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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 29/2001
privind acceptarea unor amendamente la Convenþia
referitoare la Regulamentul internaþional din 1972
pentru prevenirea abordajelor pe mare,
încheiatã la Londra la 20 octombrie 1972
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 29 din
16 august 2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenþia referitoare la Regulamentul internaþional din 1972 pentru prevenirea abordajelor
pe mare, încheiatã la Londra la 20 octombrie 1972, adoptatã în temeiul
art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 510 din 28 august 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 septembrie 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 6 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 3 decembrie 2001.
Nr. 699.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea
unor amendamente la Convenþia referitoare la Regulamentul
internaþional din 1972 pentru prevenirea abordajelor
pe mare, încheiatã la Londra la 20 octombrie 1972
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
având în vedere adresele nr. 1.427 ºi nr. 51/1.036 ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 29/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenþia
referitoare la Regulamentul internaþional din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiatã la Londra la 20 octombrie 1972, ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2001.
Nr. 1.001.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 59/2001
pentru ratificarea amendamentelor la Convenþia
privind Organizaþia internaþionalã de telecomunicaþii maritime
prin sateliþi ”INMARSATÒ, adoptate la cea de-a 12-a sesiune
a Adunãrii pãrþilor (Londra, aprilie 1998)
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 59 din 30 august
2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenþia privind Organizaþia
internaþionalã de telecomunicaþii maritime prin sateliþi ”INMARSATÒ, adoptate
la cea de-a 12-a sesiune a Adunãrii pãrþilor (Londra, aprilie 1998), adoptatã
în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 534 din 31 august 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 septembrie 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 6 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 3 decembrie 2001.
Nr. 700.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 59/2001 pentru ratificarea
amendamentelor la Convenþia privind Organizaþia
internaþionalã de telecomunicaþii maritime prin sateliþi
”INMARSATÒ, adoptate la cea de-a 12-a sesiune
a Adunãrii pãrþilor (Londra, aprilie 1998)
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
având în vedere adresele nr. 1.427 ºi nr. 51/1.036 ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 59/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenþia privind Organizaþia internaþionalã de telecomunicaþii maritime prin sateliþi
”INMARSATÒ, adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunãrii pãrþilor (Londra,
aprilie 1998), ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2001.
Nr. 1.002.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 40/2001
pentru ratificarea amendamentelor la Acordul
privind Organizaþia Internaþionalã de Telecomunicaþii
prin Sateliþi ”INTELSATÒ, adoptate la cea de-a 25-a sesiune
a Adunãrii pãrþilor (Washington, noiembrie 2000)
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 40 din 21 august
2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind Organizaþia
Internaþionalã de Telecomunicaþii prin Sateliþi ”INTELSATÒ, adoptate la cea
de-a 25-a sesiune a Adunãrii pãrþilor (Washington, noiembrie 2000), adoptatã în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 537 din 1 septembrie 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 septembrie 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 6 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 3 decembrie 2001.
Nr. 701.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 40/2001 pentru ratificarea
amendamentelor la Acordul privind Organizaþia Internaþionalã
de Telecomunicaþii prin Sateliþi ”INTELSATÒ,
adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunãrii pãrþilor
(Washington, noiembrie 2000)
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
având în vedere adresele nr. 1.427 ºi nr. 51/1.036 ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 40/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Acordul privind
Organizaþia Internaþionalã de Telecomunicaþii prin Sateliþi ”INTELSATÒ, adoptate la cea de-a 25-a sesiune a Adunãrii pãrþilor (Washington, noiembrie
2000), ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2001.
Nr. 1.003.

«
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiþeri
din Serviciul de Informaþii Externe
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale
art. 10 pct. 3 ºi ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
la propunerea directorului Serviciului de Informaþii Externe,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 15 ani de activitate ºi rezultate meritorii în
îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã, ofiþerilor
prevãzuþi în anexa nr. 1*) care face parte integrantã din
prezentul decret.
Art. 2. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 20 de ani de activitate ºi rezultate meritorii
în îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã,

ofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 2*) care face parte integrantã din prezentul decret.
Art. 3. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 25 de ani de activitate ºi rezultate meritorii
în îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã,
ofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 3*) care face parte integrantã din prezentul decret.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 26 noiembrie 2001
Nr. 969.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiºtri militari ºi subofiþeri
din Serviciul de Informaþii Externe
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale
art. 10 pct. 4 ºi ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
la propunerea directorului Serviciului de Informaþii Externe,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 15 ani de activitate ºi rezultate meritorii în
îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 1*) care
face parte integrantã din prezentul decret.
Art. 2. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 20 de ani de activitate ºi rezultate meritorii
în îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã,

maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 2*)
care face parte integrantã din prezentul decret.
Art. 3. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 25 de ani de activitate ºi rezultate meritorii
în îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã,
maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 3*)
care face parte integrantã din prezentul decret.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 26 noiembrie 2001.
Nr. 970.
*) Anexele nr. 1Ñ3 se comunicã instituþiilor interesate.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Listei cuprinzând subvenþiile unitare pentru produsele din industria cãrbunelui,
minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare ºi nemetalifere,
care se subvenþioneazã de la bugetul de stat în anul 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Lista cuprinzând subvenþiile unitare
pentru produsele din industria cãrbunelui, minereurilor
feroase, neferoase, radioactive, rare ºi nemetalifere, care
se subvenþioneazã de la bugetul de stat în anul 2001,
livrate de companiile ºi societãþile naþionale, precum ºi de
societãþile comerciale aflate sub autoritatea Ministerului
Industriei ºi Resurselor, prevãzute în lista aprobatã prin
Hotãrârea Guvernului nr. 161/2001 pentru modificarea
alin. (2) al art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preþurilor, tarifelor ºi adaosurilor comerciale
maximale la unele produse ºi servicii reglementate potrivit
Legii concurenþei nr. 21/1996, a impozitului pe þiþei ºi gaze
din producþia internã ºi a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizãrii, dezvoltãrii ºi modernizãrii pro-

ducþiei la produsele respective ºi pentru aprobarea Listei
cuprinzând produsele din industria cãrbunelui, minereurilor
feroase, neferoase, radioactive, rare ºi nemetalifere, care
se subvenþioneazã de la bugetul de stat în anul 2001.
Art. 2. Ñ Lista cuprinzând subvenþiile unitare,
menþionatã la art. 1, este prevãzutã în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 570/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând subvenþiile unitare pentru produsele
din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase,
radioactive, rare ºi nemetalifere, care se subvenþioneazã de
la bugetul de stat în anul 2001, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 22 iunie 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 noiembrie 2001.
Nr. 1.193.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând subvenþiile unitare pentru produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase,
radioactive, rare ºi nemetalifere, care se subvenþioneazã de la bugetul de stat în anul 2001
Ñ lei Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumirea produsului

Huilã brutã
Ñ Compania Naþionalã a Huilei Ñ S.A. Petroºani
Ñ Societatea Comercialã Minierã ”BanatÑAninaÒ Ñ S.A.
Lignit
Ñ Societatea Naþionalã a Cãrbunelui Ñ S.A. Ploieºti
Cãrbune brun
Ñ Compania Naþionalã a Huilei Ñ S.A. Petroºani
Ñ Societatea Naþionalã a Cãrbunelui Ñ S.A. Ploieºti
Cupru în concentrat de cupru
Ñ Societatea Comercialã ”MoldominÒ Ñ S.A. Moldova Nouã
Ñ Compania Naþionalã a Cuprului, Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. Deva
Ñ Compania Naþionalã a Metalelor Preþioase ºi Neferoase ”ReminÒ Ñ S.A. Baia
Cupru în rest concentrat
Ñ Compania Naþionalã a Cuprului, Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. Deva
Ñ Compania Naþionalã a Metalelor Preþioase ºi Neferoase ”ReminÒ Ñ S.A. Baia
Plumb în concentrat de plumb
Ñ Compania Naþionalã a Cuprului, Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. Deva
Ñ Compania Naþionalã a Metalelor Preþioase ºi Neferoase ”ReminÒ Ñ S.A. Baia
Plumb în rest concentrat
Ñ Compania Naþionalã a Cuprului, Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. Deva
Ñ Compania Naþionalã a Metalelor Preþioase ºi Neferoase ”ReminÒ Ñ S.A. Baia
Zinc în concentrat de zinc
Ñ Compania Naþionalã a Cuprului, Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. Deva
Ñ Compania Naþionalã a Metalelor Preþioase ºi Neferoase ”ReminÒ Ñ S.A. Baia
Zinc în rest concentrat
Ñ Compania Naþionalã a Cuprului, Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. Deva
Ñ Compania Naþionalã a Metalelor Preþioase ºi Neferoase ”ReminÒ Ñ S.A. Baia
Aur în concentrat aurifer*)
Ñ Compania Naþionalã a Cuprului, Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. Deva
Ñ Compania Naþionalã a Metalelor Preþioase ºi Neferoase ”ReminÒ Ñ S.A. Baia

U.M.

Subvenþie
unitarã
2001

t
t

141.196
177.761

t

49.916

t
t

216.060
165.898

Mare

t
t

38.920.669
38.920.669
41.508.774

Mare

t
t

30.550.260
31.742.041

Mare

t
t

10.294.187
9.153.743

Mare

t
t

10.137.003
8.893.851

Mare

t
t

14.636.266
13.964.648

Mare

t
t

10.440.579
10.033.271

Mare

kg
kg

204.146.735
222.624.600
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Ñ lei Ñ
Nr.
crt.

11.
12.
13.
14.
15.

Denumirea produsului

Aur în nãmol*)
Ñ Compania Naþionalã a Cuprului,
Ñ Compania Naþionalã a Metalelor
Aur în amalgam*)
Ñ Compania Naþionalã a Cuprului,
Minereu de fier+mangan
Ñ Compania Naþionalã a Cuprului,
Ñ Compania Naþionalã a Metalelor
Produse de molibden
Ñ Compania Naþionalã a Cuprului,
Octoxid de uraniu
Ñ Compania Naþionalã a Uraniului Ñ

Subvenþie
unitarã
2001

U.M.

Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. Deva
Preþioase ºi Neferoase ”ReminÒ Ñ S.A. Baia Mare

kg
kg

298.574.707
270.600.466

Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. Deva

kg

261.179.115

Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. Deva
Preþioase ºi Neferoase ”ReminÒ Ñ S.A. Baia Mare

t
t

316.730
164.867

Aurului ºi Fierului ”MinvestÒ Ñ S.A. Deva

kg

157.827

S.A. Bucureºti

kg

2.393.743

*) Subvenþia se alocã la producþia-marfã fabricatã.

N O T Ã:

Subvenþia unitarã diferã de la agent economic la agent economic, iar în cadrul acestora, de la exploatare la
exploatare, în funcþie de condiþiile de zãcãmânt.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 517/1999
privind delimitarea suprafeþelor de teren strict necesare pentru cercetarea ºi producerea
de seminþe ºi material sãditor din categorii biologice superioare ºi de animale de rasã ºi trecerea
terenurilor destinate producþiei, aflate în administrarea institutelor ºi staþiunilor de cercetare
ºi producþie agricolã, în domeniul privat al statului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al
acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 517/1999 privind delimitarea suprafeþelor de teren strict
necesare pentru cercetarea ºi producerea de seminþe ºi
material sãditor din categorii biologice superioare ºi de animale de rasã ºi trecerea terenurilor destinate producþiei,
aflate în administrarea institutelor ºi staþiunilor de cercetare

ºi producþie agricolã, în domeniul privat al statului, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din
9 iulie 1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
modificã dupã cum urmeazã:
Ñ Poziþiile nr. 19, 34, 75 ºi 82 vor avea urmãtorul
cuprins:

”19. Staþiunea de Cercetare ºi Producþie Legumicolã Iernut,
244
106
138
judeþul Mureº
..........................................................................................................................................................
34. Staþiunea de Cercetare ºi Producþie Pomicolã Mureº Ñ
580
141
439
Târgu Mureº, judeþul Mureº
..........................................................................................................................................................
75. Staþiunea de Cercetare ºi Producþie pentru Creºterea Bovinelor
1.163
595
568
Târgu Mureº, judeþul Mureº
..........................................................................................................................................................
82. Staþiunea de Cercetare ºi Producþie pentru Creºterea Ovinelor
274
237
37Ò
ºi Caprinelor Reghin, judeþul Mureº
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
Bucureºti, 27 noiembrie 2001.
Nr. 1.196.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
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REPUBLICÃRI
O R D O N A N Þ A G U V E R N U L U I Nr. 44/2000*)
referitoare la unele mãsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar
Art. 1. Ñ Exportul temporar al bunurilor culturale mobile
care fac parte din patrimoniul cultural naþional, aflate în
proprietate publicã, în vederea restaurãrii sau participãrii la
expoziþii ºi la alte manifestãri similare, se face potrivit prevederilor prezentei ordonanþe ºi ale celorlalte acte normative în materie.
Art. 2. Ñ (1) Instituþia publicã titularã a dreptului de
administrare asupra unui bun mobil care face parte din
patrimoniul cultural naþional ºi care urmeazã sã fie exportat
temporar va obþine avizul Comisiei Naþionale a Muzeelor ºi
Colecþiilor ºi aprobarea ministrului culturii ºi cultelor în
vederea eliberãrii certificatului de export temporar.
(2) Certificatul de export temporar se elibereazã dupã
prezentarea contractului de asigurare pentru bunurile respective, încheiat în condiþiile legii.
Art. 3. Ñ (1) În cazuri deosebite ºi numai pentru bunuri
mobile clasate în categoria Tezaur, Comisia Naþionalã a
Muzeelor ºi Colecþiilor va putea aviza exportul temporar al
acestora fãrã a condiþiona aceasta de existenþa unui contract de asigurare pentru bunurile în cauzã, în condiþiile
prevãzute la alin. (2).
(2) În situaþiile menþionate la alin. (1) Ministerul Culturii
ºi Cultelor va obþine un certificat de garanþie guvernamentalã din partea statului pe al cãrui teritoriu ar urma sã se
afle bunurile culturale mobile române.
Art. 4. Ñ (1) În cazul în care exportul temporar se
efectueazã în cadrul unui schimb cultural, Ministerul Culturii
*)

ºi Cultelor este autorizat ca, în numele Guvernului, cu avizul Ministerului Finanþelor Publice, sã elibereze un certificat
de garanþie guvernamentalã pentru bunurile culturale mobile
strãine aflate temporar pe teritoriul statului român.
(2) Existenþa certificatului de garanþie guvernamentalã nu
exonereazã de rãspundere persoanele vinovate de deteriorarea ori distrugerea bunurilor culturale mobile pe durata
exportului temporar.
(3) În situaþiile menþionate la alin. (1) organizatorul
român al manifestãrii culturale va prezenta Ministerului
Culturii ºi Cultelor, în vederea aprobãrii, acordul încheiat cu
partea strãinã.
(4) Certificatul de garanþie guvernamentalã se poate
acorda ºi pe bazã de reciprocitate, la solicitarea pãrþii
strãine, atunci când ºi bunurile culturale mobile române
beneficiazã de acelaºi tratament pe teritoriul statului strãin.
Art. 5. Ñ Pentru îndeplinirea obiectivelor menþionate la
art. 3 ºi 4 se înfiinþeazã, în cadrul Ministerului Culturii ºi
Cultelor, Biroul pentru asigurãri guvernamentale, în subordinea directã a ministrului, în limita numãrului maxim de posturi aprobat.
Art. 6. Ñ Modul de acordare a certificatului de garanþie
guvernamentalã se stabileºte prin norme metodologice,
aprobate prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Culturii ºi Cultelor, în termen de 90 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe.

Republicatã în temeiul art. II din Legea nr. 143/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 4 aprilie

2001.
Ordonanþa Guvernului nr. 44/2000 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000 ºi a fost aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 143/2001.
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