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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 d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Se graþiazã pedeapsa cu închisoarea aplicatã
urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Benchea Bogdan Tinel
Ñ Bulucea Gheorghe
Ñ Caldãraru Rodica
Ñ Ciuricã Vali
Ñ Codreanu Maricica
Ñ Damian Paul
Ñ Dincã Nelu
Ñ Dinu Felicia Ramona
Ñ Dugan Mihai Cãtãlin
Ñ Duma Pavel
Ñ Dumitru Tatiana
Ñ Farkas Ferenc Lorand
Ñ Frosin Sorin Titi
Ñ Gliga Viorel
Ñ Hint Mihaela
Ñ Ivãnoiu Florin
Ñ Liþã Floare
Ñ Minjirean Florin
Ñ Munteanu Simion
Ñ Mureºan Simion
Ñ Neagu Florin Adrian
Ñ Onacã Dumitru
Ñ Palade Mircea
Ñ Paraschiv Nicolae
Ñ Pãtru Ion
Ñ Penciuc Florin
Ñ Popescu Elena
Ñ Reiz Metin
Ñ Rotaru Elena
Ñ Sveduneac Marian
Ñ ªofei Ion
Ñ Tomozei Mircea
Ñ Tudosie Aurel
Ñ Ularu Vasile Viorel
Ñ Ungureanu Florin Alin.

Art. 2. Ñ Se graþiazã restul rãmas neexecutat din
pedeapsa cu închisoarea aplicatã urmãtorilor condamnaþi:
Ñ Andriu Dora
Ñ Arghir Violeta
Ñ Bejenariu Petru
Ñ Boºman Emilian
Ñ Bureaþã Grânea
Ñ Butuºinã Mihai Victor Marius
Ñ Calagi Lefte
Ñ Câtea Adrian
Ñ Câtea Adriana
Ñ Cilibiu Dan
Ñ Cîrpaci Mircea
Ñ Codescu Constantin
Ñ Constantinescu Gavrilã Gigi
Ñ Cozma Fãnicã
Ñ Doanã Dumitru
Ñ Dragomir Marin
Ñ Dumitru ªtefan
Ñ Gyorgy ªandor
Ñ Ioan Gabriel Octavian
Ñ Ion Florian
Ñ Iriza Ion
Ñ Istrate Dumitru
Ñ Lavu Ioan
Ñ Mãlãescu Adela Elena
Ñ Melian Teodor-Florin
Ñ Niþoi Mircea
Ñ Niþu Gheorghiþa
Ñ Palaghiciuc Marcel
Ñ Rabai ªtefan Adrian
Ñ Roman Popescu Petru
Ñ Spîrlea Ionel
Ñ Steau Adrian
Ñ Stîngaciu Marin Cristinel
Ñ Suciu Gheorghe
Ñ Tamaº Vasile
Ñ Tãnase Gheorghiþã
Ñ Tiron Vladimir Marius
Ñ Tolea Mircea Ion
Ñ Vieru Ionel.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 570.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revoluþiei Române
din Decembrie 1989 ºi a titlului de Luptãtor pentru
Victoria Revoluþiei Române din Decembrie 1989
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 5 alin. 1 ºi 5 din Legea
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor
pentru victoria Revoluþiei din Decembrie 1989, republicatã, cu completãrile aduse prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 184/1999,
având în vedere completãrile la listele cuprinzând propunerile Guvernului României, prin Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revoluþionarilor din Decembrie 1989, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 bis
din 25 august 2000,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se conferã titlul de Erou-Martir al Revoluþiei
Române din Decembrie 1989 persoanelor prevãzute în
anexa nr. 1*) (pag. 1 ºi 34).
Art. 2. Ñ Se conferã titlul de Luptãtor pentru Victoria
Revoluþiei Române din Decembrie 1989 persoanelor
prevãzute în anexa nr. 2.*)

Ñ Rãniþi Ñ pag. 1, 2 ºi 34Ñ38;
Ñ Reþinuþi Ñ pag. 2, 3, 38 ºi 39;
Ñ Luptãtori remarcaþi prin fapte deosebite Ñ pag. 3Ñ34
ºi 39Ñ44.
Art. 3. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
Decretul nr. 37/2000.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 571.
*) A se vedea Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 bis din 25 august 2000.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 3 alin. (3), al art. 4
alin. (1), al art. 6 lit. A pct. III ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit
în semn de preþuire pentru contribuþia avutã la dezvoltarea
relaþiilor româno-braziliene, dupã cum urmeazã:
1. Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Mare Ofiþer:
Ñ domnului Rubens Moreira Mendes Filho, senator,
preºedintele Grupului parlamentar de prietenie BraziliaÑ
România;
Ñ domnului Costin Maurice, industriaº, directorul
Departamentului de Relaþii Internaþionale din F.I.E.S.P.;
Ñ domnului academician Antonio Olinto, Academia de
Litere din Rio de Janeiro;
Ñ domnului ambasador Asdrubal Ulyssea.

2. Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Comandor:
Ñ domnului Victor Alegria, preºedintele Institutului
BraziliaÑRomânia;
Ñ domnului JosŽ Santiago Naud, vicepreºedintele
Institutului BraziliaÑRomânia;
Ñ domnului Carlos Magno de Melo, preºedintele
Asociaþiei Comerciale a Districtului Federal;
Ñ domnului Jean Boghici, colecþionar de artã;
Ñ domnului Olavo de Carvalho, profesor universitar;
Ñ domnului Emil Cioba, consul onorific al României la
Porto Alegre;
Ñ doamnei Mariana Jacob, medic;
Ñ domnului Walter Fanganiello Maierovitch, medic;
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Ñ domnului Alexandru Mateescu-Frâncu, profesor universitar;
Ñ domnului general Expedito Hermes Rego Miranda;
Ñ domnului Teodor Oniga, profesor universitar;
Ñ doamnei Mariana Popescu-Ficher, actriþã;
Ñ domnului Elizer Stauber, rabin;
Ñ doamnei Maria Szirszai, profesor universitar;
Ñ domnului Beno Zucker, industriaº.
3. Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Ofiþer:
Ñ domnului Dan Antoniu, arhitect;
Ñ domnului Victorian Jules Barasch, inginer;
Ñ domnului Marius Dan Barna, economist, manager;
Ñ domnului Pascu Berman, inginer;
Ñ domnului Victor Carâp, inginer;
Ñ doamnei Elyze Liane Ciolac, medic;
Ñ domnului Theodoro Daris, industriaº;
Ñ domnului ªtefan Eleuteriade, arhitect, sculptor;
Ñ domnului Nicolae Niki Gorescu;
Ñ domnului George Legman;
Ñ domnului Alexandru Matache, inginer;
Ñ domnului Schafer Martin, economist;
Ñ doamnei Vana Piraccini, proprietar librãrie;
Ñ domnului Mihai Plopschi, director artistic ”SonyÒ;

Ñ domnului Henri Stahl, cineast;
Ñ doamnei Domniþa Jasinschi Russu, consul onorific
adjunct al României la Curitiba, statul Paran‡;
Ñ domnului Nicky Leonte Sterea.
4. Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Cavaler:
Ñ domnului Michael Dan Barder;
Ñ domnului Adrian Berman, medic;
Ñ domnului Dan Buescu, funcþionar bancar;
Ñ domnului Vahe Dokuzian;
Ñ domnului Michel Ghica, economist;
Ñ domnului Luigi Jacoby, medic;
Ñ domnului ªtefan Kizimia;
Ñ domnului Hugo Mayer, inginer, preºedinte de companie a grupului olandez ARZO;
Ñ domnului Ion Mureºan, arhitect, sculptor;
Ñ domnului Dragoº Nicolae, medic, pictor;
Ñ domnului Eddy Novarro, fotoreporter;
Ñ domnului Petricã Popa, violonist;
Ñ domnului Lucian Rogulski, muzician;
Ñ doamnei Elisabeta Boca Silveira, artist plastic;
Ñ doamnei ªtefana Solacolu;
Ñ domnului Lucian Stoenicã, informatician;
Ñ domnului Mario Kruczan, medic.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 581.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Steaua României
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 3 alin. (3), al art. 4
alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua
României pentru rolul avut în promovarea relaþiilor românobraziliene, dupã cum urmeazã:
1. Ordinul naþional Steaua României în grad de Mare
Cruce:
Ñ domnului Marco Antonio de Oliveira Maciel, vicepreºedinte al Republicii;
Ñ domnului ministru Carlos Mario Velloso, preºedintele
Tribunalului Suprem Federal;
Ñ domnului ambasador Luiz Felipe Lampreia, ministru
de stat al relaþiilor externe;
Ñ domnului dr. JosŽ Gregori, ministru de stat al justiþiei;
Ñ domnului Pedro Pullen Parente, ministru, ºef al Casei
Civile a Preºedinþiei Republicii;

Ñ domnului general de divizie Alberto Mendes Cardoso,
ministru, ºef al Biroului de Siguranþã Instituþionalã al
Preºedinþiei Republicii;
Ñ domnului Anthony William Garotinho Matheus, guvernator al Statului Rio de Janeiro.
2. Ordinul naþional Steaua României în grad de Mare
Ofiþer:
Ñ domnului JosŽ Geraldo Alckmin, viceguvernator al
Statului Sao Paulo;
Ñ domnului Jaime Lerner, guvernator al Statului
Paran‡;
Ñ domnului Tarcisio Padilha, preºedintele Academiei
Braziliene de Litere;
Ñ domnului deputat Carlos Eduardo Moreira Ferreira,
preºedintele Confederaþiei Naþionale a Industriei;
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Ñ domnului prof. Jacques Marcovitch, rector al
Universitãþii Sao Paulo;
Ñ domnului Eduardo Eugenio Gouvea Vieira, preºedintele Federaþiei Industriilor ale Statului Rio de Janeiro;
Ñ domnului Hor‡cio Lafer Piva, preºedintele Federaþiei
Industriilor ale Statului Sao Paulo;
Ñ domnului ambasador Jorio Dauster Magalhaes e
Silva, preºedintele Companiei Vale do Rio Doce;
Ñ domnului ministru Ruy de Lima Casaes e Silva, ºef
al Protocolului, Ministerul Relaþiilor Externe;
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Ñ domnului ministru Luiz Fernando Freitas Ligiero, asistent de comunicaþie socialã, Ministerul Relaþiilor Externe;
Ñ domnului ministru Helio Magalhaes de Mendon•a, ºef
al Direcþiei Europa II, Ministerul Relaþiilor Externe.
3. Ordinul naþional Steaua României în grad de
Comandor:
Ñ doamnei consilier Gladys Ann Garry Fac—, Ministerul
Relaþiilor Externe.
4. Ordinul naþional Steaua României în grad de Ofiþer:
Ñ domnului cãpitan de corvetã Marcos Jorge
Matusevicius, Preºedinþia Republicii.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 582.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 3 alin. (3), al art. 4
alin. (1), al art. 6 lit. A pct. III ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit
pentru rolul avut în promovarea relaþiilor româno-braziliene,
dupã cum urmeazã:
1. Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Mare Cruce:
Ñ domnului ambasador Gilberto Paranhos Velloso, subsecretar general al Serviciului Extern, Ministerul Relaþiilor
Externe;
Ñ domnului ambasador Ivan Cannabrava, subsecretar
general pentru probleme politice, Ministerul Relaþiilor
Externe;
Ñ domnului ambasador JosŽ Alfredo Gra•a Lima, subsecretar general pentru probleme de integrare economicã ºi
comerþ exterior, Ministerul Relaþiilor Externe;
Ñ domnului ambasador Osmar Vladimir Chohfi, ºef al
Biroului Ministrului de Stat al Relaþiilor Externe;
Ñ domnului ambasador Frederico Cezar de Araujo, ºef
al Protocolului Preºedinþiei Republicii;
Ñ domnului ambasador Marcelo Andrade de Morais
Jardim, director general al Direcþiei Europa, Ministerul
Relaþiilor Externe;
Ñ domnului ambasador Mauro Iecker Vieira, ºef al
Biroului secretarului general al relaþiilor externe, Ministerul
Relaþiilor Externe;
Ñ domnului ambasador Eduardo dos Santos, ºef al
Biroului de Asistenþã Diplomaticã, Preºedinþia Republicii.
2. Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Mare Ofiþer:

Ñ domnului Harry Daijo, primarul oraºului Foz do
Igua•u;
Ñ domnului Euclides Scalco, director general al ITAIPU
BINACIONAL;
Ñ domnului Jorje Camargo, director internaþional al
BRASPETRO;
Ñ domnului consilier Luiz Gilberto Seixas de Andrade,
Ministerul Relaþiilor Externe.
3. Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Comandor:
Ñ doamnei Ana Elisa Tavares de Miranda, secretar de
presã ºi promovare, Preºedinþia Republicii;
Ñ domnului colonel Manoel Luiz Narvaez Pafiadache,
ºef al Biroului de Siguranþã Instituþionalã al Preºedinþiei
Republicii;
Ñ domnului Alexandre de Azevedo Silveira, secretar I,
Ministerul Relaþiilor Externe;
Ñ doamnei Maria Luisa Escorel de Moraes, secretar I,
Ministerul Relaþiilor Externe;
Ñ domnului Oct‡vio Henrique Dias Garcia C™rtes,
secretar I, Ministerul Relaþiilor Externe;
Ñ domnului Eduardo Lopes Pereira Guimaraes, ºef al
Protocolului Statului Paran‡;
Ñ doamnei Adriana Novis Leite Pinto, ºef al
Protocolului Statului Rio de Janeiro;
Ñ doamnei Bras’lia de Arruda Botelho, ºef al
Protocolului Statului Sao Paulo.
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4. Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Cavaler:
Ñ domnului Carlos Luis Duarte Villanova, Protocolul
Preºedinþiei Republicii;

Ñ domnului AndrŽ Chermont de Lima, Ministerul
Relaþiilor Externe;
Ñ domnului Fernando de Oliveira Sena, Ministerul
Relaþiilor Externe.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 583.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 3 alin. (3), al art. 4
alin. (1), al art. 6 lit. A pct. II ºi al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios în grad de Mare Cruce pentru rolul avut în
promovarea relaþiilor româno-braziliene, dupã cum
urmeazã:

Ñ domnului ambasador Luiz Felipe de Seixas Correa,
secretar general al relaþiilor externe, Ministerul Relaþiilor
Externe;
Ñ domnului ambasador JosŽ Jer™nimo Moscardo de
Souza, ambasador al Braziliei la Bucureºti.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 584.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al statului
ºi transmiterea acestora din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ în administrarea Ministerului de Interne, pentru Jandarmeria Românã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 8 alin. (1) ºi ale art. 12 alin. (1)Ñ(3)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea imobilelor identificate în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, aflate în administrarea Regiei Autonome

”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ, din
domeniul privat al statului în domeniul public al
statului.
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Art. 2. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilelor prevãzute la art. 1, cu bunurile din dotare, din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ în administrarea Ministerului de
Interne, pentru Jandarmeria Românã.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea bunurilor care se transmit
potrivit art. 2 se face prin protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.
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Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se modificã în mod corespunzãtor anexa nr. 4 Ñ ”Lista
cuprinzând bunurile imobile aflate în administrarea Regiei
Autonome ÇAdministraþia Patrimoniului Protocolului de StatÈ
care trec din domeniul public în domeniul privat al statuluiÒ Ñ
la Hotãrârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea ºi
funcþionarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 492 din 9 octombrie 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Secretarul general al Guvernului,
Emanuel Albu
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Laszl— BorbŽly,
secretar de stat
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.226.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care trec din domeniul privat al statului în domeniul public al statului ºi care se transmit
din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ în administrarea
Ministerului de Interne, pentru Jandarmeria Românã
Nr.
crt.

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridicã
din administrarea
cãreia se transmite
imobilul

Persoana juridicã
în administrarea
cãreia se transmite
imobilul

1.

Snagov-Sat,
judeþul Ilfov

Regia Autonomã
”Administraþia
Patrimoniului
Protocolului de StatÒ

Ministerul de Interne,
pentru Jandarmeria
Românã

2.

Eforie Nord,
str. Tudor
Vladimirescu
nr. 2, judeþul
Constanþa

Regia Autonomã
”Administraþia
Patrimoniului
Protocolului de StatÒ

Ministerul de Interne,
pentru Jandarmeria
Românã

Caracteristicile tehnice
ale imobilului care se transmite

Denumire: Vila 12A Ñ poziþia nr. 6 din anexa
nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 854/2000:
Ñ suprafaþa construitã = 442,7 m2;
Ñ suprafaþa totalã a terenului, constituitã din cãi
de acces ºi parcare, construcþii = 1.436,02 m2;
Suprafaþa terenului liber = 3.684,95 m2.
Denumire: Vila VIOLETA Ñ poziþia nr. 105 din
anexa nr. 4 la Hotãrârea Guvernului nr. 854/2000:
Corp A (P+1):
Ñ suprafaþa construitã = 154,23 m2;
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 281,06 m2;
Ñ suprafaþa totalã a terenului, constituitã din cãi
de acces ºi parcare = 282,24 m2.
Corp B (P+1):
Ñ suprafaþa construitã = 154,22 m2;
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 281,07 m2;
Ñ suprafaþa totalã a terenului, constituitã din cãi
de acces ºi parcare = 282,23 m2.
Suprafaþa totalã = 872,92 m2
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aplicarea rezoluþiilor nr. 1.298(2000) ºi nr. 1.312(2000) ale Consiliului de Securitate
al Organizaþiei Naþiunilor Unite privind Eritreea ºi Etiopia
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi având în vedere prevederile rezoluþiilor
nr. 1.298(2000) din 17 mai 2000 ºi nr. 1.312(2000) din 31 iulie 2000 ale Consiliului de Securitate al Organizaþiei Naþiunilor Unite,
þinând seama de obligaþia ce revine statelor membre ale Organizaþiei Naþiunilor Unite de a îndeplini rezoluþiile
adoptate de Consiliul de Securitate, în conformitate cu prevederile cap. VII al Cartei Organizaþiei Naþiunilor Unite,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Organele ºi instituþiile de stat, persoanele
fizice ºi juridice române, precum ºi persoanele fizice ºi juridice strãine care desfãºoarã activitãþi economice ºi financiare pe teritoriul României vor lua mãsurile necesare pentru
aplicarea prevederilor rezoluþiilor nr. 1.298(2000) ºi
nr. 1.312(2000) ale Consiliului de Securitate al Organizaþiei

Naþiunilor Unite privind Eritreea ºi Etiopia, al cãror text se
publicã în continuare.
Art. 2. Ñ Orice încãlcare a prevederilor prezentei
hotãrâri va atrage rãspunderea administrativã, contravenþionalã sau penalã, dupã caz, a persoanelor vinovate,
în conformitate cu prevederile cuprinse în reglementãrile
legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Stelian Oancea,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale de Control al Exporturilor
Strategice ºi al Interzicerii Armelor Chimice,
Marius Petrescu
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Bogdan Tudoran,
subsecretar de stat
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.231.
R E Z O L U Þ I A Nr. 1.298 (2000)

a Consiliului de Securitate al Organizaþiei Naþiunilor Unite, adoptatã la 17 mai 2000
Consiliul de Securitate,
reamintind rezoluþiile sale nr. 1.177 (1998) din 26 iunie 1998, nr. 1.226 (1999) din 29 ianuarie 1999, nr. 1.227
(1999) din 10 februarie 1999 ºi nr. 1.297 (2000) din 12 mai 2000,
reamintind în mod special solicitarea sa cuprinsã în Rezoluþia nr. 1.227 (1999), adresatã tuturor statelor, de a opri
vânzãrile de arme ºi muniþii cãtre Eritreea ºi Etiopia,
profund tulburat de continuarea luptelor dintre Eritreea ºi Etiopia,
deplângând pierderile de vieþi omeneºti ca urmare a luptelor ºi regretând profund impactul negativ pe care deturnarea resurselor antrenate în conflict continuã sã afecteze acþiunea umanitarã dusã în vederea remedierii crizei alimentare
care se resimte în regiune,
subliniind cã cele douã pãrþi trebuie sã ajungã la o reglementare paºnicã a conflictului,
reafirmând ataºamentul tuturor statelor membre privind suveranitatea, independenþa ºi integritatea teritorialã ale
Eritreei ºi Etiopiei,
exprimându-si sprijinul hotãrât pentru acþiunea Organizaþiei Unitãþii Africane (O.U.A.) în vederea ajungerii la o
reglementare paºnicã a conflictului,
luând act cã recentele convorbiri care au avut loc la Alger în perioada 29 aprilie Ñ 5 mai 2000, raportate prin
Comunicatul O.U.A. din 5 mai 2000 (S/2000/394), intenþionau sã sprijine cele douã pãrþi sã ajungã la un plan de pace
detaliat, acceptabil pentru fiecare parte ºi care sã conducã la soluþionarea paºnicã a conflictului,
reafirmând eforturile sale, inclusiv cele realizate prin misiunile în regiune, în vederea reglementãrii paºnice a
situaþiei,
convins de necesitatea reluãrii imediate a eforturilor diplomatice,
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luând act cu îngrijorare cã luptele au serioase implicaþii umanitare pentru populaþia civilã din cele douã þãri,
subliniind cã ostilitãþile reprezintã o ameninþare crescândã la adresa stabilitãþii, securitãþii ºi a dezvoltãrii economice a subregiunii,
constatând cã situaþia dintre Eritreea ºi Etiopia compromite pacea ºi securitatea regionalã,
acþionând pe baza prevederilor cap. VII al Cartei Organizaþiei Naþiunilor Unite:
1. condamnã în mod hotãrât continuarea luptelor dintre
Eritreea ºi Etiopia;
2. cere ca cele douã pãrþi sã punã capãt imediat
oricãrei acþiuni militare ºi sã se abþinã pe viitor de a
recurge la forþã;
3. cere, de asemenea, ca cele douã pãrþi sã punã
capãt angajãrii militare a forþelor lor ºi sã nu întreprindã
nimic care sã agraveze tensiunile;
4. cere reluarea cât mai curând posibil ºi fãrã condiþii a
unor discuþii substanþiale de pace, sub auspiciile O.U.A., pe
baza Acordului-cadru ºi a modalitãþilor, precum ºi a activitãþilor desfãºurate de O.U.A., astfel cum acestea au fost
raportate în Comunicatul preºedintelui în exerciþiu la 5 mai
2000 (S/2000/394), care ar conduce la o soluþionare
paºnicã ºi definitivã a conflictului;
5. cere ca preºedintele în exerciþiu al O.U.A. sã aibã în
vedere posibilitatea trimiterii de urgenþã în regiune a emisarului sãu personal, care sã depunã eforturi pentru încetarea imediatã a ostilitãþilor ºi reluarea convorbirilor de pace;
6. hotãrãºte ca toate statele sã împiedice:
a) vânzarea sau furnizarea cãtre Eritreea ºi Etiopia de
cãtre cetãþenii lor sau din teritoriile lor ori folosirea de nave
sub pavilionul lor sau de aeronave înmatriculate de acestea,
de armamente ºi materiale aferente de toate tipurile,
incluzând arme ºi muniþii, vehicule ºi echipamente militare,
echipamente paramilitare ºi piese de schimb pentru categoriile menþionate anterior, care provin sau nu din teritoriile lor;
b) orice furnizare cãtre Eritreea ºi Etiopia de cãtre
cetãþenii lor sau din teritoriile lor de asistenþã tehnicã sau
instruire, care are legãturã cu furnizarea, fabricarea,
întreþinerea sau folosirea elementelor specificate la lit. a);
7. hotãrãºte, de asemenea, cã mãsurile impuse la paragraful 6 nu vor fi aplicate furnizãrii de echipamente militare
nonletale, destinate numai folosirii în scopuri umanitare,
aprobate în prealabil de comitetul creat în aplicarea paragrafului 8;
8. hotãrãºte sã creeze, în conformitate cu prevederile
art. 28 din regulamentul intern provizoriu, un comitet al
Consiliului de Securitate alcãtuit din toþi membrii sãi, care
sã preia urmãtoarele sarcini ºi sã raporteze Consiliului de
Securitate despre activitãþile sale, prezentându-i observaþii
ºi recomandãri:
a) sã cearã tuturor statelor sã îi comunice elemente de
informare la zi asupra dispoziþiilor luate în vederea
asigurãrii aplicãrii efective a mãsurilor impuse la paragraful
6 ºi sã solicite în continuare orice alte informaþii suplimentare pe care le considerã necesare;
b) sã examineze elementele de informare transmise în
atenþia sa de cãtre state, privind încãlcãrile mãsurilor
impuse la paragraful 6, ºi sã recomande mãsurile corespunzãtoare în acest sens;
c) sã prezinte periodic Consiliului de Securitate rapoarte
asupra elementelor de informare primite, referitoare la presupuse încãlcãri ale mãsurilor impuse la paragraful 6, identificând, dacã este posibil, persoanele sau entitãþile, inclusiv
navele ºi aeronavele, despre care existã raportãri cã sunt
implicate în asemenea încãlcãri;

d) sã promulge directivele necesare pentru a înlesni
implementarea mãsurilor impuse la paragraful 6;
e) sã examineze ºi sã decidã asupra cererilor de derogare prezentate în baza paragrafului 7;
f) sã examineze rapoartele primite, în aplicarea paragrafelor 11 ºi 12;
9. cere tuturor statelor ºi tuturor organizaþiilor
internaþionale ºi regionale sã se conformeze strict prevederilor prezentei rezoluþii, fãcând abstracþie de existenþa
oricãror drepturi acordate sau obligaþii conferite ori impuse
printr-un acord internaþional, un contract, o licenþã sau o
autorizaþie, având efect înainte de intrarea în vigoare a
mãsurilor impuse prin paragraful 6;
10. roagã secretarul general sã acorde întregul sãu sprijin comitetului creat în aplicarea paragrafului 8 ºi sã ia în
acest sens toate mãsurile necesare în cadrul
Secretariatului;
11. roagã statele sã prezinte secretarului general, în termen de 30 de zile de la data adoptãrii prezentei rezoluþii,
un raport detaliat asupra mãsurilor concrete adoptate, pentru a conferi eficienþã mãsurilor impuse prin paragraful 6;
12. cere ca toate statele, organismele competente ale
Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi, eventual, alte organizaþii ºi
pãrþi interesate sã informeze comitetul creat pentru aplicarea paragrafului 8 despre eventualele încãlcãri ale mãsurilor
impuse prin paragraful 6;
13. cere comitetului creat pentru aplicarea paragrafului 8
sã difuzeze informaþii pe care acesta le considerã pertinente, prin intermediul mass-media corespunzãtoare, mijlocind în special o mai bunã utilizare a tehnologiei
informaþiei;
14. cere ca guvernele Eritreei ºi Etiopiei, precum ºi alte
pãrþi interesate sã ia mãsurile adecvate pentru a asigura
distribuirea ajutorului umanitar ºi sã depunã eforturi ca ajutoarele sã rãspundã nevoilor locale, sã fie livrate în condiþii
de siguranþã ºi sã fie folosite de cei cãrora le sunt destinate;
15. roagã secretarul general sã îi prezinte, în termen de
cel mult 15 zile de la adoptarea prezentei rezoluþii, un
raport iniþial asupra aplicãrii paragrafelor 2, 3 ºi 4 ºi sã îi
prezinte în continuare, la fiecare 60 de zile de la data
adoptãrii prezentei rezoluþii, un raport asupra aplicãrii acestora ºi asupra situaþiei umanitare din Eritreea ºi Etiopia;
16. hotãrãºte ca mãsurile impuse prin paragraful 6 sã
se aplice pe durata a 12 luni, iar ca la sfârºitul acestei
perioade va decide dacã guvernele Eritreei ºi Etiopiei s-au
conformat prevederilor paragrafelor 2, 3 ºi 4 ºi, în consecinþã, dacã aceste mãsuri trebuie sã fie prelungite pentru o
nouã perioadã în aceleaºi condiþii;
17. hotãrãºte, de asemenea, cã mãsurile impuse la
paragraful 6 vor fi revocate îndatã ce secretarul general va
raporta cã a fost încheiatã o reglementare paºnicã ºi definitivã a conflictului;
18. hotãrãºte sã urmãreascã în continuare aceastã
chestiune.

R E Z O L U Þ I A Nr. 1.312 (2000)

a Consiliului de Securitate al Organizaþiei Naþiunilor Unite, adoptatã la 31 iulie 2000
Consiliul de Securitate,
reamintind rezoluþiile sale nr. 1.298 (2000) din 17 mai 2000 ºi nr. 1.308 (2000) din 17 iulie 2000, ansamblul precedentelor sale rezoluþii ºi declaraþiile preºedintelui sãu privind conflictul dintre Eritreea ºi Etiopia,
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mulþumind Organizaþiei Unitãþii Africane (O.U.A.) pentru cã a reuºit sã faciliteze încheierea Acordului de încetare
a ostilitãþilor dintre Guvernul Republicii Federale Democratice a Etiopiei ºi Guvernul Statului Eritreea (S/2000/601), semnat la Alger la 18 iunie 2000,
reamintind comunicãrile oficiale adresate secretarului general de cãtre Guvernul Etiopiei (S/2000/627) ºi de cãtre
Guvernul Eritreei (S/2000/612) din 30 iunie ºi 26 iunie 2000,
solicitând ajutorul Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru aplicarea Acordului de încetare a ostilitãþilor,
reamintind principiile pertinente enunþate în Convenþia privind securitatea personalului Naþiunilor Unite ºi a personalului asociat, adoptatã la 9 decembrie 1994,
primind cu satisfacþie raportul secretarului general din 30 iunie 2000 (S/2000/643) ºi reamintind scrisoarea
preºedintelui sãu de sprijinire a deciziei secretarului general de a trimite echipe de recunoaºtere ºi de legãturã în regiune
(S/2000/676),
1. hotãrãºte, în anticiparea unei operaþiuni de Serviciului Naþiunilor Unite pentru acþiunea de deminare,
menþinere a pãcii, pe care va trebui sã o autorizeze, sã pentru a evalua problema minelor ºi a muniþiilor neexplodate
înfiinþeze Misiunea Naþiunilor Unite în Etiopia ºi Eritreea, ºi pentru oferirea unei asistenþe tehnice pãrþilor pentru ca
compusã din maximum 100 de observatori militari ºi din acestea sã realizeze de urgenþã acþiunea de deminare
personal civil de sprijin necesar, pentru o perioadã de pânã
la 31 ianuarie 2001, ºi care va fi însãrcinatã cu urmãtorul necesarã;
5. hotãrãºte ca mãsurile impuse în paragraful 6 al
mandat:
Rezoluþiei nr. 1.298 (2000) sã nu se aplice la vânzarea ºi
a) sã stabileascã ºi sã menþinã legãtura cu pãrþile;
b) sã viziteze cartierul general al fiecãrei pãrþi ºi alte la furnizarea de echipament ºi material destinate Serviciului
unitãþi în toate regiunile de operare a Misiunii, considerate Naþiunilor Unite pentru acþiunea de deminare sau pentru
necesare de cãtre secretarul general;
furnizarea de asistenþã ºi de pregãtire tehnicã asigurate de
c) sã stabileascã ºi sã punã în funcþiune mecanismul de acest serviciu;
încetare a ostilitãþilor;
6. subliniazã importanþa delimitãrii ºi a demarcãrii rapide
d) sã pregãteascã constituirea Comisiei militare de coora
frontierei
comune dintre pãrþi în conformitate cu Acorduldonare, prevãzutã de Acordul de încetare a ostilitãþilor;
cadru
al
O.U.A.
(S/1998/1223, anexã) ºi cu Acordul de
e) sã sprijine, la nevoie, planificarea unei viitoare
încetare a ostilitãþilor;
operaþiuni de menþinere a pãcii;
2. se felicitã pentru discuþiile organizate între
7. roagã secretarul general sã urmãreascã planificarea
Secretariatul Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi Secretariatul unei operaþiuni de menþinere a pãcii ºi sã înceapã luarea
Organizaþiei Unitãþii Africane privind cooperarea în aplicarea mãsurilor administrative necesare în vederea organizãrii
Acordului de încetare a ostilitãþilor;
unei astfel de misiuni, pe care va trebui sã o autorizeze;
3. cere pãrþilor sã acorde Misiunii accesul liber necesar
8. roagã, de asemenea, secretarul general sã îi prezinte
ºi sã îi furnizeze asistenþa, sprijinul ºi protecþia de care
rapoarte
periodice, dupã cum este necesar, privind
aceasta are nevoie pentru a se achita de mandatul sãu;
4. roagã pãrþile sã faciliteze desfãºurarea de experþi ºi înfiinþarea ºi activitatea Misiunii;
de material pentru dezafectarea minelor, sub auspiciile
9. hotãrãºte sã urmãreascã activ aceastã chestiune.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea oraºului Cugir, judeþul Alba, ca zonã defavorizatã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Oraºul Cugir, judeþul Alba, se declarã zonã
defavorizatã.
Art. 2. Ñ Aria geograficã strict delimitatã a zonei Cugir,
judeþul Alba, o reprezintã oraºul Cugir, ca unitate administrativteritorialã, în suprafaþã de 31.030 ha, conform anexei nr. 1.
Art. 3. Ñ Perioada pentru care zona prevãzutã la art. 1
se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.

Art. 4. Ñ Pe perioada existenþei zonei defavorizate,
declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri,
se acordã facilitãþile prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 5. Ñ Domeniile de interes pentru realizarea de
investiþii în zonã sunt cele prevãzute în anexa nr. 3.
Art. 6. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.249.

Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
Mihai David
p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽli,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
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ANEXA Nr. 2

Societãþile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, precum ºi întreprinzãtorii particulari
sau asociaþiile familiale, autorizate conform Decretului-lege
nr. 54/1990 privind organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi economice pe baza liberei iniþiative, care îºi au sediul
ºi îºi desfãºoarã activitatea în zona defavorizatã, beneficiazã pentru investiþiile nou-create de urmãtoarele facilitãþi:
a) scutirea de la plata:
Ñ taxelor vamale ºi a taxei pe valoarea adãugatã pentru maºinile, utilajele, instalaþiile, echipamentele, mijloacele
de transport, alte bunuri amortizabile, care se importã în
vederea efectuãrii de investiþii în zonã;
Ñ taxei pe valoarea adãugatã pentru maºinile, utilajele,
instalaþiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte
bunuri amortizabile, produse în þarã, în vederea efecturãii
ºi derulãrii de investiþii în zonã;

b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile
prime importate, necesare în vederea realizãrii producþiei
proprii în zonã;
c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de
existenþã a zonei defavorizate;
d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaþiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor
terenuri destinate realizãrii investiþiei;
e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la
dispoziþia Guvernului, constituit potrivit Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 59/1997 privind destinaþia sumelor
încasate de Fondul Proprietãþii de Stat în cadrul procesului
de privatizare a societãþilor comerciale la care statul este
acþionar, sau din alte surse aflate la dispoziþia Guvernului,
alocate anual, a unor sume pentru finanþarea unor programe speciale, aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
ANEXA Nr. 3

CLASIFICAREA

domeniilor de interes pentru zonele defavorizate, conform CAEN Ñ Hotãrârea Guvernului
nr. 656/1997
Secþiunea

A
B
C
D
E

F
G
H

I

J

M

P
R

Denumirea

AGRICULTURÃ
SILVICULTURÃ, EXPLOATAREA FORESTIERÃ ªI ECONOMIA VÂNATULUI
PISCICULTURA ªI PESCUITUL
INDUSTRIA EXTRACTIVÃ
INDUSTRIA PRELUCRÃTOARE
Excepþii:
Ñ Clasa 1591 Fabricarea bãuturilor alcoolice distilate;
Ñ Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentaþie.
ENERGIA ELECTRICÃ ªI TERMICÃ, GAZE ªI APÃ
CONSTRUCÞII
COMERÞ CU RIDICATA ªI CU AMÃNUNTUL, REPARAREA ªI ÎNTREÞINEREA
AUTOVEHICULELOR ªI MOTOCICLETELOR ªI A BUNURILOR PERSONALE ªI CASNICE
Excepþii:
Ñ Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitãþile desfãºurate în zona
defavorizatã.
HOTELURI ªI RESTAURANTE
Excepþii:
Ñ Grupa 553 Restaurante;
Ñ Grupa 554 Cafenele ºi baruri;
Ñ Grupa 555 Cantine ºi alte unitãþi de preparare a hranei.
TRANSPORT ªI DEPOZITARE
Excepþii:
Ñ Grupa 633 Activitãþi ale agenþiilor de turism;
Ñ Grupa 634 Activitãþi ale altor agenþii de transport;
Ñ activitãþile care se desfãºoarã în afara zonei defavorizate.
TRANZACÞII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI ªI ACTIVITÃÞI DE SERVICII PRESTATE ÎN
PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR
Excepþii:
Ñ Grupa 703 Activitãþi imobiliare, pe bazã de tarife sau contracte;
Ñ Diviziunea 71 Închirierea maºinilor ºi echipamentelor fãrã operator ºi a bunurilor
personale ºi gospodãreºti;
Ñ Grupa 741 Activitãþi juridice, contabilitate ºi revizie contabilã, consultaþii referitoare la
impunere; activitãþi de studii de piaþã ºi de sondaj; consultaþii pentru afaceri ºi management.
SÃNÃTATE ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ
ALTE ACTIVITÃÞI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ªI PERSONALE
Excepþii:
Ñ Diviziunea 91 Activitãþi asociative diverse;
Ñ Diviziunea 92 Activitãþi recreative, culturale ºi sportive;
Ñ Diviziunea 93 Alte activitãþi de servicii.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Argeº
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Domnul Marin Toader se elibereazã, la cerere, din
funcþia de prefect al judeþului Argeº, începând cu data de 15 decembrie
2000.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.260.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de subprefect
al judeþului Prahova
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi în baza dispoziþiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraþiei publice locale nr. 69/1991,
republicatã,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Domnul Florin Vasilache se elibereazã, la cerere, din
funcþia de subprefect al judeþului Prahova.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.261.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2000, pentru realizarea unor lucrãri urgente în zona
”Cataractele LotruluiÒ, pentru readucerea la starea normalã a albiei râului Lotru
ºi a drumului forestier VoineasaÑVidra, judeþul Vâlcea
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice ºi ale art. 23 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 10 miliarde lei
din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului, prevãzut
în bugetul de stat pe anul 2000, pentru realizarea unor
lucrãri urgente în zona ”Cataractele LotruluiÒ, pentru readu-

cerea la starea normalã a albiei râului Lotru ºi a drumului
forestier VoineasaÑVidra.
Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã
bugetul local al comunei Voineasa, judeþul Vâlcea, la capitolul ”Venituri cu destinaþie specialãÒ, subcapitolul ”Venituri
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din fondul de intervenþieÒ, respectiv la capitolul ”Cheltuieli
cu destinaþie specialãÒ, subcapitolul ”Cheltuieli din fondul de
intervenþieÒ, iar utilizarea sumei respective se face de cãtre
ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor legale,
din sumele puse la dispoziþie prin organele teritoriale ale
Ministerului Finanþelor.

Art. 3. Ñ Execuþia lucrãrilor se realizeazã în condiþiile
art. 19 lit. f) din Ordonanþa Guvernului nr. 118/1999 privind
achiziþiile publice.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de
stat pe anul 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.262.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea unui consul general
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul ªtefan Mera se numeºte în calitatea de consul
general, ºef al Consulatului General al României la Rio de Janeiro, Brazilia.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.263.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea unui consul general
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Iulian Buga se numeºte în calitatea de consul
general, ºef al Consulatului General al României la Los Angeles, Statele
Unite ale Americii.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.264.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea unui consul general
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Cornel Gheorghiaº se numeºte în calitatea de
consul general, ºef al Consulatului General al României la Odessa, Ucraina.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman

Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.265.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea Lacului Techirghiol ºi a plajelor aferente, proprietate publicã a statului,
din administrarea Ministerului Sãnãtãþii în administrarea Ministerului Apelor, Pãdurilor
ºi Protecþiei Mediului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea Lacului Techirghiol ºi
a plajelor aferente, proprietate publicã a statului, situate în
judeþul Constanþa, având datele de identificare prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
administrarea Ministerului Sãnãtãþii în administrarea
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, sub un

regim special de protecþie ºi conservare, ca arie protejatã,
în condiþiile legii.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea bunurilor transmise potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 15 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.266.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a Lacului Techirghiol ºi a plajelor aferente, proprietate publicã a statului, care se transmit
din administrarea Ministerului Sãnãtãþii în administrarea Ministerului Apelor, Pãdurilor
ºi Protecþiei Mediului
Amplasament

Judeþul Constanþa,
între localitãþile
Eforie Nord
ºi Eforie Sud
ºi la sud-est
de localitatea
Techirghiol

Persoana juridicã
de la care
se transmit lacul
ºi plajele aferente

Ministerul Sãnãtãþii

Persoana juridicã
la care
se transmit lacul
ºi plajele aferente

Ministerul Apelor,
Pãdurilor
ºi Protecþiei
Mediului

Caracteristici

Suprafaþa de 1.226,98 ha,
din care 0,4 ha suprafaþa
plajelor
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil, din proprietatea privatã a statului, în proprietatea publicã a statului
ºi transmiterea fãrã platã, din administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ, în administrarea Ministerului Finanþelor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 8 alin. (1) ºi ale art. 12 alin. (1) ºi
(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea imobilului ”Vila 20Ò, a
terenului ºi a mijloacelor fixe aferente, situat în comuna
Snagov, judeþul Ilfov, având datele de identificare prevãzute
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre,
din proprietatea privatã a statului, în proprietatea publicã a
statului ºi transmiterea fãrã platã a acestuia, din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului

Protocolului de StatÒ, în administrarea Ministerului
Finanþelor.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
prevederilor art. 1 se face prin protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.270.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din proprietatea privatã a statului, în proprietatea publicã a statului
ºi se transmite fãrã platã din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ, în administrarea Ministerului Finanþelor
Locul
unde este situat
imobilul
care se transmite

Persoana juridicã
de la care
se transmite
imobilul

Vila 20
Snagov Sat,
judeþul Ilfov

Regia Autonomã
”Administraþia
Patrimoniului
Protocolului
de StatÒ

Persoana juridicã
la care
se transmite
imobilul

Ministerul
Finanþelor

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

suprafaþa construitã = 233 m2
suprafaþa construitã desfãºuratã = 406 m2
suprafaþa terenului = 3.886 m2
mijloace fixe = 1.119.524 lei
obiecte de inventar = 3.257.950 lei
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