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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 54/2001
pentru ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de înþelegere
privind Programul de cooperare economicã, Programul PSO
pentru aderare ºi Programul MATRA pentru aderare
dintre Guvernul României ºi Guvernul Olandei
pentru anii 2001Ñ2003, semnat la Bucureºti la 23 martie 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 54 din 30 august
2001 pentru ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de înþelegere privind
Programul de cooperare economicã, Programul PSO pentru aderare ºi
Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României ºi Guvernul
Olandei pentru anii 2001Ñ2003, semnat la Bucureºti la 23 martie 2001,
adoptatã în temeiul art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 17 septembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

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

VALER DORNEANU
Bucureºti, 20 noiembrie 2001.
Nr. 675.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 54/2001 pentru ratificarea anexei nr. 4
la Memorandumul de înþelegere privind Programul
de cooperare economicã, Programul PSO pentru aderare
ºi Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul
României ºi Guvernul Olandei pentru anii 2001Ñ2003,
semnat la Bucureºti la 23 martie 2001
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1)
Constituþia României,
Preºedintele României

din

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 54/2001 pentru ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de
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înþelegere privind Programul de cooperare economicã, Programul PSO pentru aderare ºi Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul României
ºi Guvernul Olandei pentru anii 2001Ñ2003, semnat la Bucureºti la 23 martie 2001, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 19 noiembrie 2001.
Nr. 944.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 41/2001
pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul
de finanþare PHARE RO9916 dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã referitor la participarea la cel de-al
cincilea Program-cadru în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii
tehnologice, semnat la Bucureºti la 27 iulie 2000
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 41 din 21 august
2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanþare PHARE
RO9916 dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii
tehnologice, semnat la Bucureºti la 27 iulie 2000, adoptatã în temeiul art. 1
pct. I.6 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524
din 31 august 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 17 septembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

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

VALER DORNEANU

Bucureºti, 21 noiembrie 2001.
Nr. 679.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 41/2001 pentru ratificarea Addendumului
la Memorandumul de finanþare PHARE RO9916
dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor
la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru
în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice,
semnat la Bucureºti la 27 iulie 2000
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
Guvernului nr. 41/2001 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de
finanþare PHARE RO9916 dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologice, semnat la Bucureºti la 27 iulie 2000, ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 20 noiembrie 2001.
Nr. 948.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 132/1999 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat
producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea de tractoare,
combine, maºini ºi utilaje agricole, precum ºi de instalaþii
pentru irigat din producþia internã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 132 din 16 septembrie 1999 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli
pentru achiziþionarea de tractoare, combine, maºini ºi utilaje agricole, precum ºi de instalaþii pentru irigat din producþia internã, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 20 septembrie 1999.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 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 1 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 28 noiembrie 2001.
Nr. 685.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 793/13.XII.2001

5

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 132/1999 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 36/1999
privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli
pentru achiziþionarea de tractoare, combine, maºini
ºi utilaje agricole, precum ºi de instalaþii pentru irigat
din producþia internã
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 respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 132/1999 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat
producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea de tractoare, combine, maºini ºi
utilaje agricole, precum ºi de instalaþii pentru irigat din producþia internã ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 26 noiembrie 2001.
Nr. 979.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL LUCRÃRILOR PUBLICE,
TRANSPORTURILOR ªI LOCUINÞEI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de pregãtire ºi desfãºurare
a avizãrii lucrãrilor publice de interes naþional ºi a locuinþelor
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
în temeiul prevederilor art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 906/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrãri Publice de Interes Naþional ºi Locuinþe ºi ale art. 4 alin. (3) din
Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind procedurile
de pregãtire ºi desfãºurare a avizãrii lucrãrilor publice de

interes naþional ºi a locuinþelor, prevãzut în anexa care
face parte integrantã din prezentul ordin.
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Art. 2. Ñ Direcþia generalã pentru dezvoltarea infrastructurii, investiþii ºi concesiuni din cadrul Ministerului
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei va aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Orice alte dispoziþii contrare îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Tudor Florescu,
secretar de stat
Bucureºti, 1 noiembrie 2001.
Nr. 1.589.

ANEXÃ

REGULAMENT
privind procedurile de pregãtire ºi desfãºurare a avizãrii lucrãrilor publice de interes naþional ºi a locuinþelor
CAPITOLUL I

CAPITOLUL II

Prevederi generale

Organizarea ºi funcþionarea Consiliului interministerial

Art. 1. Ñ Consiliul Interministerial de Avizare Lucrãri
Publice de Interes Naþional ºi Locuinþe, denumit în continuare Consiliul interministerial, înfiinþat în temeiul dispoziþiilor
Hotãrârii Guvernului nr. 906/2001, asigurã prin activitatea
sa o concepþie unitarã a aplicãrii politicii statului de echipare cu construcþii, instalaþii, echipamente edilitare ºi
locuinþe a teritoriului naþional.
Art. 2. Ñ Consiliul interministerial este un organism
consultativ al Guvernului, fãrã personalitate juridicã, alcãtuit
din reprezentanþi ai ministerelor, ai organismelor centrale
din subordinea Guvernului, interesate în procesul de promovare a lucrãrilor publice de interes naþional ºi a locuinþelor.
Art. 3. Ñ Consiliul interministerial analizeazã ºi avizeazã
documentaþii tehnico-economice la stadiul de:
a) studii de prefezabilitate care stau la baza deciziei
ordonatorului principal de credite de a realiza investiþii care,
potrivit prevederilor legale, intrã în competenþa de aprobare
a Guvernului;
b) studii de fezabilitate a lucrãrilor publice finanþate integral sau în completare de la bugetul de stat, bugetele
locale, surse proprii ºi care, potrivit prevederilor legale, sunt
în competenþa de aprobare a Guvernului;
c) studii de fezabilitate pentru obiective de investiþii care
utilizeazã credite externe garantate de Guvern sau de autoritãþile locale;
d) studii de fezabilitate pentru lucrãri publice finanþate
din surse proprii ale agenþilor economici, ale cãror valori
sunt mai mari decât plafonul stabilit prin legea bugetului de
stat pentru investiþii noi aflate în competenþa de aprobare a
Guvernului;
e) programe care privesc activitatea de investiþii ºi care
se supun spre aprobare Guvernului.

Art. 4. Ñ Consiliul interministerial are componenþa
prevãzutã în anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 906/2001.
Ordonatorul principal de credite bugetare care supune
spre avizare documentaþia îºi nominalizeazã ºi reprezentantul în Consiliul interministerial, o datã cu cererea de avizare.
Art. 5. Ñ Conducerea Consiliului interministerial este formatã dintr-un preºedinte ºi 2 vicepreºedinþi.
Art. 6. Ñ Consiliul interministerial îºi desfãºoarã activitatea în plen sau în comisii de specialitate, în funcþie de
natura ºi de complexitatea obiectivelor de investiþii supuse
aprobãrii.
Art. 7. Ñ ªedinþele în plen se convoacã, de regulã,
lunar sau ori de câte ori este necesar.
Art. 8. Ñ Convocarea membrilor Consiliului interministerial se face prin grija Secretariatului Consiliului interministerial. Cu 5 zile înainte de data ºedinþei Consiliului
interministerial i se va preda fiecãrui membru o mapã cu
documente, care va conþine: invitaþia de participare, ordinea
de zi ºi rapoartele aferente fiecãrei lucrãri incluse pe ordinea de zi.
Reprezentantul ordonatorului principal de credite bugetare va primi mapa cu documente în ziua prezentãrii la
ºedinþã. Confirmarea participãrii se poate face telefonic sau
prin fax.
Art. 9. Ñ ªedinþele în plen sunt regulamentar constituite
când participã douã treimi din numãrul membrilor Consiliului
interministerial. ªedinþele sunt conduse de preºedintele
Consiliului interministerial, iar în lipsa acestuia, de unul dintre cei 2 vicepreºedinþi.
Hotãrârile privind avizarea lucrãrilor trebuie sã întruneascã votul majoritãþii simple a membrilor Consiliului
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interministerial prezenþi. În cazul în care un membru al
Consiliului interministerial lipseºte va fi delegat un înlocuitor
cu mandat ºi drept de vot. Din voturile ”pentruÒ trebuie sã
facã parte voturile preºedintelui ºi ordonatorului principal de
credite care supune spre avizare documentaþia tehnico-economicã.
Membrii Consiliului interministerial sunt solidar
rãspunzãtori conform prevederilor art. 6 alin. (2) din
Hotãrârea Guvernului nr. 906/2001.
Art. 10. Ñ La lucrãrile Consiliului interministerial, pe
lângã membri, pot participa în calitate de invitaþi:
a) reprezentanþi ai administraþiei publice centrale sau
locale implicate în realizarea investiþiei;
b) reprezentanþi ai unor instituþii de învãþãmânt superior;
c) reprezentanþi ai asociaþiilor profesionale;
d) experþi ºi specialiºti angajaþi pe bazã de contract.
Art. 11. Ñ Înfiinþarea comisiilor de specialitate se solicitã de cãtre Secretariatul Consiliului interministerial în
funcþie de natura ºi de complexitatea obiectivului de
investiþii analizat. Aceste comisii se organizeazã ºi
funcþioneazã conform instrucþiunilor prevãzute în anexa
nr. 1 la prezentul regulament.
Art. 12. Ñ Membrii comisiilor de specialitate sunt
specialiºti desemnaþi de cãtre ordonatorii principali de
credite ºi numiþi prin ordin al ministrului lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei.
Dintre aceºtia vor fi nominalizaþi de Secretariatul
Consiliului interministerial acei specialiºti care vor analiza
documentele supuse avizãrii. Ei vor fi angajaþi pe bazã de
contract de cãtre beneficiarul investiþiei.
Art. 13. Ñ Hotãrârile luate în comisiile de specialitate
se supun spre aprobare Consiliului interministerial în vederea emiterii avizului.
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întocmirea raportului este de pânã la 30 de zile lucrãtoare,
în funcþie de complexitatea documentaþiei.
Art. 17. Ñ În activitatea de analizã a documentaþiilor
Secretariatul poate apela la sprijinul unor specialiºti constituiþi în comisii de specialitate, în funcþie de complexitatea
obiectivelor de investiþii.
Art. 18. Ñ Cheltuielile legate de analiza în cadrul comisiilor de specialitate a lucrãrilor publice de interes naþional
se suportã de beneficiarii investiþiilor din cheltuielile de proiectare, pe bazã de pontaj vizat de Secretariat.
Art. 19. Ñ Secretariatul informeazã Consiliul interministerial asupra cererilor de avizare ºi întocmeºte programul
lunar de avizare pe care îl prezintã spre aprobare
preºedintelui Consiliului interministerial. În baza acestui program aprobat se face convocarea ºedinþelor în plen sau a
comisiilor de specialitate, dupã caz.
Art. 20. Ñ Membrii Consiliului interministerial pot sã
consulte la cerere documentaþiile complete într-un spaþiu
amenajat în cadrul Secretariatului.
Art. 21. Ñ În ºedinþele Consiliului interministerial
Secretariatul asigurã întocmirea proceselor-verbale pentru
fiecare obiectiv de investiþii, care se dau spre semnare
tuturor membrilor prezenþi.
Art. 22. Ñ În baza procesului-verbal al ºedinþei de avizare Secretariatul întocmeºte avizul Consiliului interministerial ºi îl prezintã spre semnare preºedintelui comisiei de
specialitate.
Art. 23. Ñ Secretariatul întocmeºte ºi pãstreazã registrul
unic al evidenþei documentaþiilor avizate în Consiliul interministerial, precum ºi al avizelor emise. De asemenea,
Secretariatul gestioneazã banca de date ºi arhiva Consiliului
interministerial.

CAPITOLUL IV
CAPITOLUL III
Secretariatul Consiliului interministerial
Art. 14. Ñ Secretariatul Consiliului interministerial, denumit în continuare Secretariat, este organizat în cadrul
Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei.
Art. 15. Ñ Secretariatul primeºte, verificã ºi înregistreazã documentaþiile propuse spre analizã ºi avizare.
Acestea trebuie sã fie întocmite conform metodologiei ºi
conþinutului-cadru stabilite de reglementãrile în vigoare. În
situaþia depunerii unei documentaþii incomplete, aceasta se
restituie solicitantului.
Art. 16. Ñ Pentru fiecare lucrare supusã spre avizare
Secretariatul asigurã cu personal propriu sau cu specialiºti
numiþi prin ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei analiza de fond. În acest scop este numit
un responsabil de lucrare, care rãspunde de întocmirea
raportului de analizã prezentat în ºedinþa de lucru a
Consiliului interministerial. Termenul pentru analiza ºi

Procedura de avizare
Art. 24. Ñ În deschiderea ºedinþei preºedintele
Consiliului interministerial sau, în lipsa acestuia, unul
dintre vicepreºedinþii acestuia propune spre aprobare
ordinea de zi.
Art. 25. Ñ Pentru fiecare lucrare reprezentantul ordonatorului principal de credite prezintã documentaþia.
Art. 26. Ñ Opiniile, observaþiile ºi propunerile rezultate
în urma discuþiilor sunt consemnate într-un registru.
Concluziile, precum ºi termenele pentru introducerea în
documentaþie a observaþiilor ºi recomandãrilor vor fi formulate de conducãtorul ºedinþei de avizare ºi, dupã aprobarea
lor de cãtre membrii Consiliului interministerial, vor fi trecute în procesul-verbal al ºedinþei de avizare.
Procesul-verbal va fi semnat de membrii prezenþi.
Macheta-model a procesului-verbal al ºedinþei de avizare
este prevãzutã în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
Art. 27. Ñ Aprobarea sau respingerea documentaþiei se
va face prin votul majoritãþii simple a membrilor prezenþi.
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Art. 28. Ñ Prin grija Secretariatului, pe baza procesuluiverbal al ºedinþei de avizare, se întocmeºte avizul
Consiliului interministerial, conform modelului din anexa
nr. 3 la prezentul regulament, ºi se prezintã spre semnare
preºedintelui. În aviz vor fi trecute observaþiile ºi recomandãrile fãcute în ºedinþa Consiliului interministerial.
Art. 29. Ñ În situaþia respingerii documentaþiei, prin grija
Secretariatului, aceasta va fi înapoiatã investitorului.
Pentru documentaþiile neavizate, înapoiate investitorului,
raportul de analizã ºi copia de pe procesul-verbal al
ºedinþei de avizare a fiecãrei documentaþii se pãstreazã în
arhiva Secretariatului.
Art. 30. Ñ Pentru fiecare lucrare avizatã se va deschide
un dosar cuprinzând:
a) nota de prezentare a lucrãrii;
b) raportul comisiilor de specialitate, când este cazul;
c) raportul de analizã;
d) procesul-verbal al ºedinþei de avizare a lucrãrii;
e) avizul Consiliului interministerial.
Secretariatul va pãstra documentaþia primitã spre analizã
ºi avizare.

CAPITOLUL V
Avizul
Art. 31. Ñ Consiliul interministerial emite avizul care
certificã necesitatea ºi oportunitatea investiþiei, compatibilitatea documentaþiei cu avizele ºi acordurile prealabile, potrivit
legii. Avizul conþine caracteristicile principale ºi indicatorii
tehnico-economici ai obiectivului de investiþii.
Art. 32. Ñ Avizul se semneazã de preºedintele
Consiliului interministerial.
Art. 33. Ñ Avizele se numeroteazã ºi se înregistreazã
într-un registru special care se pãstreazã la Secretariat.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale
Art. 34. Ñ Consiliul interministerial va analiza anual
situaþia lucrãrilor supuse spre avizare, avizate sau respinse,
pe baza raportului întocmit de Secretariat.
Art. 35. Ñ Secretariatul va face propuneri de modificare
a prezentului regulament, þinând seama de evoluþia legislaþiei în materie.

ANEXA Nr. 1
la regulament

INSTRUCÞIUNI DE LUCRU

ale comisiilor de specialitate

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Obiectul prezentelor instrucþiuni îl constituie
modul de organizare ºi funcþionare, componenþa ºi
atribuþiile comisiilor de specialitate pentru analizarea documentaþiilor privind lucrãrile publice de interes naþional ºi
locuinþe.
Art. 2. Ñ Comisiile de specialitate pentru analizarea
documentaþiilor privind lucrãrile publice de interes
naþional ºi locuinþe, denumite în continuare comisii,
elaboreazã, în urma analizei documentaþiilor, raportul de
specialitate care reprezintã baza de informaþii necesare
pentru întocmirea sintezei de cãtre Secretariat în
vederea avizãrii documentaþiei de cãtre Consiliul
interministerial.
CAPITOLUL II
Componenþa ºi organizarea
Art. 3. Ñ Comisiile au în componenþã specialiºti propuºi
de cãtre Secretariat dintre membrii numiþi prin ordin al
ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei.

În cazul în care un specialist nu îºi mai poate desfãºura
atribuþiile, prin grija Secretariatului se va solicita înlocuirea
acestuia.
Art. 4. Ñ Fiecare comisie va fi alcãtuitã, în funcþie de
complexitatea lucrãrii, de cãtre Secretariat ºi îºi va desfãºura
activitatea pe baza prezentelor instrucþiuni într-un spaþiu
special amenajat în cadrul Secretariatului.
Art. 5. Ñ Secretariatul va nominaliza un membu al
comisiei, a cãrui specialitate este preponderentã în
cadrul lucrãrii propuse spre analizã, care va reprezenta
comisia.
Art. 6. Ñ Raportul de specialitate rezultat în urma
analizei documentaþiei se va transmite la Secretariat în
termen de 5Ñ10 zile lucrãtoare de la data punerii la
dispoziþie a documentaþiei, în funcþie de complexitatea
lucrãrii.
Art. 7. Ñ Acest raport va cuprinde observaþiile membrilor comisiei ºi propunerile privind avizarea documentaþiei,
sub semnãturã.
Art. 8. Ñ Membrii comisiei sunt rãspunzãtori solidar
pentru propunerile fãcute în raportul de specialitate.
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CAPITOLUL III

CAPITOLUL IV

Atribuþii

Dispoziþii finale

Art. 9. Ñ Comisia are urmãtoarele atribuþii:
a) analizarea studiilor de prefezabilitate ºi fezabilitate în
conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare;

Art. 10. Ñ Membrii comisiei vor presta activitatea pe
bazã de contract încheiat cu beneficiarii de investiþii.

b) armonizarea structurii studiilor de prefezabilitate ºi
fezabilitate cu prevederile legislaþiei europene, pentru
investiþiile finanþate din credite externe;

În termen de 3 zile de la nominalizarea membrilor comisiei de cãtre Secretariat beneficiarul de investiþie este obligat sã încheie contract cu aceºtia.

c) formularea de propuneri concrete privind promovarea
sau respingerea documentaþiei analizate ºi argumentele de
ordin tehnico-economic care stau la baza acestora.

Art. 11. Ñ Revocarea membrilor comisiei se face prin
ordin al ministrului lucrãrilor publice, transporturilor ºi
locuinþei, la propunerea Secretariatului.

ANEXA Nr. 2
la regulament

CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE
LUCRÃRI PUBLICE DE INTERES NAÞIONAL ªI LOCUINÞE

P R O C E S - V E R B A L Nr. .................

al ºedinþei de avizare din .................

1. Date generale
Obiectiv de investiþii: .......................................................................................................................
Ordonator principal de credite: ......................................................................................................
Beneficiar: ........................................................................................................................................
Proiectant: ........................................................................................................................................
Proiect: .............................................................................................................................................

2. Conþinutul documentaþiei
2.1. Descrierea investiþiei
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.2. Avize ºi acorduri
Avizele ºi acordurile care însoþesc documentaþia sunt menþionate în raportul de analizã.
3. Concluzii rezultate din raportul de analizã
Studiul de fezabilitate argumenteazã necesitatea ºi oportunitatea investiþiei.
Soluþia tehnicã prezentatã respectã cerinþele temei de proiectare ºi prevederile normelor ºi
normativelor în vigoare.
Se propune avizarea documentaþiei tehnico-economice cu valoarea totalã a lucrãrilor
de ................. mii lei, din care C+M ................. mii lei (în preþurile lunii .................).
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4. Concluzii ºi propuneri ale ºedinþei de avizare
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

5. Participanþi la ºedinþa de avizare
5.1. Membri permanenþi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5.2. Invitaþi:
1.
2.
3.
.
.
.

Responsabil de lucrare,
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ANEXA Nr. 3
la regulament
CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE
LUCRÃRI PUBLICE DE INTERES NAÞIONAL ªI LOCUINÞE
AVIZ

nr. ................. din .................
Temeiul legal ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
CONSILIUL INTERMINISTERIAL DE AVIZARE
LUCRÃRI PUBLICE DE INTERES NAÞIONAL ªI LOCUINÞE
AVIZEAZÃ

fãrã/cu

FAVORABIL

observaþii

Denumirea obiectivului de investiþii ...............................................................................................
Faza ..................................................................................................................................................
Ordonator principal de credite .......................................................................................................
Observaþii la documentaþia avizatã ...............................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Preºedintele
Consiliului Interministerial de Avizare Lucrãri Publice de Interes Naþional ºi Locuinþe,
Anexã la Avizul nr. .................
Caracteristicile principale ºi indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii
Denumirea .......................................................................................................................................
Ordonatorul principal de credite ....................................................................................................
Beneficiar .........................................................................................................................................
Amplasament ...................................................................................................................................
Indicatorii tehnico-economici
Valoarea totalã a investiþiei ........................................................................................................*),
din care C+M ..................................................................................................................................
Suprafaþa totalã desfãºuratã ..........................................................................................................
Durata de realizare a investiþiei ....................................................................................................

Secretariatul Consiliului Interministerial
de Avizare Lucrãri Publice de Interes Naþional ºi Locuinþe
*) Valoarea este confidenþialã ºi se va actualiza potrivit evoluþiei ulterioare a preþurilor.
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MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
Nr. 2.249/26 noiembrie 2001

MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE
Nr. 690/26 noiembrie 2001

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea unor obligaþii bugetare ale agenþilor
economici din sectorul producþiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri
industriale, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 126/2001
Ministrul finanþelor publice ºi ministrul muncii solidaritãþii sociale,
în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale art. 7 din Hotãrârea Guvernului
nr. 4/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
având în vedere dispoziþiile art. 4 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea
obligaþiilor bugetare ale agenþilor economici din sectorul producþiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri
industriale,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele metodologice privind stingerea unor obligaþii bugetare ale agenþilor economici din
sectorul producþiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se
constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonanþei

de urgenþã a Guvernului nr. 126/2001, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor publice,

Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,

Mihai Nicolae Tãnãsescu

Marian Sârbu

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind stingerea unor obligaþii bugetare ale agenþilor economici din sectorul producþiei de apãrare, din patrimoniul
cãrora se constituie parcuri industriale, potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 126/2001
În aplicarea prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligaþiilor
bugetare ale agenþilor economici din sectorul producþiei de
apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri
industriale, se emit urmãtoarele norme metodologice:
1. Obligaþiile faþã de bugetul de stat ºi bugetul
asigurãrilor sociale de stat, datorate de agenþii economici
din sectorul producþiei de apãrare, constând în impozite,
taxe, contribuþii sau alte venituri datorate, dupã caz, acestor
bugete, inclusiv majorãri de întârziere aferente ºi penalitãþi
de orice fel, neachitate pânã la data transferãrii elementelor
din patrimoniu, în vederea constituirii de parcuri industriale,
se anuleazã.
a) Sumele datorate bugetului de stat sunt cele stabilite
prin certificatele de obligaþii bugetare eliberate de organele
fiscale teritoriale în urma efectuãrii controlului de fond de
cãtre organele de control competente.
Dupã efectuarea controlului de fond organele fiscale teritoriale elibereazã certificatul de obligaþii bugetare ºi com-

pleteazã Procesul-verbal de anulare ºi scutire la platã a
obligaþiilor datorate bugetului de stat, conform modelului
nr. 1 prezentat în anexa care face parte integrantã din prezentele norme metodologice.
b) Sumele datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat
sunt cele stabilite prin certificatele de obligaþii bugetare eliberate de organele teritoriale competente ale Ministerului
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale în urma efectuãrii controlului
de fond.
Dupã efectuarea controlului de fond aceste organe elibereazã certificatele de obligaþii bugetare ºi completeazã
Procesul-verbal de anulare ºi scutire la platã a obligaþiilor
datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat, precum ºi
Procesul-verbal de anulare ºi scutire la platã a obligaþiilor
datorate bugetului Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj,
prezentate în modelul nr. 2 ºi, respectiv, în modelul nr. 3,
cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezentele
norme metodologice.
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În categoria obligaþiilor datorate bugetului de stat ºi
bugetului asigurãrilor de stat, care pot fi incluse în procesele-verbale de anulare, se cuprind impozitele, taxele, contribuþiile sau alte venituri datorate bugetului de stat ºi
bugetului asigurãrilor sociale de stat, dupã caz, inclusiv
majorãrile de întârziere aferente ºi penalitãþile de orice fel.
2. a) Pentru anularea obligaþiilor datorate ºi neachitate
bugetului de stat societãþile comerciale din sectorul producþiei de apãrare, din patrimoniul cãrora se constituie parcuri industriale, nominalizate prin hotãrâri ale Guvernului,
trebuie sã se adreseze organelor fiscale în a cãror razã
teritorialã sunt înregistrate ca plãtitori de impozite ºi taxe
cu o cerere prin care sã solicite eliberarea certificatului de
obligaþii bugetare, în conformitate cu prevederile Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 126/2001.
Organele fiscale teritoriale la care societatea comercialã
respectivã a depus cererea menþionatã în alineatul precedent solicitã Direcþiei controlului fiscal din cadrul direcþiei
generale a finanþelor publice judeþene respective efectuarea
controlului de fond la societatea comercialã în cauzã, la
finalizarea controlului urmând sã remitã acesteia actul de
control în vederea emiterii certificatului de obligaþii
bugetare.
b) Pentru anularea obligaþiilor datorate ºi neachitate
bugetului asigurãrilor sociale de stat societãþile comerciale
în cauzã trebuie sã se adreseze organelor teritoriale competente subordonate Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale cu o cerere prin care sã solicite eliberarea certificatului de obligaþii bugetare.
Organele teritoriale competente ale Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale la care societatea comercialã a depus
cererea pentru eliberarea certificatului de obligaþii bugetare
aferente bugetului asigurãrilor sociale de stat efectueazã
controlul de fond la societatea comercialã respectivã în
vederea emiterii certificatului de obligaþii bugetare.
3. Obligaþiile datorate bugetului de stat ºi bugetului asigurãrilor sociale de stat, respectiv sumele datorate pentru
fiecare obligaþie, reprezentând impozite, taxe, contribuþii,
care se anuleazã la platã, precum ºi majorãrile de întârziere ºi penalitãþile aferente, dupã caz, care se scutesc la
platã, se cuprind în procesele-verbale de anulare care se
întocmesc de organele fiscale teritoriale ºi/sau de organele
teritoriale competente ale Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale.
Obligaþiile bugetare datorate, care fac obiectul certificatelor de obligaþii bugetare, sunt cele cu termene de platã
scadente pânã la data intrãrii în vigoare a hotãrârii
Guvernului prin care se prevãd mãsurile ce urmeazã sã fie
luate în cadrul unei societãþi comerciale din sectorul producþiei de apãrare în vederea constituirii unui parc
industrial.
4. Procesele-verbale de anulare se întocmesc în douã
exemplare originale ºi se semneazã de organele fiscale
teritoriale care le-au completat ºi/sau de organele teritoriale
competente ale Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale,
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precum ºi de societatea comercialã care a fost supusã
controlului de fond ce a stat la baza întocmirii proceselorverbale de anulare.
Un exemplar al fiecãrui proces-verbal se transmite
societãþii comerciale pentru operarea acestuia în evidenþele
contabile proprii, iar celãlalt exemplar rãmâne la organul
emitent pentru a se înregistra în evidenþa pe plãtitori anularea, precum ºi scutirea la platã a obligaþiilor datorate
bugetului de stat ºi bugetului asigurãrilor sociale de stat.
Pentru fiecare organ fiscal emitent procesul-verbal de
anulare se semneazã de directorul Direcþiei metodologia ºi
administrarea veniturilor statului din cadrul direcþiilor generale ale finanþelor publice judeþene sau de conducãtorul
administraþiei finanþelor publice, dupã caz, precum ºi de
ºeful serviciului care a întocmit procesul-verbal de anulare.
Pentru organele teritoriale competente ale Ministerului
Muncii ºi Solidaritãþii Sociale procesele-verbale de anulare
se semneazã de conducãtorul casei teritoriale de pensii
ºi/sau al agenþiei teritoriale pentru ocuparea forþei de
muncã, dupã caz, precum ºi de ºeful serviciului care a
întocmit procesul-verbal de anulare.
Pentru societatea comercialã documentul se semneazã
de conducãtorul societãþii comerciale respective, precum ºi
de directorul economic sau de contabilul-ºef, dupã caz.
5. Reflectarea în contabilitatea societãþilor comerciale din
sectorul producþiei de apãrare a operaþiunilor de anulare ºi
scutire la platã a obligaþiilor datorate bugetului de stat ºi
bugetului asigurãrilor sociale de stat de cãtre acestea, neachitate pânã la data transferãrii elementelor din patrimoniu,
în vederea constituirii de parcuri industriale:
a) Anularea ºi scutirea la platã a obligaþiilor datorate
bugetului de stat ºi bugetului asigurãrilor sociale de stat de
cãtre agenþii economici din sectorul producþiei de apãrare,
neachitate pânã la data transferãrii elementelor din patrimoniu, în vederea constituirii de parcuri industriale, aferente
anilor procedenþi:
%
=
7718
441 ”Impozitul pe profitÒ
”Alte venituri excepþionale
din operaþii de gestiuneÒ
4423 ”T.V.A. de platãÒ
444 ”Impozitul pe salariiÒ
446 ”Alte impozite, taxe
ºi vãrsãminte asimilateÒ
448 ”Alte datorii ºi creanþe
cu bugetul statuluiÒ
431 ”Asigurãri socialeÒ
437 ”Ajutor de ºomajÒ
447 ”Fonduri speciale Ñ taxe
ºi vãrsãminte asimilateÒ
b) Pentru anularea ºi scutirea la platã a obligaþiilor
datorate bugetului de stat ºi bugetului asigurãrilor sociale
de stat, aferente anului în curs, articolele contabile respective vor fi stornate prin efectuarea aceluiaºi articol contabil
în roºu sau cu semnul minus.
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ANEXÃ
la normele metodologice
Ñ Modelul nr. 1 Ñ

Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului .......................................
Administraþia financiarã ..................................................................................
Adresa ............................................................................................................
Nr. ............./.............................

PROCES-VERBAL DE ANULARE ªI SCUTIRE LA PLATÃ

a obligaþiilor datorate bugetului de stat de cãtre Societatea Comercialã ............................, cu sediul ..................................,
codul fiscal ..............., conform Certificatului de obligaþii bugetare nr. .................. emis de ..........................
Ñ lei Ñ
Suma datoratã
Nr.
crt.

Denumirea impozitelor,
taxelor, contribuþiilor
ºi altor venituri

Scadenþa
debitului

0

1

2

Penalitãþi, din care:
Debit

Majorãri
de
întârziere

3

4

pentru
nedepunerea
declaraþiilor

pentru nevirarea
sumelor reþinute
la sursã

penalitãþi
de
întârziere

5

6

7

Alte
sume*)

TOTAL

8

9

TOTAL:

Organul fiscal
Director,
.............................
*) Amenzi etc.

ªef serviciu,
................................

Societatea comercialã
Director,
...............................

Director economic,
.............................
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Ñ Modelul nr. 2 Ñ

Casa judeþeanã de pensii ............................................................................/
Casa de Pensii a Municipiului Bucureºti
Adresa ..............................................................................................................
Nr. ................./....................

PROCES-VERBAL DE ANULARE ªI SCUTIRE LA PLATÃ

a obligaþiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat de cãtre
Societatea Comercialã .............................................................................................,
cu sediul ........................................, codul fiscal ......................, conform Certificatului de obligaþii
bugetare nr. .............. emis de ............................................................
Ñ lei Ñ
Suma datoratã
Nr.
crt.

Contribuþii

0

1

Scadenþa
debitului
2

1.
2.
3.

Contribuþia de asigurãri sociale (CAS)
Contribuþia de asigurãri sociale a angajatorului
Contribuþia la Fondul de pensii ºi asigurãri sociale
ale agricultorilor

4.

TOTAL:

Organul fiscal
Director,
.............................

ªef serviciu,
................................

Debit

Majorãri de
întârziere aferente

TOTAL

3

4

5

Societatea comercialã
Director,
...............................

Director economic,
.............................

Ñ Modelul nr. 3 Ñ

Agenþia judeþeanã pentru ocuparea forþei de muncã ................................/
Agenþia pentru Ocuparea Forþei de Muncã a Municipiului Bucureºti
Adresa ............................................................................................................
Nr. ......................../................................

PROCES-VERBAL DE ANULARE ªI SCUTIRE LA PLATÃ

a obligaþiilor datorate bugetului Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj de cãtre
Societatea Comercialã ............................................................................................,
cu sediul ............................................, codul fiscal ............., conform Certificatului de obligaþii
bugetare nr. ..................... emis de .............................................
Ñ lei Ñ
Suma datoratã
Nr.
crt.

Contribuþie 5%

0

1

2

Organul fiscal
Director,
.............................

Scadenþa
debitului

ªef serviciu,
................................

Debit

Majorãri de
întârziere aferente

TOTAL

3

4

5

Societatea comercialã
Director,
...............................

Director economic,
.............................

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2002
Ñ pe suport tradiþional Ñ

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba românã
Monitorul Oficial, Partea I în limba românã,
numere bis
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiarã
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului ºi alte
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve
Ediþii tematice*)

Nr.
anual
de apariþii

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. II
Trim. III

Trim. I

700
50

5.938.400
1.114.880

1.484.600
Ñ

1.633.060
Ñ

1.796.366
Ñ

1.976.003
Ñ

250
300
750
2.100
250
4
12

4.950.400
7.804.160
1.584.128
6.691.360
6.162.000
1.557.400
2.595.840

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
389.350
648.960

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
428.285
713.856

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
471.114
785.242

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
518.225
863.766

1
1
12

390.000
292.500
1.560.000
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Trim. IV

*) Preþ individual pe apariþie ce se va comunica difuzorului cu 30 de zile înainte de tipãrire.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð7 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 8Ð13 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.

Ñ prin toate filialele

◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)

◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.

Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 772.66.87; 095.133.712)

◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)

◆ G & F PRESS DISTRIBUTION Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, ªos. Alexandriei nr. 76, bl. PC 8, sc. 1, et. 5, ap. 22
(telefon/fax: 420.99.71)

◆ ZIRKON MEDIA Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 38
(telefon/fax: 340.31.09)

◆ CURIER PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 068/47.05.96)

◆ MIMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 054/71.92.43)

◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.

Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 044/11.40.52, 044/11.48.01)
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
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