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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
referitoare la Raportul de anchetã al Comisiei pentru industrii ºi servicii cu privire
la Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A.
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Camera Deputaþilor îºi însuºeºte Raportul de
anchetã al Comisiei pentru industrii ºi servicii cu privire la
Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ
S.A., completat cu propunerile fãcute în cadrul dezbaterilor
din ºedinþa din 5 octombrie 2000.
Art. 2. Ñ Camera Deputaþilor solicitã Guvernului ºi autoritãþilor publice cu competenþe în domeniul analizat de
comisie sã procedeze la revizuirea actelor normative care
reglementeazã activitãþile din domeniul comunicaþiilor referitoare la stabilirea tarifelor ºi acordarea de licenþe ºi sã pre-

zinte propuneri de modificare sau de completare a acestora
pânã la data de 15 februarie 2001.
Art. 3. Ñ În scopul eliminãrii disfuncþionalitãþilor datorate
suprapunerii ºi interferenþelor care apar ca urmare a
necorelãrii dintre diversele instituþii abilitate din domeniu se
recomandã unificarea responsabilitãþilor de reglementare a
activitãþilor din domeniul comunicaþiilor.
Art. 4. Ñ (1) Comisia instituitã prin Hotãrârea Camerei
Deputaþilor nr. 6/2000 va analiza activitatea Agenþiei
Naþionale de Comunicaþii ºi Informaticã cu privire la modul
în care aceasta îºi îndeplineºte mandatul de acþionar unic
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la societãþile naþionale din subordinea sa, precum ºi modul
de acordare a licenþelor.

(2) Concluziile comisiei vor fi prezentate Camerei
Deputaþilor pânã la data de 15 februarie 2001.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 10 octombrie 2000.
Nr. 37.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor graþieri individuale
În temeiul art. 94 lit. d) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României
Art. 1. Ñ Se graþiazã
condamnaþi:
Ñ Barboº Gavril
Ñ
Ñ Ciunel Florica
Ñ
Ñ Mihalache Cristian

d e c r e t e a z ã :
pedeapsa cu închisoarea aplicatã urmãtorilor
Preda Robert Eugen
Varga Cristinel
Neculai

Ñ Varga Lorent
Ñ Vîrlan Georgel.

Art. 2. Ñ Se graþiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa cu închisoarea aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Andronache Cristi
Ñ Ciupag Marian

Ñ Sihur ªtefana
Paulina

Ñ Toporu Gheorghe
Ñ Udroiu Stelian.

Art. 3. Ñ Se graþiazã pedeapsa cu închisoarea aplicatã condamnatului
Lazurca Sava, rãmânând sã execute pedeapsa amenzii penale.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 9 octombrie 2000.
Nr. 382.

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind prorogarea termenului prevãzut la art. III din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 134/2000 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 27/2000
privind regimul produselor supuse accizelor
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Articol unic. Ñ Termenul prevãzut la art. III din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul

produselor supuse accizelor, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 476 din 30 septembrie 2000, se prorogã la data de 1 noiembrie 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 12 octombrie 2000.
Nr. 157.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea structurii, indicatorilor ºi fondurilor aferente programelor
componente ale Planului naþional pentru cercetare-dezvoltare ºi inovare, care se experimenteazã
ºi se finanþeazã din bugetul Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare în anul 2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 66 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã structura, indicatorii ºi fondurile
aferente programelor componente ale Planului naþional pentru cercetare-dezvoltare ºi inovare, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 562/1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 344 din 20 iulie 1999, care se
experimenteazã ºi se finanþeazã din bugetul Agenþiei
Naþionale pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare în anul
2000, prezentate în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ (1) Resursele alocate de la bugetul de stat în
anul 2000 pentru finanþarea programelor componente ale
Planului naþional pentru cercetare-dezvoltare ºi inovare,
prevãzute la art. 1, se vor completa ºi cu alte sume care
vor fi identificate în cursul anului.
(2) Defalcarea bugetului pentru finanþarea programelor
componente ale Planului naþional pentru cercetare-dezvoltare ºi inovare se aprobã prin ordin al preºedintelui
Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare,
Mircea Puºcã
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 865.
ANEXÃ
STRUCTURA, INDICATORII ªI FONDURILE AFERENTE PROGRAMELOR COMPONENTE ALE PLANULUI NAÞIONAL
PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE ªI INOVARE ÎN ANUL 2000

Planul naþional pentru cercetare-dezvoltare ºi inovare a fost aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 562/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 20 iulie 1999, având ca duratã perioada 1999Ð2002.
Obiectivul principal al programului este crearea de noi surse de dezvoltare ºi inovare pentru economie ºi societate, rãspunzând unor comenzi concrete sau cerinþelor integrãrii internaþionale a sistemului ºtiinþã-tehnologie din România
ºi conducând la generarea de efecte economice directe pe termen scurt sau mediu.
1. Structura programelor componente ale Planului
naþional pentru cercetare-dezvoltare ºi inovare
1.1. Obiectivele strategice ale Planului naþional pentru
cercetare-dezvoltare ºi inovare, precum ºi ale programelor
sale componente urmãresc:
a) relansarea economicã a României, bazatã pe competitivitate ºi crearea de noi locuri de muncã, ca urmare a
introducerii inovãrii în activitatea economicã:
Ñ creºterea competitivitãþii agenþilor economici ºi, în
special, a întreprinderilor mici ºi mijlocii, prin introducerea
de produse, tehnologii sau servicii noi ori modernizate;
Ñ adaptarea activitãþii agenþilor economici ºi, în special,
a întreprinderilor mici ºi mijlocii la cerinþele ºi exigenþele
pieþei;
Ñ eficientizarea utilizãrii resurselor existente;

Ñ promovarea unei culturi referitoare la inovare printre
agenþii economici români, în special la nivelul întreprinderilor mici ºi mijlocii;
b) relansarea sistemului social naþional prin:
Ñ îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã ºi de viaþã;
Ñ protecþia mediului;
Ñ securitatea alimentaþiei;
Ñ sãnãtatea populaþiei;
c) creºterea nivelului tehnic ºi calitativ al produselor ºi
serviciilor româneºti, în scopul asigurãrii competitivitãþii lor
pe plan intern ºi extern, prin:
Ñ eliminarea decalajului faþã de nivelul european în privinþa standardelor, precum ºi a mãsurãtorilor ºi încercãrilor,
prin promovarea unor mijloace de realizare care sã asigure
precizia, repetabilitatea ºi reproductibilitatea acestora;
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Ñ susþinerea ºi dezvoltarea Sistemului naþional al
calitãþii, cu componentele de acreditare, certificare ºi evaluare a conformitãþii, standardizare, metrologie;
d) dezvoltarea parteneriatului internaþional în domenii
ºtiinþifice ºi tehnologice, în scopul acumulãrii ºi difuzãrii tehnologiilor, precum ºi a cunoºtinþelor ºi competenþelor tehnologice avansate, prin:
Ð intensificarea cooperãrii în plan european ºi integrarea
în programele-cadru de cercetare ºi dezvoltare tehnologicã
ale Uniunii Europene;
Ð dezvoltarea cooperãrii ºtiinþifice ºi tehnice bi- ºi multilaterale în cadrul acordurilor interguvernamentale;
Ð extinderea ºi diversificarea participãrii la organisme
ºtiinþifice ºi tehnice internaþionale.
1.2. Principalele rezultate prevãzute la finalizarea programelor componente ale Planului naþional pentru cercetare-dezvoltare ºi inovare sunt urmãtoarele:
¥ rezultate cu efect economic previzibil pe termen scurt
sau mediu, concretizate prin produse, tehnologii sau servicii
noi ori modernizate, care:
Ð sã rãspundã cerinþelor de pe piaþa internã ºi externã,
în perspectiva globalizãrii activitãþilor economice;
Ð sã asigure recuperarea investiþiei în termenul prevãzut
în analiza de piaþã ºi planul de afaceri, care au stat la
baza proiectelor finanþate în cadrul programului;
¥ rezultate cu efecte sociale previzibile pe termen scurt
sau mediu, concretizate prin produse ºi servicii

îmbunãtãþite, care au ca scop creºterea calitãþii vieþii
populaþiei;
¥ realizarea unui sistem armonizat de standarde
naþionale;
¥ asigurarea, prin centrele de excelenþã, a unor surse
interne de competenþã ºtiinþificã ºi expertizã tehnologicã de
înalt nivel, precum ºi de tehnologii avansate, pentru a
rãspunde cerinþelor industriei ºi ale dezvoltãrii pe termen
lung;
¥ servicii ºi organizaþii specializate pentru transfer tehnologic ºi inovare;
¥ portofoliu de soluþii privind probleme de interes comun
la nivel european, bilateral sau regional, ca rezultat al cooperãrilor internaþionale;
¥ parteneriate de lungã duratã, cu ºanse crescute de
participare la programele internaþionale/reþele naþionale de
cercetare conectate la reþelele europene de profil;
¥ echipamente ºi facilitãþi de cercetare-dezvoltare, de
nivel apropiat celui european;
¥ reglementãri care sã asigure armonizarea cu cadrul
legal, instituþional ºi procedural din Uniunea Europeanã, în
vederea implementãrii rapide ºi eficiente a parteneriatului
pentru aderare;
¥ formarea de specialiºti ºi crearea unei culturi a calitãþii
la nivelul economiei naþionale.

2. Indicatorii aferenþi programelor componente ale Planului naþional pentru
cercetare-dezvoltare ºi inovare în anul 2000
Valori estimate
pentru anul
2000

Indicatori

Indicatori fizici
Numãrul de proiecte contractate ºi cofinanþate de agenþii economici
care beneficiazã de rezultatele obþinute*)
Numãrul de agenþi economici care cofinanþeazã proiecte în cadrul programului
Indicatori de rezultate
Creºterea numãrului de agenþi economici cofinanþatori ºi beneficiari
ai proiectelor din cadrul programului (%)
Indicatori de eficienþã
Cheltuiala medie anualã de la buget pentru finanþarea unui proiect,
cu excepþia celor în parteneriat internaþional (milioane lei/proiect)

1.000
1.000
90

150

3. Fonduri pentru finanþarea programelor componente ale Planului naþional pentru
cercetare-dezvoltare ºi inovare în anul 2000
FINANÞAREA PROGRAMELOR Ñ TOTAL:
243.289
din care pe surse de finanþare (milioane lei):
¥ Bugetul de stat (milioane lei)

163.289

¥ Venituri extrabugetare (milioane lei),
din care:
Ñ cofinanþare de la agenþi economici (milioane lei)
Ñ cofinanþare din programe internaþionale (milioane lei)
Structura sumelor alocate
de la bugetul de stat
pentru programe

Fondul de cercetare-dezvoltare
Fondul de stimulare a inovãrii

Cod
Capitol/subcapitol/
titlu/articol/alineat

71.01.03/38/40.16
71.01.03/38/40.17

80.000
40.000
40.000
Suma
alocatã
(milioane lei)

154.000
9.289

*) În numãrul de proiecte sunt cuprinse proiectele contractate în anul anterior, aflate în derulare sau care se finalizeazã în anul 2000, precum ºi proiectele contractate în anul curent.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 2000
al Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Turism Ñ I.N.C.D.T. Bucureºti,
aflat în coordonarea Autoritãþii Naþionale pentru Turism
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 59 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe
anul 2000 nr. 76/2000,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2000 al Institutului Naþional de CercetareDezvoltare în Turism Ñ I.N.C.D.T. Bucureºti, aflat în coordonarea Autoritãþii Naþionale pentru Turism, prevãzut în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în
bugetul de venituri ºi cheltuieli al Institutului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare în Turism Ñ I.N.C.D.T. Bucureºti se
aprobã de Autoritatea Naþionalã pentru Turism.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli al Institutului
Naþional de Cercetare-Dezvoltare în Turism Ñ I.N.C.D.T.
Bucureºti reprezintã limite maxime ºi nu pot fi depãºite
decât în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului,
la propunerea Autoritãþii Naþionale pentru Turism, 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, Institutul Naþional de
Cercetare-Dezvoltare în Turism Ñ I.N.C.D.T. Bucureºti
poate efectua cheltuieli în funcþie de realizarea 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 prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(3) Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã de
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:
Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Turism,
Dumitru Moinescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 866.
*) Anexa este reprodusã în facsimil.
ANEXÃ

INSTITUTUL NAÞIONAL
DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM Ñ I.N.C.D.T.
BUCUREªTI
BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI PE ANUL 2000

Ñ extras Ñ
Ñ mii lei Ñ

*)

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi
Inovare sunt în sumã de 175.000.000 lei.
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Ñ mii lei Ñ
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Ñ mii lei Ñ

**) Câºtigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenþa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaþiilor
membrilor consiliului de administraþie, a directorului general ºi a drepturilor bãneºti ale persoanelor angajate pe bazã de
convenþie civilã de prestãri de servicii.

NOTÃ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2000 au fost incluse ºi:
l suma de 135.000 mii lei reprezentând indemnizaþiile membrilor consiliilor de administraþie;
l suma de 116.300 mii lei reprezentând drepturile bãneºti ale directorului general;
l suma de 56.000 mii lei reprezentând drepturile bãneºti ale persoanelor angajate pe bazã
de convenþie civilã de prestãri de servicii.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind transferul Licenþei de concesiune pentru exploatare nr. 47/1999
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ prevederile art. 14 alin. (1) din Legea minelor nr. 61/1998;
¥ prevederile art. 31 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998;
¥ solicitarea de transfer nr. 2.404 din 4 octombrie 2000;
¥ aprobarea Ministerului Industriei ºi Comerþului nr. 193.247 din 9 octombrie 2000,
în temeiul prevederilor art. 6 lit. h) din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 ºi ale art. 4 din Hotãrârea
Guvernului nr. 368/1999,
adoptã prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã transferul Licenþei de concesiune
pentru exploatare nr. 47/1999, aprobatã prin Hotãrârea
Guvernului nr. 458/1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 285 din 21 iunie 1999, de la
Compania Naþionalã a Cuprului, Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ
S.A., înfiinþatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 808 din
13 noiembrie 1998, cu sediul în municipiul Deva, Piaþa
Unirii nr. 9, judeþul Hunedoara, înregistratã în registrul
comerþului cu nr. J/20/108/1991, cod SIRUES 0774728, cod
fiscal R2117946, cont nr. 301208001, deschis la Banca
Comercialã Românã Ñ Sucursala Deva, cãtre Societatea

Comercialã ”Roºia Montanã Gold CorporationÒ Ñ S.A., cu
sediul în localitatea Roºia Montanã, str. Piaþa nr. 321,
judeþul Hunedoara, înregistratã în registrul comerþului cu
nr. J/01/443 din 30 noiembrie 1999, cod SIRUES
209877119,
cod
fiscal
nr.
R9762620,
cont
nr. 2511.1Ð4050.1/ROL, deschis la Banca Comercialã
Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala Deva.
Art. 2. Ñ Compania Naþionalã a Cuprului, Aurului ºi
Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. va rãmâne companie afiliatã, în
condiþiile stabilite în licenþã.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va intra în vigoare la data
publicãrii lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 9 octombrie 2000.
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