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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea
ºi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuþia pentru asigurãrile sociale de stat,
modificat ºi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea ºi completarea unor reglementãri
din legislaþia de asigurãri sociale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea ºi completarea
unor reglementãri din legislaþia de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din
1 februarie 1999.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 2 din 1 februarie 1999 privind modificarea ºi
completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuþia
pentru asigurãrile sociale de stat, modificat ºi completat

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 30 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 16 martie 2001.
Nr. 72.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 2/1999
privind modificarea ºi completarea Decretului nr. 389/1972
cu privire la contribuþia pentru asigurãrile sociale de stat,
modificat ºi completat prin Legea nr. 49/1992
pentru modificarea ºi completarea unor reglementãri
din legislaþia de asigurãri sociale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea ºi completarea
Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuþia pentru asigurãrile sociale de
stat, modificat ºi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea ºi
completarea unor reglementãri din legislaþia de asigurãri sociale, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 117.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 78/1999 privind prelungirea termenului
prevãzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 79/1997
pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza
Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.
Ñ Articolul unic va avea urmãtorul cuprins:
”Articol unic. Ñ Termenul prevãzut la art. 3 alin. (3)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 79/1997 pentru
constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor
eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilormartiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 363 din 17 decembrie 1997, se prelungeºte
pânã la data de 31 octombrie 2000.Ò

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 78 din 30 august 1999 privind prelungirea termenului
prevãzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor
drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor
pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, emisã în
temeiul art. 1 lit. O pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din
31 august 1999, cu urmãtoarea modificare:

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTçN PUSKçS
Bucureºti, 16 martie 2001.
Nr. 74.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 78/1999
privind prelungirea termenului prevãzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza
Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 78/1999 privind prelungirea termenului prevãzut la art. 3 alin. (3) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea
Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în

baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi
acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum
ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989
ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 119.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 149/1999 privind aprobarea primei
de 300 lei/kg producãtorilor agricoli pentru grâul de panificaþie livrat din recolta anului 1999,
destinat consumului intern
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
culturã, societãþile comerciale cu capital majoritar privat sau
mixt, unitãþile de cercetare, de învãþãmânt agricol, persoanele fizice cãrora le-a fost stabilitã calitatea de acþionar în
baza art. 37 din Legea nr. 18/1991, republicatã, persoanele
fizice care au încheiat contractul de locaþiune potrivit prevederilor art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificãrile ulterioare, arendaºii, persoanele fizice sau juridice care au
primit în concesiune terenuri agricole proprietate privatã sau
publicã a statului ori a unitãþilor administrativ-teritoriale,
dupã caz, în baza unor hotãrâri ale Guvernului sau ale
consiliilor judeþene ori locale, potrivit prevederilor art. 3 din
Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ºi care
au fost cultivate cu grâu.Ò

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 149 din 14 octombrie 1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producãtorilor agricoli pentru grâul
de panificaþie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 501 din 18 octombrie 1999, cu urmãtoarea
modificare:
Ñ Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ În înþelesul prezentei ordonanþe de urgenþã,
producãtori agricoli sunt: persoanele fizice proprietare de
terenuri agricole, societãþile agricole cu personalitate juridicã
ºi asociaþiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991
privind societãþile agricole ºi alte forme de asociere în agri-

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTçN PUSKçS
Bucureºti, 16 martie 2001.
Nr. 76.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 149/1999
privind aprobarea primei de 300 lei/kg producãtorilor agricoli pentru grâul de panificaþie
livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 149/1999 privind
aprobarea primei de 300 lei/kg producãtorilor agricoli pentru

grâul de panificaþie livrat din recolta anului 1999, destinat
consumului intern, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 121.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 178/2000 privind modificarea
ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut
dintre România, reprezentatã de Ministerul Finanþelor, ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare instituþionalã a sectorului privat,
în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 178 din 26 octombrie 2000 privind modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România,
reprezentatã de Ministerul Finanþelor, ºi Banca

Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind
Proiectul de dezvoltare instituþionalã a sectorului privat, în
valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington
D.C. la 17 iunie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 533 din 30 octombrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 16 martie 2001.
Nr. 77.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 178/2000 privind modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România,
reprezentatã de Ministerul Finanþelor, ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
privind Proiectul de dezvoltare instituþionalã a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A.,
semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 178/2000 privind
modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre
România, reprezentatã de Ministerul Finanþelor, ºi Banca

Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind
Proiectul de dezvoltare instituþionalã a sectorului privat, în
valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington
D.C. la 17 iunie 1999, ºi se dispune publicarea acestei legi
în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 122.
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DECIZII
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului
în perioada 19Ñ22 martie 2001
În conformitate cu art. 46 din Regulamentul Senatului, republicat,
Preºedintele Senatului

decide:

Articol unic. Ñ În perioada 19Ñ22 martie 2001 conducerea Senatului
va fi asiguratã de domnul senator Doru Ioan Tãrãcilã, vicepreºedinte al
Senatului.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 16 martie 2001.
Nr. 3.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea formularului special ”Aviz (certificat) de livrare (cod AIRBP 14-3-6/A)Ò
ºi a normelor de întocmire ºi de utilizare a acestuia
Ministrul finanþelor publice,
având în vedere atribuþiile prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice,
având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã ºi contabilã ºi a normelor metodologice privind întocmirea ºi utilizarea acestora, conform cãrora, la propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finanþelor Publice aprobã introducerea de noi
formulare tipizate cu regim special, comune ºi specifice, precum ºi modificarea sau eliminarea celor aflate în uz,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã formularul special ”Aviz (certificat) de
livrare (cod AIRBP 14-3-6/A)Ò ºi normele de întocmire ºi de
utilizare a acestuia, prevãzute în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Direcþia de reglementãri contabile va aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 13 martie 2001.
Nr. 385.
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AVIZ (CERTIFICAT) DE LIVRARE
(cod AIRBP 14-3-6/A)
Formular cu regim special de tipãrire, înseriere ºi numerotare
Tipãrit în blocuri a câte 200 de file, formate din 50 de seturi a câte 4 file, în culori diferite:
Ñ exemplarul 1;
¥ alb
¥ galben Ñ exemplarul 2;
Ñ exemplarul 3;
¥ verde
roºu
Ñ exemplarul 4.
¥
1.
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Serveºte ca:
document de
document ce
document de
document de

însoþire a mãrfii pe timpul transportului;
stã la baza întocmirii facturii;
primire în gestiunea cumpãrãtorului;
control vamal al aprovizionãrii aeronavelor cu combustibil (marfã livratã la bordul navei).

2. Se întocmeºte în 4 exemplare în momentul livrãrii produselor cãtre aeronave.
În cazul transferului între gestiunile societãþii se foloseºte avizul de însoþire a mãrfii cod 14-3-6/A (cu menþiunea
Nu se factureazã), având în vedere cã nu este necesar sã fie completate datele cerute de organele vamale prin Decizia
directorului general al Direcþiei Generale a Vãmilor nr. 403 din 30 iunie 1998 sau/ºi de cãtre companiile aeriene
beneficiare.
Se emite în momentul livrãrii mãrfurilor de cãtre operatorii (gestionarii) care fac alimentarea aeronavelor ºi care
semneazã pentru întocmire.
3. Circulã:
¥ la furnizor:
Ñ la delegatul clientului pentru semnare de primire (exemplarele 1Ð4);
Ñ la vamã pentru confirmarea cantitãþii livrate la aeronavã (exemplarele 1Ð4);
Ñ la compartimentul desfacere pentru înregistrarea cantitãþii livrate (exemplarele 3 ºi 4);
Ñ la compartimentul financiar-contabil pentru întocmirea facturii (exemplarele 3 ºi 4);
¥ la cumpãrãtor:
Ñ la delegatul clientului (comandant de aeronavã sau agent de sol al clientului) pentru ataºare la ordinul de
misiune (exemplarul 1);
Ñ la compartimentul aprovizionare pentru înregistrarea cantitãþii aprovizionate, exemplarul 1 (ataºat la ordinul de
misiune) ºi exemplarul 3 (ataºat la facturã) pentru verificarea concordanþei livrareÐfacturare;
Ñ la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrare în contabilitatea sinteticã ºi analiticã, exemplarul 3
(ataºat la facturã);
¥ la vamã:
Ñ la agentul vamal pentru verificarea ºi certificarea datelor înscrise în avizul (certificatul) de livrare cu cele privind mãrfurile efectiv introduse la bordul aeronavei.
4. Se arhiveazã:
¥ la furnizor:
Ñ la compartimentul desfacere/financiar-contabil, exemplarul 4, care se ataºeazã la exemplarul 3 al facturii;
¥ la cumpãrãtor:
Ñ la compartimentul aprovizionare (evidenþã zbor), exemplarul 1, care se ataºeazã la ordinul de misiune;
Ñ la compartimentul financiar-contabil, exemplarul 3, care se ataºeazã la exemplarul 1 al facturii;
¥ la vamã:
Ñ la biroul vamal local, pentru controlul evidenþei livrãrilor la aeronave, exemplarul 2.
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