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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome
”Monitorul OficialÒ, regie autonomã de interes naþional aflatã sub autoritatea Camerei Deputaþilor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul
2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele mãsuri
pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele societãþi
comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, regie
de interes naþional aflatã sub autoritatea Camerei
Deputaþilor, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în
bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome
”Monitorul OficialÒ se aprobã de Camera Deputaþilor.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome ”Monitorul OficialÒ prevãzut la art. 1 reprezintã
limite maxime ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea
Camerei Deputaþilor, 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 aprobate, Regia Autonomã

”Monitorul OficialÒ poate efectua cheltuieli totale proporþional
cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune, 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 cãtre 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 prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Secretarul general al Camerei Deputaþilor,
Florin Costiniu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministru de stat, preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 700.
*) Anexa se transmite instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome
”MultiproductÒ, regie autonomã de interes naþional aflatã sub autoritatea Ministerului Justiþiei
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul
2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele mãsuri
pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele societãþi
comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 2000 al Regiei Autonome ”MultiproductÒ, regie auto-

proporþional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.

nomã de interes naþional aflatã sub autoritatea Ministerului

Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 consti-

Justiþiei, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din

tuie contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de

prezenta hotãrâre.

condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã

Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome ”MultiproductÒ aprobat potrivit art. 1 reprezintã
limite maxime ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea
Ministerului Justiþiei, cu avizul Ministerului Finanþelor ºi al

infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei
la 1.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(3) Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de

Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
(2) În situaþia în care în execuþie se înregistreazã

cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite

depãºiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Regia

potrivit legii, persoanelor care se fac rãspunzãtoare de

Autonomã ”MultiproductÒ va efectua cheltuieli totale

nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Flavius Baias,
secretar de stat
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministru de stat, preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 701.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome ”RasiromÒ,
regie autonomã aflatã sub autoritatea Serviciului Român de Informaþii
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul
2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele mãsuri
pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele societãþi
comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 al Regiei Autonome ”RasiromÒ, regie autonomã aflatã sub autoritatea Serviciului Român de Informaþii,
prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscriºi în
bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome
”RasiromÒ se aprobã de Serviciul Român de Informaþii, cu
respectarea prevederilor bugetare anuale.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome ”RasiromÒ, aprobat potrivit art. 1, reprezintã limite
maxime ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi
numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului
Român de Informaþii, cu avizul Ministerului Finanþelor ºi al
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, Regia

Autonomã

”RasiromÒ

va

efectua

proporþional cu gradul de realizarea

cheltuieli

a veniturilor, cu înca-

drarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de
condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã
infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000
lei la 1.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(3) Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de
cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite
potrivit legii, persoanelor care se fac rãspunzãtoare de
nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Directorul Serviciului Român de Informaþii,
Costin Georgescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministru de stat, preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 702.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome
”Editura Didacticã ºi PedagogicãÒ, regie autonomã de interes naþional
aflatã de sub autoritatea Ministerului Educaþiei Naþionale
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele
mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli

(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri

pe anul 2000 al Regiei Autonome ”Editura Didacticã ºi

ale veniturilor aprobate, Regia Autonomã ”Editura Didacticã

PedagogicãÒ, regie autonomã de interes naþional aflatã sub

ºi PedagogicãÒ poate efectua cheltuieli, altele decât cele de

autoritatea Ministerului Educaþiei Naþionale, prevãzut în

natura cheltuielilor de personal, în funcþie de realizarea

anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.

(2) Defalcarea pe trimestre ºi luni a indicatorilor

Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1)

prevãzuþi în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei

constituie contravenþie, dacã fapta nu a fost sãvârºitã în

Autonome ”Editura Didacticã ºi PedagogicãÒ se aprobã de

astfel de condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie conside-

Ministerul Educaþiei Naþionale, în termen de 15 zile de la

ratã infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la

data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

500.000 lei la 1.000.000 lei.

Art. 2. Ñ (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente venituri-

(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dis-

lor totale înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli al

poziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea

Regiei Autonome ”Editura Didacticã ºi PedagogicãÒ repre-

contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

zintã limitã maximã ºi nu poate fi depãºit decât în cazuri

Art. 4. Ñ Contravenþia prevãzutã la art. 3 alin. (1) se

justificate ºi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea

constatã ºi amenda se aplicã de cãtre organele de control

Ministerului Educaþiei Naþionale, cu avizul Ministerului

financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor

Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului Finanþelor.

vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
Ministru de stat, preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 703.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000
al Companiei Naþionale ”UnifarmÒ Ñ S.A., aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãþii
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele
mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 al Companiei Naþionale ”UnifarmÒ Ñ S.A.,
aflatã sub autoritatea Ministerului Sãnãtãþii, prevãzut în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre ºi luni a indicatorilor
prevãzuþi în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Companiei
Naþionale ”UnifarmÒ Ñ S.A. se aprobã de Ministerul
Sãnãtãþii, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri.
Art. 2. Ñ (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli al
Companiei Naþionale ”UnifarmÒ Ñ S.A. reprezintã limitã
maximã ºi nu poate fi depãºit decât în cazuri justificate ºi
numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Sãnãtãþii, cu avizul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale
ºi al Ministerului Finanþelor.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã
depãºiri ale veniturilor aprobate, Compania Naþionalã

”UnifarmÒ Ñ S.A. va putea efectua cheltuieli, altele decât
cele de natura cheltuielilor de personal, în funcþie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã
aprobaþi.
Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (1)
constituie contravenþie, dacã fapta nu a fost sãvârºitã în
astfel de condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la
500.000 lei la 1.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Contravenþia prevãzutã la art. 3 alin. (1) se
constatã ºi amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei
hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Ministru de stat, preºedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 704.
*) Anexa care se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome
a Distribuþiei ºi Exploatãrii Filmelor ”RomâniaÐFilmÒ Ñ Bucureºti,
aflatã sub autoritatea Oficiului Naþional al Cinematografiei
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele
mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 al Regiei Autonome a Distribuþiei ºi
Exploatãrii Filmelor ”RomâniaÐFilmÒ Ñ Bucureºti, aflatã sub
autoritatea Oficiului Naþional al Cinematografiei, prevãzut în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre ºi luni a indicatorilor
prevãzuþi în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome a Distribuþiei ºi Exploatãrii Filmelor
”RomâniaÐFilmÒ Ñ Bucureºti se aprobã de Oficiul Naþional
al Cinematografiei.
Art. 2. Ñ (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor, prevãzut în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome a Distribuþiei ºi Exploatãrii Filmelor
”RomâniaÐFilmÒ Ñ Bucureºti menþionat la art. 1, reprezintã
limitã maximã ºi nu poate fi depãºit decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea
Oficiului Naþional al Cinematografiei, 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, Regia
Autonomã a Distribuþiei ºi Exploatãrii Filmelor
”RomâniaÐFilmÒ Ñ Bucureºti va putea efectua cheltuieli,

altele decât cele de natura cheltuielilor de personal, proporþional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea
în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ În cazul în care în anul 2000 se utilizeazã un
numãr de personal suplimentar faþã de cel realizat în trimestrul IV 1999, cheltuielile cu salariile brute stabilite în
condiþiile prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000 se vor efectua corespunzãtor cu
perioadele în care personalul respectiv este angajat, proporþional cu gradul de realizare a productivitãþii muncii.
Art. 4. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de
condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã
infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei
la 1.000.000 lei.
(2) Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de
cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
(3) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Preºedintele Oficiului Naþional al Cinematografiei,
Stere Gulea
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministru de stat, preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 705.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome
”LocatoÒ, regie autonomã de interes naþional aflatã sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele
mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 al Regiei Autonome ”LocatoÒ, regie autonomã
de interes naþional aflatã sub autoritatea Ministerului
Afacerilor Externe, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în
bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome
”LocatoÒ se aprobã de Ministerul Afacerilor Externe, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome ”LocatoÒ prevãzut la art. 1 reprezintã limite
maxime ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi
numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Afacerilor Externe, 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 aprobate, Regia Autonomã
”LocatoÒ poate efectua cheltuieli totale proporþional cu

gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii
de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ Cheltuielile cu salariile brute nu pot depãºi o
sumã egalã cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1999, corectat cu creºterea productivitãþii muncii, conform art. 28 din Legea bugetului de stat
pe anul 2000 nr. 76/2000 ºi Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 58/2000, modificatã ºi completatã prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 117/2000.
Art. 4. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune, ºi
se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la
1.000.000 lei.
Art. 5. Ñ (1) Contravenþia se constatã ºi amenda se
aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului,
împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
(2) Contravenþiei prevãzute în prezenta hotãrâre i se
aplicã ºi prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministru de stat, preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 706.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome
de interes naþional aflate sub autoritatea Ministerului Apãrãrii Naþionale
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele
mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 ale regiilor autonome de interes naþional
aflate sub autoritatea Ministerului Apãrãrii Naþionale,
prevãzute în anexele nr. 1/1, 1/2 ºi 1/3*) care fac parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în
bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor autonome de
interes naþional menþionate la alin. (1) se aprobã de
Ministerul Apãrãrii Naþionale.
Art. 2. Ñ (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevãzute în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor
autonome menþionate la art. 1 reprezintã limitã maximã,
care nu poate fi depãºitã decât în cazuri justificate, cu
aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apãrãrii
Naþionale, cu avizul Ministerului Finanþelor ºi al Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor totale, regiile autonome pot
efectua cheltuieli totale proporþional cu gradul de realizare
a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã
aprobaþi.
Art. 3. Ñ Cheltuielile cu salariile brute nu pot depãºi o
sumã egalã cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV/1999, corelat cu creºterea

productivitãþii muncii în anul 2000, stabilite în condiþiile prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000 ºi ale Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 58/2000 privind unele mãsuri pentru întãrirea
disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome,
societãþile comerciale ºi companiile naþionale ºi în unele
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul
2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de
condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã
infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei
la 1.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(3) Contravenþia se constatã ºi sancþiunea se aplicã de
cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Plângu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministru de stat, preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 707.
*) Anexele se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Autonome
”Imprimeria NaþionalãÒ ºi Companiei Naþionale ”Loteria RomânãÒ Ñ S.A.,
unitãþi economice de interes naþional aflate sub autoritatea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele
mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 ale Regiei Autonome ”Imprimeria NaþionalãÒ
ºi Companiei Naþionale ”Loteria RomânãÒ Ñ S.A. aflate sub
autoritatea Ministerului Finanþelor, prevãzute în anexele
nr. I, IA, II ºi IIA*) care fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre ºi pe luni a indicatorilor
aprobaþi prevãzuþi în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale
celor douã unitãþi economice se va face de Ministerul
Finanþelor în termen de 15 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
înscrise în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor
economice prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime ºi
nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu
aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanþelor.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
ale veniturilor aprobate, unitãþile economice vor putea efectua cheltuieli, altele decât cele de natura cheltuielilor de
personal, în funcþie de realizarea veniturilor, cu încadrarea
în indicatorii de eficienþã aprobaþi.

(3) În bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome ”Imprimeria NaþionalãÒ cheltuielile cu salariile
brute corespunzãtoare numãrului de personal prevãzut sã
fie utilizat suplimentar în anul 2000 faþã de cel realizat în
trimestrul IV 1999, stabilite în condiþiile prevederilor art. 28
alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2000
nr. 76/2000, se vor efectua corespunzãtor cu perioadele în
care personalul respectiv este angajat, proporþional cu gradul realizãrii productivitãþii muncii.
Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de
condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã
infracþiune, ºi se sancþioneazã potrivit actelor normative în
temeiul cãrora s-a elaborat.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministru de stat, preºedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 708.
*) Anexele se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 ale Regiei Naþionale a Pãdurilor,
Companiei Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. ºi Companiei Naþionale ”Institutul Naþional
de Meteorologie, Hidrologie ºi Gospodãrire a ApelorÒ Ñ S.A., unitãþi economice
aflate sub autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul
2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele mãsuri
pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele societãþi
comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 ale Regiei Naþionale a Pãdurilor, Companiei
Naþionale ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. ºi Companiei Naþionale
”Institutul Naþional de Meteorologie, Hidrologie ºi
Gospodãrire a ApelorÒ Ñ S.A., unitãþi economice aflate sub
autoritatea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, prevãzute în anexele nr. IÑIII*) care fac parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre ºi pe luni a indicatorilor
prevãzuþi în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor
prevãzute la alin. (1) se aprobã de Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului în termen de 15 zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiei autonome ºi companiilor naþionale prevãzute la art. 1 reprezintã
limite maxime ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea
ministerului de resort, 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, regia autonomã ºi companiile naþionale prevãzute la art. 1 vor

efectua cheltuieli totale proporþional cu gradul de realizare a
veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ Cheltuielile cu salariile brute corespunzãtoare
numãrului de personal prevãzut sã fie utilizat suplimentar în
anul 2000 faþã de cel realizat în trimestrul IV 1999, precum
ºi cele corespunzãtoare creºterii productivitãþii muncii în
anul 2000 faþã de anul 1999, stabilite în condiþiile prevederilor art. 28 alin. (2) ºi (3) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000, se vor efectua corespunzãtor cu
perioadele în care personalul respectiv este angajat, proporþional cu gradul realizãrii productivitãþii muncii.
Art. 4. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 ºi 3 constituie contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de
condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã
infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei
la 1.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 5. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Gheorghe Lazea
Ministru de stat, preºedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 709.
*) Anexele se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome
”Rami-DaciaÒ din subordinea Ministerului de Interne
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul
2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele mãsuri
pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele societãþi
comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli

Art. 3. Ñ Cheltuielile cu salariile brute corespunzãtoare

pe anul 2000 al Regiei Autonome ”Rami-DaciaÒ din sub-

creºterii productivitãþii muncii în anul 2000 faþã de anul

ordinea Ministerului de Interne, prevãzut în anexa*) care

1999, stabilite în condiþiile prevederilor art. 28 din Legea

face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se vor efectua

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în

proporþional cu gradul de realizare a productivitãþii muncii.

bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome ”Rami-

Art. 4. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 consti-

DaciaÒ se aprobã de Ministerul de Interne.

tuie contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de

Art. 2. Ñ (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli stabilit la
art. 1 reprezintã limitã maximã ºi nu poate fi depãºit decât
în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea Guvernului, la
propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului Finanþelor.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri

condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã
infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã cuprinsã între
500.000 lei ºi 1.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomã

Art. 5. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã

”Rami-DaciaÒ poate efectua cheltuieli proporþional cu gradul

de cãtre organele de control financiar ale statului, împuter-

de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de efi-

nicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea

cienþã aprobaþi.

prevederilor prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministru de stat, preºedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 710.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000
al Companiei Naþionale a Imprimeriilor ”CoresiÒ Ñ S.A., companie de interes naþional
aflatã sub autoritatea Ministerului Culturii
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul
2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele mãsuri
pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele societãþi
comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 al Companiei Naþionale a Imprimeriilor
”CoresiÒ Ñ S.A., companie de interes naþional aflatã sub
autoritatea Ministerului Culturii, prevãzut în anexa*) care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în
bugetul de venituri ºi cheltuieli al Companiei Naþionale a
Imprimeriilor ”CoresiÒ Ñ S.A. se aprobã de Ministerul
Culturii.
Art. 2. Ñ (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor, prevãzut în bugetul de venituri ºi cheltuieli al
Companiei Naþionale a Imprimeriilor ”CoresiÒ Ñ S.A. stabilit
la art. 1, reprezintã limitã maximã ºi nu poate fi depãºit
decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii, 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 aprobate, Compania Naþionalã
a Imprimeriilor ”CoresiÒ Ñ S.A. va putea efectua cheltuieli
proporþional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de
condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã
infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei
la 1.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii,
Kelemen Hunor,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministru de stat, preºedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 711.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ, regie autonomã de interes naþional
aflatã sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele
mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 al Regiei Autonome ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ, regie autonomã de interes naþional aflatã sub autoritatea Secretariatului General al
Guvernului, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre ºi luni a indicatorilor
prevãzuþi în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
se aprobã de Secretariatul General al Guvernului.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
prevãzut la art. 1 reprezintã limite maxime care nu pot fi
depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Secretariatului General al
Guvernului, cu avizul Ministerului Finanþelor ºi al
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, Regia
Autonomã ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
va efectua cheltuieli totale, altele decât cele de natura

cheltuielilor de personal, proporþional cu gradul de realizare
a veniturilor totale.
Art. 3. Ñ Cheltuielile cu salariile brute corespunzãtoare
numãrului de personal prevãzut sã fie utilizat suplimentar în
anul 2000 faþã de cel realizat în trimestrul IV 1999, precum
ºi cele corespunzãtoare creºterii productivitãþii muncii în
anul 2000 faþã de anul 1999, stabilite în condiþiile prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 76/2000, se vor efectua
corespunzãtor cu perioadele în care personalul respectiv
este angajat, proporþional cu gradul realizãrii productivitãþii
muncii.
Art. 4. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de
condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã
infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la
500.000 lei la 1.000.000 lei.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(3) Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de
cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministru de stat, preºedintele
Consiliului de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 712.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome
de interes naþional aflate sub autoritatea Bãncii Naþionale a României
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele
mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 ale regiilor autonome de interes naþional,
Regia Autonomã ”Imprimeria Bãncii Naþionale a RomânieiÒ
ºi Regia Autonomã ”Monetãria StatuluiÒ, aflate sub autoritatea Bãncii Naþionale a României, prevãzute în anexele
nr. 1 ºi 2*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în
bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor autonome
menþionate la alin. (1) se aprobã de Banca Naþionalã a
României.
Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale regiilor autonome
prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime care nu pot fi
depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu aprobarea
Guvernului, la propunerea Bãncii Naþionale a României, cu

avizul Ministerului Finanþelor ºi al Ministerului Muncii ºi
Protecþiei Sociale.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune, 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 cãtre organele de control financiar ale statului,
împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
(2) Contravenþiei prevãzute la alin. (1) i se aplicã prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Emil Iota Ghizari
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministru de stat, preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 713.
*) Anexele se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000 ale societãþilor naþionale
ºi al societãþii comerciale cu capital majoritar de stat, aflate sub autoritatea
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000, precum ºi ale art. 2 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2000 privind unele
mãsuri pentru întãrirea disciplinei salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi companiile naþionale ºi în unele
societãþi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 ale societãþilor naþionale ºi al societãþii
comerciale cu capital majoritar de stat, aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, prevãzute în
anexa nr. 1 la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 58/2000 privind unele mãsuri pentru întãrirea disciplinei
salariale ºi financiare în regiile autonome, societãþile ºi
companiile naþionale ºi în unele societãþi comerciale cu
capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
(2) Bugetele de venituri ºi cheltuieli, aprobate potrivit
alin. (1), sunt prevãzute în anexele nr. 1Ð5*) care fac parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
(3) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în
bugetele de venituri ºi cheltuieli prevãzute la alin. (1) se
aprobã de Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei.
Art. 2. Ñ (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor
înscrise în bugetele de venituri ºi cheltuieli prevãzute la art. 1
reprezintã limitã maximã ºi poate fi depãºit în cazuri bine
justificate ºi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, 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, societãþile
prevãzute la art. 1 alin. (1) vor putea efectua cheltuieli

proporþional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute corespunzãtoare
numãrului de personal prevãzut sã fie utilizat suplimentar în
anul 2000 faþã de cel realizat în trimestrul IV 1999, precum
ºi cele corespunzãtoare creºterii productivitãþii muncii în
anul 2000 faþã de anul 1999, stabilite în condiþiile prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul
2000 nr. 76/2000, se vor efectua, dupã caz, corespunzãtor
cu perioadele în care personalul respectiv este angajat ºi
proporþional cu gradul de realizare a creºterii productivitãþii
muncii.
Art. 3. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenþie, dacã fapta nu a fost sãvârºitã în astfel
de condiþii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã
infracþiune, ºi se sancþioneazã cu amendã de la
500.000 lei la 1.000.000 lei.
(2) Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de
cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
Art. 4. Ñ Contravenþiei prevãzute la art. 3 îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucureºti, 17 august 2000.
Nr. 714.

Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii
ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Ministru de stat,
preºedintele Consiliului
de Coordonare Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii
ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

*) Anexele se comunicã instituþiilor interesate.
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