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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate
a ofertei formulate de Fondul Proprietãþii de Stat
pentru vânzarea acþiunilor deþinute la Societatea Comercialã
”GeromÒ Ñ S.A. Buzãu
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 255
din 7 decembrie 2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei
formulate de Fondul Proprietãþii de Stat pentru vânzarea acþiunilor deþinute
la Societatea Comercialã ”GeromÒ Ñ S.A. Buzãu, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 martie
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 decembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 18.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 255/2000 privind prelungirea
termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul
Proprietãþii de Stat pentru vânzarea acþiunilor deþinute
la Societatea Comercialã ”GeromÒ Ñ S.A. Buzãu
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. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietãþii de Stat pentru vânzarea
acþiunilor deþinute la Societatea Comercialã ”GeromÒ Ñ S.A. Buzãu ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 25.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 71/2000
pentru aprobarea extinderii ºi completãrii Aranjamentului
de credit stand-by dintre România ºi Fondul Monetar
Internaþional, încheiat la Washington la 5 august 1999,
aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum
ºi a Memorandumului Guvernului României privind politicile
economice ºi a Suplimentului la acest memorandum,
ambele convenite cu Fondul Monetar Internaþional
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 71 din 24 august
2000 pentru aprobarea extinderii ºi completãrii Aranjamentului de credit
stand-by dintre România ºi Fondul Monetar Internaþional, încheiat la
Washington la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000, precum ºi a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice
ºi a Suplimentului la acest memorandum, ambele convenite cu Fondul
Monetar Internaþional, adoptatã în temeiul art. 1 lit. A pct. 22 din Legea
nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 1 septembrie 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
22 octombrie 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 10 decembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU
Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 21.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 71/2000 pentru aprobarea extinderii
ºi completãrii Aranjamentului de credit stand-by dintre România
ºi Fondul Monetar Internaþional, încheiat la Washington
la 5 august 1999, aprobate la Washington la 7 iunie 2000,
precum ºi a Memorandumului Guvernului României privind
politicile economice ºi a Suplimentului la acest memorandum,
ambele convenite cu Fondul Monetar Internaþional
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. 71/2000 pentru aprobarea extinderii ºi completãrii
Aranjamentului de credit stand-by dintre România ºi Fondul Monetar
Internaþional, încheiat la Washington la 5 august 1999, aprobate la
Washington la 7 iunie 2000, precum ºi a Memorandumului Guvernului
României privind politicile economice ºi a Suplimentului la acest memorandum, ambele convenite cu Fondul Monetar Internaþional, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 28.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 41/2000 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi
de asigurãri sociale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 41
din 27 aprilie 2000 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 27 aprilie 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 decembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 22.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii ºi alte drepturi 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 privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri
sociale ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 29.
«

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 50/24.I.2002
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 269/2000 privind urmãrirea ºi controlul postprivatizare
al societãþilor comerciale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 269 din 7 decembrie 2000 privind urmãrirea ºi controlul postprivatizare
al societãþilor comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 663 din 15 decembrie 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 8 martie
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 decembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 23.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 269/2000 privind urmãrirea
ºi controlul postprivatizare al societãþilor comerciale
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 respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 269/2000 privind urmãrirea ºi controlul postprivatizare al societãþilor comerciale ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 30.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 36/2001
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul
de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 36 din 16 august
2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul
Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la
Luxemburg la 20 iulie 2001, adoptatã în temeiul art. 1 pct. I.2 din
Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 28 august
2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 octombrie 2001, 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 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 24.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 36/2001 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Marelui Ducat
de Luxemburg privind schimbul de stagiari,
semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001
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. 36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 31.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DE INTERNE
Nr. 183 din 29 noiembrie 2001

MINISTERUL EDUCAÞIEI ªI CERCETÃRII
Nr. 3.032 din 14 ianuarie 2002

ORDIN
privind colaborarea în domeniul educaþiei ºi pregãtirii antiinfracþionale a elevilor
Ministrul de interne ºi ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
având în vedere prevederile Programului de guvernare pe perioada 2001Ñ2004,
în temeiul prevederilor Legii nr. 40/1990 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului de Interne, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei
ºi Cercetãrii,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Ministerul de Interne ºi Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii vor coopera în vederea organizãrii ºi desfãºurãrii,
în condiþii optime, a activitãþilor de prevenire a criminalitãþii
în mediul ºcolar.
Art. 2. Ñ Activitãþile cu caracter educativ-preventiv vor
viza atât prevenirea delincvenþei juvenile, cât ºi prevenirea
victimizãrii elevilor ºi se vor desfãºura conform structurii ºi
tematicii prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2 care fac parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Acþiunile vor avea loc în cadrul orelor de dirigenþie, de consiliere sau în cadrul activitãþilor extraºcolare
stabilite de comun acord între conducerile unitãþilor ºcolare
ºi ale celor de poliþie. Vor fi organizate întâlniri cu elevi, cu
profesori ºi cu pãrinþi, din partea poliþiei urmând sã parti-

cipe ofiþeri specializaþi în prevenirea criminalitãþii, precum ºi
lucrãtori de la alte formaþiuni.
Art. 4. Ñ Semestrial, la nivelul inspectoratelor de
poliþie judeþene, respectiv al Direcþiei Generale de Poliþie
a Municipiului Bucureºti, ºi la cel al inspectoratelor
ºcolare judeþene ºi al Inspectoratului ªcolar al
Municipiului Bucureºti, vor fi analizate dinamica stãrii
infracþionale în perimetrul ºcolar ºi cea care se manifestã
în rândul elevilor.
Art. 5. Ñ Fiecare minister îºi va stabili direcþiile de specialitate care vor coordona activitãþile pentru aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu
ANEXA Nr. 1
STRUCTURA

activitãþilor educativ-preventive
a) Pregãtirea elevilor
Se va acþiona pe douã direcþii principale:
Ñ pregãtirea elevilor pentru a nu deveni infractori (prevenirea delincvenþei juvenile);
Ñ pregãtirea elevilor pentru a ºti cum sã evite sã
devinã victime ale infracþiunilor (prevenirea victimizãrii).
b) Pregãtirea consilierilor educativi ºi a profesorilor diriginþi în problematica prevãzutã de prezentul ordin

c) Întâlniri cu profesori ºi pãrinþi
Se vor organiza o datã la douã luni în fiecare instituþie
de învãþãmânt.
d) Alte activitãþi:
Ñ distribuirea unor materiale cu caracter preventiv ºi
amenajarea în ºcoalã a unor panouri cu astfel de materiale;
Ñ organizarea de concursuri;
Ñ participarea la emisiuni radio-tv;
Ñ implicarea elevilor în alte acþiuni educativ-preventive.
ANEXA Nr. 2

TEMATICA

activitãþilor educativ-preventive
A. Prevenirea delincvenþei juvenile:
Ñ elemente de legislaþie, principalele infracþiuni sau acte
antisociale comise de copii (definiþii, forme de manifestare,
diferenþa dintre infracþiune ºi contravenþie, dintre furt ºi
tâlhãrie etc.);
Ñ consecinþele legale, sociale ºi morale ale acestor
fapte Ñ rãspunderea penalã ºi contravenþionalã a minorului

(cum îi afecteazã pe ei, pe colegi, pe pãrinþi, alte persoane);
Ñ cauze ºi elemente favorizante ale comiterii de
infracþiuni (dorinþa de a avea un obiect sau o sumã de
bani, prestigiu în ochii prietenilor, influenþa grupului, instigarea sau forþarea de cãtre o altã persoanã, invidia, gelozia,
consumul de bãuturi alcoolice sau de droguri);
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Ñ necesitatea respectãrii regulilor de convieþuire socialã
(pentru a fi respectat, trebuie sã respecþi; pentru a fi în
siguranþã, trebuie la rândul tãu sã nu faci rãu altora);
Ñ grupurile ºi apartenenþa la grup (gaºcã sau cerc de
prieteni; avantaje ºi dezavantaje; cine ia deciziile în cadrul
grupului; teama de a nu se face de râs; activitãþi legale ºi
activitãþi ilegale ale grupului; ce spune legea despre
infracþiunile sãvârºite în grup);
Ñ consumul de alcool ºi droguri (riscuri, consecinþe
medicale, legale ºi sociale).
B. Prevenirea victimizãrii copiilor:
Ñ situaþii în care se pot afla Ñ acasã, pe stradã, la
ºcoalã, la joacã, în mijloacele de transport; cum pot identifica o situaþie periculoasã sau potenþial periculoasã;
Ñ cine este responsabil de siguranþa lor (pãrinþi, cadre
didactice, poliþie, alte instituþii);
Ñ mijloace de autoprotecþie împotriva agresiunilor fizice
(loviri, vãtãmãri corporale), împotriva agresiunilor sexuale,
împotriva furturilor, împotriva înºelãciunilor;

ACTE

Ñ ce drepturi au; cum ºi le pot exercita; cine le apãrã
ºi cui pot cere ajutor.
C. Întâlniri cu profesori ºi pãrinþi:
Ñ responsabilitãþile legale ce le revin pentru creºterea
ºi educarea copiilor;
Ñ rãspunderea pentru faptele copiilor;
Ñ modalitãþi de prevenire a infracþiunilor comise asupra
copiilor;
Ñ familiile dezorganizate ºi în care se consumã alcool Ñ
riscurile pentru educaþia ºi sãnãtatea copiilor;
Ñ agresiunile fizice ºi sexuale asupra copiilor, comise
în familie;
Ñ necesitatea unei strânse cooperãri între familie,
ºcoalã, societatea civilã, administraþia localã ºi alte organisme guvernamentale;
Ñ propuneri de proiecte ºi de acþiuni comune destinate
limitãrii victimizãrii copiilor.

ALE CONSILIULUI NAÞIONAL
AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind îndreptarea erorii materiale existente în Decizia Consiliului Naþional
al Audiovizualului nr. 109 din 6 septembrie 2001
Ca urmare a Solicitãrii Societãþii Comerciale ”AIRKAB SERVÒ Ñ S.R.L. cu nr. 6.754 din
19 noiembrie 2001, discutatã în ºedinþa Consiliului Naþional al Audiovizualului din data de
20 decembrie 2001,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e:
Articol unic. Ñ Se excepteazã de la prevederile art. 1 din Decizia Consiliului Naþional al
Audiovizualului nr. 109 din 6 septembrie 2001 poziþia 1, respectiv:
Nr.
crt.

1.

Titularul licenþei
de emisie

Societatea Comercialã
”AIRKAB SERVÒ Ñ S.R.L.

Numãrul licenþei
de emisie/data eliberãrii

C755 din 9 mai 1995
C757 din 9 mai 1995
C758 din 9 mai 1995

Localitatea
(judeþul)

Cãpuºu Mare (Cluj)
Feleacu (Cluj)
Izvoru Criºului (Cluj)

Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
ªerban Madgearu
Bucureºti, 15 ianuarie 2002.
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