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DECRETE
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-mexicane, dupã cum urmeazã:
1. Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Comandor:
Ñ domnului senator Adolfo Aguilar Zinser;

Ñ domnului senator Eloy Cantu Segovia;
Ñ domnului inginer Jorge Ocejo Moreno, secretar general al P.A.N.;
Ñ domnului dr. Francisco Jose Paoli Bolio, preºedintele
Grupului P.A.N. din Camera Deputaþilor;
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2. Ordinul naþional Pentru Merit în grad de Ofiþer:
Ñ domnului Miguel Jauregui Rojas, director general
adjunct, C.O.M.C.E.;
Ñ domnului inginer Diodoro Guerra Rodriguez, director
general, Institutul Politehnic Naþional;

Ñ domnului Rolando Garcia, director pentru relaþii
internaþionale, P.A.N.;
Ñ domnului dr. Gabriel Cornel Cherebetiu, cardiolog;
Ñ domnului Jorge Manuel Pintado, consul onorific al
României la Monterrey.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 14 decembrie 2000.
Nr. 601.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcþie a unui consilier prezidenþial
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 3 ºi al art. 4 alin. 1 din Legea nr. 47/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Preºedinþiei României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Începând cu data de 21 decembrie 2000 doamna profesor universitar doctor Zoe Petre se elibereazã din funcþia de consilier prezidenþial.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 14 decembrie 2000.
Nr. 602.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 845/2000 privind unele mãsuri
de protecþie socialã referitoare la pensiile de asigurãri sociale de stat,
în lunile septembrieÑdecembrie 2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Articolul 2 din Hotãrârea Guvernului
nr. 845/2000 privind unele mãsuri de protecþie socialã referitoare la pensiile de asigurãri sociale de stat, în lunile septembrieÑdecembrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 475 din 29 septembrie 2000, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 2. Ñ (1) În lunile octombrie, noiembrie ºi decembrie ale anului 2000 se corecteazã lunar, în plus cu 1,5%,
urmãtoarele venituri ale populaþiei:
a) pensiile de asigurãri sociale de stat;
b) pensiile suplimentare din sistemul asigurãrilor sociale
de stat;
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c) indemnizaþiile de îngrijire acordate pensionarilor de
asigurãri sociale de stat încadraþi în gradul I de invaliditate;
d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaþiei de pensii.
(2) Pentru luna decembrie 2000 veniturile populaþiei,
majorate conform prevederilor alin. (1), se corecteazã suplimentar cu 4,3%.
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(3) Mãsurile de protecþie socialã prevãzute la alin. (1) ºi
(2) se aplicã numai beneficiarilor ale cãror cuantumuri ale
pensiei de bazã nu depãºesc valoarea a douã salarii medii
nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Institutul
Naþional de Statisticã ºi Studii Economice pânã la data
întocmirii documentelor lunare de platã a pensiilor.Ò

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.286.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind eliberarea din funcþia de prefect al judeþului Brãila
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 Teodor Cãpriþã se elibereazã, la cerere, din
funcþia de prefect al judeþului Brãila începând cu data de 7 decembrie 2000.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.288.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Contorizarea vânzãrii de energie termicãÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Contorizarea vânzãrii de energie
termicãÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la

art. 1 se face în condiþiile acordului de împrumut care
urmeazã sã se încheie între România, Banca Europeanã
de Investiþii ºi Regia Autonomã de Distribuþie a Energiei
Termice.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.289.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 675/18.XII.2000
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea strãzilor urbane
în Bucureºti Ñ reabilitare strãziÒ
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Modernizarea strãzilor urbane în Bucureºti Ñ reabilitare strãziÒ,
cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
în condiþiile acordului de împrumut care urmeazã sã se încheie între
România, Banca Europeanã de Investiþii ºi Primãria Municipiului Bucureºti.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.290.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Parcaj subteran Parking NordÒ,
Bucureºti
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Parcaj subteran Parking NordÒ, Bucureºti, cuprinºi în anexa*) la
prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
în condiþiile acordului de împrumut care urmeazã sã se încheie între
România, Banca Europeanã de Investiþii ºi Primãria Municipiului Bucureºti.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.291.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Pasaj rutier denivelat superior
BasarabÒ
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Pasaj rutier denivelat superior BasarabÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
în condiþiile acordului de împrumut care urmeazã sã se încheie între
România, Banca Europeanã de Investiþii ºi Primãria Municipiului Bucureºti.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.292.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea vagoanelor
de tramvai T 4RÒ
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Modernizarea vagoanelor de tramvai T 4RÒ, cuprinºi în anexa*) la
prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
în condiþiile acordului de împrumut care urmeazã sã se încheie între
România, Banca Europeanã de Investiþii ºi Regia Autonomã de Transport
Bucureºti.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Ioan Onisei
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.293.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind reducerea sau exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale
la unele produse din import
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 70 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind
Codul vamal al României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1.075/1999
privind exceptarea sau reducerea temporarã de la plata
taxelor vamale la unele produse din import se prelungesc
pentru anul 2001, cu excepþia produselor cuprinse în anexa
nr. 3 la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Produsele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta
hotãrâre sunt exceptate de la plata taxelor vamale de
import.

Art. 3. Ñ Produsele cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta
hotãrâre vor fi supuse temporar nivelului redus de taxe
vamale de import menþionat.
Art. 4. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de
1 ianuarie 2001 ºi se aplicã pânã la data de 31 decembrie
2001 inclusiv.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Aurel Panã,
secretar de stat
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.294.
ANEXA Nr. 1
LISTA

cuprinzând produsele pentru care se aplicã exceptare de la plata taxelor vamale
pentru anul 2001
Nr.
crt.

Poziþie tarifarã

1. ex1703 9000
2. 2603 0000
3. 3823 1100

4. 3920 7200

5. 4810 9910

Denumirea mãrfii

Melase rezultate din extracþia sau rafinarea zahãrului
- Altele (din sfeclã de zahãr, destinate fabricãrii drojdiei de panificaþie)
Minereuri de cupru ºi concentratele lor
Acid stearic
Alte plãci, folii, pelicule, benzi, panglici ºi lame, din materiale plastice
nealveolare, nearmate, neramforsate, nestratificate, neasociate cu alte
materiale, fãrã suport:
- Din celulozã sau din derivaþii ei chimici:
-- Din fibre vulcanizate
Hârtii ºi cartoane acoperite cu caolin sau cu alte substanþe anorganice pe
cel puþin o faþã, cu sau fãrã lianþi, cu excepþia altor acoperiri sau stratificãri, chiar colorate la suprafaþã, decorate la suprafaþã sau imprimate în
rulouri sau în foi
- Alte hârtii ºi cartoane
--- Din pastã albitã, stratificatã, sau acoperitã cu caolin
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Nr.
crt.

Poziþie tarifarã

Denumirea mãrfii

Hârtii ºi cartoane acoperite cu caolin sau cu alte substanþe anorganice
pe cel puþin o faþã, cu sau fãrã lianþi, cu excepþia altor acoperiri sau stratificãri, chiar colorate la suprafaþã, decorate la suprafaþã sau imprimate în
rulouri sau în foi
- Alte hârtii ºi cartoane
6. 4810 9930

--- Acoperite cu pudrã de micã
Lânã, necardatã, nepieptãnatã:
- degresatã, necarbonizatã:

7. ex 5101 2100

-- Lânã tunsã (fineþe 35 um ºi lungime HB 115 mm, pentru covoare
mecanice pluºate)
Fire de bumbac (altele decât aþa de cusut), cu un conþinut de bumbac de
minimum 85% din greutate, necondiþionate pentru vânzarea cu amãnuntul
- Fire simple din fibre pieptãnate

8. 5205 2400

-- Mãsurând sub 192,31 decitex, dar minimum 125 decitex (peste 52
numere metrice, dar maximum 80 numere metrice)

9. 5205 2600

-- Mãsurând sub 125 decitex, dar minimum 106,38 decitex (peste
80 numere metrice, dar maximum 94 numere metrice)

10. 5205 2700

-- Mãsurând sub 106,38 decitex, dar minimum 83,33 decitex (peste
94 numere metrice, dar maximum 120 numere metrice)

11. 5205 2800

-- Mãsurând sub 83,33 decitex (peste 120 numere metrice)
Fibre de sticlã (inclusiv vatã de sticlã) ºi articole din aceste materiale
(de exemplu: fire, þesãturi)

12. ex7019 4000

-- Altele (þesãturi din semitort de fibre de sticlã)
Fibre de sticlã (inclusiv vatã de sticlã) ºi articole din aceste materiale
(de exemplu: fire, þesãturi)

13. ex7019 9099

--- Altele (articole din fibre de sticlã)
Produse laminate plate din oþeluri inoxidabile, cu o lãþime de minimum
600 mm:

14. 7219 1310

--- Cu un conþinut de nichel de minimum 2,5% din greutate

15. ex1003 0090

- Altele (orz, orzoaicã, folosite pentru fabricarea berii)*)

16. ex1107 1099

--- Altele (malþ folosit pentru fabricarea berii)*)

*) Orzul, orzoaica ºi malþul sunt exceptate de la plata taxelor vamale de import doar pânã la 30 iunie 2001.

ANEXA Nr. 2
LISTA

cuprinzând produsele pentru care taxa vamalã se reduce temporar
Nr.
crt.

Poziþie tarifarã

Denumirea mãrfii

Nivelul redus
al taxei vamale
(%)

Hidrocarburi aciclice
- Nesaturate
-- Altele
1. 2901 2980

--- Destinate altor utilizãri
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ANEXA Nr. 3
LISTA

cuprinzând produsele pentru care nu se mai aplicã prevederile
Hotãrârii Guvernului nr. 1.075/1999

Nr.
Poziþie tarifarã
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

2825
2836
2836
2915
2917

9060
9200
9918
3400
3200

Denumirea mãrfii

Taxa vamalã
conform
Hotãrârii Guvernului
nr. 1.075/1999
(%)

Oxizi de cadmiu
Carbonat de stronþiu
Alþi carbonaþi
Acetat de izobutil
Ortoftalat de dioctil

Taxa vamalã
pe anul 2001
(%)

Ex
Ex
Ex
Ex
10

20
20
20
20
20

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru abrogarea Hotãrârii Guvernului nr. 92/1999
privind acordarea de bonificaþii agenþilor economici
care plãtesc în valutã energia electricã ºi termicã livratã
de Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 92/1999 privind acordarea de bonificaþii agenþilor economici care plãtesc în valutã energia electricã ºi termicã
livratã de Compania Naþionalã de Electricitate Ñ S.A., publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 februarie 1999, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se abrogã.
Art. 2. Ñ Contractele în valutã încheiate cu aplicarea prevederilor
Hotãrârii Guvernului nr. 92/1999, cu modificãrile ulterioare, îºi pãstreazã valabilitatea ºi se executã pânã la expirarea lor.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
p. Ministrul finanþelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 1.297.
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