse
strategice ºi rãspunde de aplicarea politicii Guvernului în
acest domeniu.
(2) Agenþia exercitã atribuþiile de reglementare, autorizare ºi de control prevãzute de prezenta ordonanþã de
urgenþã ºi asigurã în domeniul prevãzut la alin. (1) relaþiile
cu organizaþiile ºi organismele internaþionale de control ºi
cu autoritãþile similare din alte þãri.
(3) Agenþia este organ de specialitate al administraþiei
publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea
Guvernului ºi în coordonarea directã a primului-ministru.
(4) Agenþia este condusã de un preºedinte, cu rang de
secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
Preºedintele îndeplineºte, conform legii, funcþia de ordonator principal de credite.
(5) Preºedintele conduce întreaga activitate a agenþiei ºi
o reprezintã în raporturile cu celelalte autoritãþi publice ºi
organizaþii, precum ºi cu persoanele fizice ºi juridice din
þarã ºi din strãinãtate.

(6) Organizarea ºi funcþionarea agenþiei, în scopul îndeplinirii atribuþiilor care îi revin din prevederile prezentei ordonanþe de urgenþã, se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
(7) Cheltuielile privind finanþarea activitãþilor agenþiei se
asigurã de la bugetul de stat.Ò
2. Alineatul (2) al articolului 22 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Cheltuielile privind expertizarea tehnicã a produselor
strategice, efectuatã la solicitarea agenþiei în laboratoare,
institute de cercetare sau în alte instituþii specializate în
domeniu, se suportã de agenþie.Ò
Art. II. Ñ Actualul personal al Agenþiei Naþionale de
Control al Exporturilor Strategice ºi al Interzicerii Armelor
Chimice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este
preluat de noua instituþie ºi se considerã transferat.
Art. III. Ñ (1) Pânã la aprobarea bugetului de stat pe
anul 2000 Secretariatul General al Guvernului va asigura
fondurile necesare pentru funcþionarea Agenþiei Naþionale
de Control al Exporturilor Strategice ºi al Interzicerii
Armelor Chimice.
(2) Dupã intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe
anul 2000 sumele respective vor face obiectul regularizãrii
între Secretariatul General al Guvernului ºi Agenþia
Naþionalã de Control al Exporturilor Strategice ºi al
Interzicerii Armelor Chimice.
Art. IV. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã se eliminã pct. 9 din anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 78/2000 privind reorganizarea aparatului de
lucru al Guvernului, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 51 din 2 februarie 2000, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Valentina ªiclovan,
secretar de stat
Bucureºti, 20 aprilie 2000.
Nr. 36.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocaþiile de hranã pentru consumurile colective din unitãþile bugetare de asistenþã socialã
În temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de
cheltuieli pentru autoritãþile ºi instituþiile publice, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Alocaþiile de hranã pentru consumurile colective
din unitãþile bugetare de asistenþã socialã sunt cele prevãzute
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 899/1999 privind

alocaþiile de hranã pentru consumurile colective din unitãþile
bugetare de asistenþã socialã, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 548 din 9 noiembrie 1999, precum ºi orice alte dispoziþii contrare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Bucureºti, 19 aprilie 2000.
Nr. 302.

ANEXÃ
ALOCAÞIILE DE HRANÃ

pentru consumurile colective din unitãþile bugetare de asistenþã socialã
Ñ lei/asistat/zi Ñ

Cãmine de bãtrâni ºi pensionari
Centre de îngrijire ºi asistenþã (cãmine de bãtrâni)
Centre de îngrijire ºi asistenþã (cãmine-spital pentru bolnavi cronici adulþi)
Centre de recuperare ºi reabilitare neuropsihiatricã
Centre de recuperare ºi reabilitare pentru minori cu handicap ºi centre de
primire pentru minori
Centre-pilot de recuperare ºi reabilitare pentru minori
Centre de integrare ºi terapie ocupaþionalã
Cantine de ajutor social
Centre de plasament:
Ñ copii între 0Ñ3 ani inclusiv
Ñ copii între 3Ñ7 ani inclusiv
Ñ copii peste 7 ani
Asistaþi bolnavi TBC stabilizat, cancer ºi neoplazii
Asistaþi bolnavi SIDA ºi infecþie HIV

14.000
14.000
15.900
15.900
12.500
12.500
15.900
11.500
12.900
14.500
15.900
28.100
33.480
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea de cãtre Ministerul Finanþelor a unor credite externe
pentru Ministerul Sãnãtãþii, în vederea asigurãrii resurselor financiare necesare
pentru achiziþionarea de aparaturã medicalã de înaltã performanþã ºi implementarea programelor
de dotare la nivel naþional
În temeiul prevederilor art. 35 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor garanteazã în numele ºi
în contul statului, pentru Ministerul Sãnãtãþii, credite externe
în valoare totalã de 280 milioane dolari S.U.A., precum ºi
primele de asigurare, dobânzile, comisioanele ºi alte costuri aferente, în condiþiile legii, în vederea asigurãrii resurselor financiare necesare pentru achiziþionarea de aparaturã
medicalã de înaltã performanþã ºi implementarea programelor de dotare la nivel naþional.
Art. 2. Ñ (1) Creditele externe necesare pentru
achiziþionarea de aparaturã medicalã vor fi structurate pe
programe, astfel:
a) 50 milioane dolari S.U.A. Ñ pentru realizarea programului de reabilitare
a reþelei de radiologie;
b) 70 milioane dolari S.U.A. Ñ pentru realizarea programului de reabilitare
a reþelei de laboratoare;
c) 70 milioane dolari S.U.A. Ñ pentru realizarea programului de reabilitare
a secþiilor de anestezie ºi terapie intensivã
ºi a secþiilor de cardiologie;

d) 50 milioane dolari S.U.A.

Ñ pentru realizarea programelor de reabilitare
a sãlilor de operaþie
din spitale;
e) 40 milioane dolari S.U.A. Ñ pentru realizarea programelor de dezvoltare
a asistenþei medicale
de urgenþã.
(2) Valoarea ºi destinaþia creditelor alocate pentru programele prevãzute la alin. (1) se pot modifica de Ministerul
Sãnãtãþii, cu avizul Ministerului Finanþelor, în funcþie de
necesitãþi, fãrã a se depãºi valoarea totalã a creditului
garantat de 280 milioane dolari S.U.A.
Art. 3. Ñ Bunurile prevãzute la art. 2 vor fi achiziþionate
în conformitate cu prevederile legale privind achiziþiile
publice.
Art. 4. Ñ Rambursarea creditelor externe, plata primelor
de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor ºi a altor costuri aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin
bugetul anual al Ministerului Sãnãtãþii, în limita fondurilor
alocate cu aceastã destinaþie.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 aprilie 2000.
Nr. 303.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor apartamente, proprietate privatã a statului,
din administrarea Regiei Autonome ”LocatoÒ în administrarea Consiliului General
al Municipiului Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) 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 unor apartamente,
proprietate privatã a statului, având datele de identificare
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta

hotãrâre, din administrarea Regiei Autonome ”LocatoÒ în
administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureºti,
pentru a fi utilizate în condiþiile legii.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilelor care se transmit
potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezen-

tei hotãrâri între Regia Autonomã ”LocatoÒ ºi Consiliul
General al Municipiului Bucureºti.
Art. 3. Ñ Patrimoniul Regiei Autonome ”LocatoÒ se va
diminua cu valoarea apartamentelor transmise.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 aprilie 2000.
Nr. 304.

ANEXÃ
PRINCIPALELE DATE DE IDENTIFICARE

a unor apartamente, proprietate privatã a statului, care se transmit
din administrarea Regiei Autonome ”LocatoÒ în administrarea Consiliului General
al Municipiului Bucureºti
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adresa imobilului
(municipiul Bucureºti)

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

Caracteristici

Aurel Vlaicu nr. 147, et. 2, ap. 12
Aurel Vlaicu nr. 147, et. 4, ap. 17
Aurel Vlaicu nr. 147, et. 9, ap. 82
Dumbrava Roºie nr. 8
Dumbrava Roºie nr. 8
Turda nr. 116, et. 4, ap. 18
Aurel Vlaicu nr. 147, bl. 20, sc. 1, et. 5, ap. 21
Aurel Vlaicu nr. 147, bl. 20, sc. 2, et. 6, ap. 69

Apartament (2 camere)
Apartament (3 camere)
Apartament (2 camere)
Parter + subsol
Etaj 1 + mansardã
Apartament (4 camere)
Apartament (3 camere)
Apartament (3 camere)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere
în perimetrul de exploatare Medgidia, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”LafargeÑRomcimÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de
concedent, ºi Societatea Comercialã ”LafargeÑ
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.

RomcimÒ Ñ S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul de exploatare Medgidia din judeþul Constanþa,
prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
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Art. 2. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data

publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 19 aprilie 2000.
Nr. 312.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”LafargeÑRomcimÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”LafargeÑRomcimÒ Ñ S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Remus Opreanu din

judeþul Constanþa, prevãzutã în anexa*) care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 aprilie 2000.
Nr. 313.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”Construct Grup InternaþionalÒ Ñ S.R.L.
În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”Construct Grup InternaþionalÒ Ñ
S.R.L., în calitate de concesionar, în perimetrul Siglãu Uricani

din localitatea Uricani, judeþul Hunedoara, prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 aprilie 2000.
Nr. 314.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”SomeºÑBalastiereÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã licenþele de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiate între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”SomeºÑBalastiereÒ Ñ S.A., în calitate de concesionar, în perimetrele Bãbiu ºi Tihãu din

comuna Almaºu, judeþul Sãlaj, prevãzute în anexele nr. 1
ºi 2*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþele de concesiune a activitãþii miniere
de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 19 aprilie 2000.
Nr. 315.
*) Anexele nr. 1 ºi 2 se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii de exploatare, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”MarmosimÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi Societatea
Comercialã ”MarmosimÒ Ñ S.A., în calitate de concesionar,
în perimetrul Baºchioi din comuna Nalbant, judeþul Tulcea,

prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii de exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii
prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 19 aprilie 2000.
Nr. 316.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind avizarea constituirii ºi funcþionãrii ca organism de gestiune colectivã a drepturilor de autor
ºi a drepturilor conexe deþinute de producãtori în domeniul operelor audiovizuale
ºi cinematografice a Asociaþiei ”Uniunea Producãtorilor de Film ºi Audiovizual din RomâniaÒ
Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
în temeiul prevederilor art. 138 lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi drepturile conexe,
constatând îndeplinirea condiþiilor cerute la art. 124, 125 ºi 127 din lege,
decide:
Articol unic. Ñ Se avizeazã constituirea ºi funcþionarea
ca organism de gestiune colectivã a drepturilor de autor ºi
a drepturilor conexe deþinute de producãtori (persoane
fizice sau juridice) în domeniul operelor audiovizuale ºi

cinematografice a Asociaþiei ”Uniunea Producãtorilor de
Film ºi Audiovizual din RomâniaÒ, prescurtat U.P.F.A.R., cu
sediul în Bucureºti, str. Demetru Dobrescu nr. 4Ñ6, et. 3,
sectorul 1, începând cu data de 17 august 1999.

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Laurenþiu Oprea
Bucureºti, 13 august 1999.
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