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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcþie a unui procuror financiar
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii de Conturi, republicatã,
având în vedere propunerea plenului Curþii de Conturi,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic Ñ Domnul Avram Iulian se numeºte în funcþia de procuror
financiar pe lângã Camera de Conturi judeþeanã Hunedoara.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 10 iulie 2000.
Nr. 276.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcþie a unui judecãtor financiar
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii de Conturi, republicatã,
având în vedere propunerea plenului Curþii de Conturi,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic Ñ Doamna Bãlãceanu Alexandrina se numeºte în funcþia
de judecãtor financiar la Colegiul jurisdicþional Giurgiu.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 10 iulie 2000.
Nr. 277.

ACTE

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Curþii Constituþionale
În temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, al art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, precum ºi al art. 3 alin. (2) din
Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curþii Constituþionale,
Plenul Curþii Constituþionale adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Curþii Constituþionale, aprobat prin Hotãrârea Plenului Curþii
Constituþionale nr. 12 din 4 noiembrie 1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din
12 noiembrie 1997, ºi modificat prin Hotãrârea Plenului
Curþii Constituþionale nr. 1 din 21 septembrie 1999, publi-

catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din
30 septembrie 1999, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Denumirea Secretariatul Curþii Constituþionale din
titlul ºi din cuprinsul capitolului V se înlocuieºte cu denumirea Secretariatul General al Curþii Constituþionale.
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2. Alineatul 1 al articolului 33 va avea urmãtorul
cuprins:
”Secretariatul General al Curþii Constituþionale are în
structura sa Departamentul de organizare a activitãþii jurisdicþionale, Direcþia generalã economicã, servicii, oficii ºi
birouri, potrivit structurii organizatorice aprobate de Plenul
Curþii Constituþionale.Ò
3. Alineatul 1 al articolului 34 va avea urmãtorul
cuprins:
”Secretariatul General al Curþii Constituþionale este condus de un secretar general, asimilat, ca rang ºi salarizare,
secretarilor generali ai Camerelor Parlamentului ºi secretarului general al Guvernului ºi care este ajutat de un secretar general adjunct, asimilat, ca rang ºi salarizare,
secretarilor generali adjuncþi ai Camerelor Parlamentului ºi
secretarului general adjunct al Guvernului. Secretarul general este numit ºi eliberat din funcþie de Plenul Curþii
Constituþionale, iar secretarul general adjunct, de preºedintele Curþii Constituþionale, pe bazã de concurs sau examen.Ò
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4. Alineatul 3 al articolului 34 va avea urmãtorul
cuprins:
”În cazul absenþei secretarului general atribuþiile acestuia
sunt exercitate de secretarul general adjunct. Secretarul
general adjunct conduce, sub coordonarea secretarului
general, activitatea Departamentului de organizare a activitãþii jurisdicþionale, care are în structura sa Serviciul de
pregãtire a lucrãrilor ºi secretariat ºi Serviciul de documentare, cercetare ºi informaticã.Ò
5. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 35. Ñ Direcþia generalã economicã este condusã
de un director general ºi are în structura sa Serviciul financiar-contabil ºi Serviciul aprovizionare-administrativ.
În cazul absenþei secretarului general adjunct directorul
general al Direcþiei generale economice exercitã ºi atribuþiile
secretarului general adjunct, potrivit însãrcinãrilor stabilite
prin ordin al preºedintelui Curþii Constituþionale.Ò
Art. II. Ñ Prezenta hotãrâre va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Hotãrârea a fost adoptatã de Plenul Curþii Constituþionale la 18 iulie 2000, cu participarea domnilor: Lucian
Mihai, preºedinte, Costicã Bulai, Constantin Doldur, Kozsok‡r G‡bor, Ioan Muraru, Nicolae Popa, Florin Bucur Vasilescu ºi
Romul Petru Vonica, judecãtori.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Bucureºti, 18 iulie 2000.
Nr. 12.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Regulamentului privind elaborarea reglementãrilor tehnice în construcþii
pentru componentele sistemului calitãþii, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 399/1995,
cu completãrile ulterioare
În temeiul art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Articolul 21 din Regulamentul privind elaborarea reglementãrilor tehnice în construcþii pentru componentele sistemului calitãþii, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 399/1995, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995, cu completãrile ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 21. Ñ (1) Fondurile pentru activitatea de elaborare
a reglementãrilor tehnice în construcþii sunt cele prevãzute
la art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în
construcþii. Din aceste fonduri se pot efectua cheltuielile de

personal, materiale ºi de capital pentru dotarea, documentarea, elaborarea, revizuirea, completarea ºi publicarea
reglementãrilor tehnice în construcþii, precum ºi cheltuielile
necesare pentru stabilirea metodelor de testare, realizarea
în regim pilot a consolidãrii unor construcþii aparþinând patrimoniului naþional ºi a lucrãrilor aferente pentru punerea în
valoare a acestora, în vederea elaborãrii reglementãrilor
tehnice specifice.
(2) Construcþiile prevãzute la alin. (1) ºi lucrãrile aferente se stabilesc prin ordin al ministrului lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului.Ò

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 13 iulie 2000.
Nr. 617.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea actelor adiþionale la acordurile de concesiune pentru explorare,
dezvoltare ºi exploatare petrolierã în perimetrele EP I Ñ 5 Greºu ºi EP I Ñ 6 Nereju,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Compania Forest Romania Corporation
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 13 alin. (4) din Legea petrolului nr. 134/1995,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã actele adiþionale la acordurile de
concesiune pentru explorare, dezvoltare ºi exploatare petrolierã în perimetrele EP I Ñ 5 Greºu ºi EP I Ñ 6 Nereju,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale,
în calitate de concedent, ºi Compania Forest Romania
Corporation, în calitate de concesionar, prevãzute în

anexele nr. 1 ºi 2*) care fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ Actele adiþionale la acordurile de concesiune
pentru explorare, dezvoltare ºi exploatare petrolierã, aprobate potrivit 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, 13 iulie 2000.
Nr. 619.
*) Anexele se comunicã semnatarilor actelor adiþionale ºi instituþiilor abilitate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”AncoÒ Ñ S.R.L.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

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 ”AncoÒ Ñ S.R.L., în calitate de
concesionar, în perimetrul AnieºÑIzvorul 2, judeþul

Bistriþa-Nãsãud, 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
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 13 iulie 2000.
Nr. 620.
*) 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
”Combinatul Siderurgic ReºiþaÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

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 ”Combinatul Siderurgic ReºiþaÒ Ñ S.A.,
în calitate de concesionar, în perimetrul Halda de Zgurã,

judeþul Caraº-Severin, 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
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 13 iulie 2000.
Nr. 621.
*) 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
”AgregateÒ Ñ S.A. Buzãu
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

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 ”AgregateÒ Ñ S.A. Buzãu, în calitate
de concesionar, în perimetrele Vadu Paºii ºi Verneºti,

judeþul Buzãu, 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
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 13 iulie 2000.
Nr. 622.
*) Anexele 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
”Produse CeramiceÒ Ñ S.A. Gherla
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

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 ”Produse CeramiceÒ Ñ S.A. Gherla,
în calitate de concesionar, în perimetrul Fizeºu Gherlei,

judeþul Cluj, 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
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 13 iulie 2000.
Nr. 623.
*) 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
”SticlovalÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
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 ”SticlovalÒ Ñ S.A., în calitate de concesionar, în perimetrele Copãceni ºi Gura

Vitioarei, judeþul Prahova, 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
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 13 iulie 2000.
Nr. 624.
*) Anexele se comunicã instituþiilor interesate.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI
Nr. 102.000 din 5 iulie 2000

MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE
Nr. 3.792 din 26 iunie 2000

ORDIN
privind aprobarea Programului de asistenþã medicalã ºi de asigurãri pentru risc ºi accidente,
pentru reabilitarea ºi compensarea celor care au suferit accidente de muncã ºi boli profesionale
în activitatea minierã
Ministrul industriei ºi comerþului ºi ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
având în vedere prevederile art. 41 lit. g) din Legea minelor nr. 61/1998,
în temeiul art. 3 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Industriei ºi Comerþului, cu modificãrile ulterioare, ºi, respectiv, al art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, cu modificãrile ulterioare,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Programul de asistenþã medicalã ºi de asigurãri pentru risc ºi accidente, pentru
reabilitarea ºi compensarea celor care au suferit accidente de muncã ºi boli profesionale în activitatea
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu

minierã, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu

ANEXÃ

PROGRAMUL
de asistenþã medicalã ºi de asigurãri pentru risc ºi accidente, pentru reabilitarea ºi compensarea
celor care au suferit accidente de muncã ºi boli profesionale în activitatea minierã
1. Scopul:
Ñ realizarea unei protecþii sociale suplimentare faþã de
cea asiguratã prin sistemul asigurãrilor sociale pentru
angajaþii din sectorul minier ºi geologie, victime ale accidentelor de muncã ºi bolilor profesionale.
2. Domeniul de aplicare:
Ñ sectorul industriei miniere ºi geologiei.
3. Obiectivele:
3.1. îmbunãtãþirea nivelului securitãþii ºi sãnãtãþii în
muncã;
3.2. monitorizarea stãrii de sãnãtate;
3.3. ameliorarea sãnãtãþii ºi recuperarea capacitãþii de
muncã pentru victimele accidentelor de muncã ºi ale bolilor
profesionale din sectorul minier;
3.4. acordarea de prestaþii compensatorii, în bani sau în
naturã, suplimentare ºi complementare celor prevãzute prin
legislaþia în materie de asigurãri sociale, pentru victimele
accidentelor de muncã ºi ale bolilor profesionale;
3.5. optimizarea costurilor aferente accidentelor de
muncã ºi bolilor profesionale.
4. Perioada de aplicare:
Ñ programul se revizuieºte anual ºi are valabilitate
pânã la intrarea în vigoare a legii privind asigurarea pentru

accidente de muncã ºi boli profesionale sau a altor reglementãri în domeniu.
5. Resursele financiare:
Ñ orice resurse financiare identificate de titularul de
licenþã minierã ºi alocate cu respectarea prevederilor legale
în vigoare. Salariaþii nu vor fi implicaþi în constituirea resurselor financiare ale programului.
6. Beneficiarii programului:
Ñ toþi salariaþii din sectorul industriei miniere ºi geologiei, fãrã discriminare.
7. Executorii programului ºi implementarea acestuia:
Ñ titularii de licenþã minierã de explorare/exploatare, cu
forþele proprii sau prin agenþii, asociaþii, asociaþii profesionale, fundaþii sau orice alte organisme legal constituite ºi
abilitate în domeniul respectiv, în mãsura fondurilor disponibile ºi alocate, cu respectarea prevederilor legale.
8. Activitãþi:
8.1. reabilitarea victimelor accidentelor de muncã ºi ale
bolilor profesionale, prin:
8.1.1. acordarea primului ajutor ºi asigurarea transportului victimelor la unitatea sanitarã;
8.1.2. acces la serviciile medicale de înaltã performanþã;
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8.1.3. tratament ambulatoriu, recuperatoriu ºi balneoclimateric, potrivit legii;
8.1.4. tratament medical în clinici ºi în spitale specializate;
8.1.5. asigurarea de proteze, orteze ºi mijloace
ajutãtoare; se va aplica fãrã caracter discriminatoriu, toate
victimele beneficiind de acelaºi tip de facilitãþi;
8.1.6. reamenajãri, la locul de muncã ºi la domiciliu,
pentru victimele rãmase cu handicap; se va respecta legislaþia în vigoare ºi se va obþine avizul instituþiilor abilitate
pentru eventualele modificãri;
8.1.7. recalificarea ºi reinstruirea victimelor accidentelor
de muncã ºi ale bolilor profesionale.
8.2. compensarea bãneascã a victimelor accidentelor de
muncã ºi ale bolilor profesionale prin:

8.2.1. orice forme de compensare a leziunilor sau
afecþiunilor suferite de victimele accidentelor de muncã ºi
ale bolilor profesionale, suplimentare ºi complementare
celor oferite prin regimul general al asigurãrilor sociale de
stat ºi care respectã legislaþia în vigoare;
8.2.2. orice formã de ajutor în bani sau în naturã pentru
familiile celor care au decedat ca urmare a unui accident
de muncã sau a bolilor profesionale, suplimentarã ºi complementarã celor oferite prin sistemul asigurãrilor sociale de
stat ºi care respectã legislaþia în vigoare.
Toate aceste forme de compensare se vor stabili de
comun acord între patronatul minier, titularii de licenþã
minierã de explorare/exploatare ºi reprezentanþii sindicatelor, în limita fondurilor disponibile ºi alocate conform prevederilor legale în vigoare.
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