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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne
de a angaja ºi presta servicii
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 74 din
30 august 2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de
a angaja ºi presta servicii, adoptatã în temeiul art. 1 pct. VI.6
din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, cu
urmãtoarele modificãri:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Ministerul de Interne poate angaja ºi presta
în condiþiile legii, la cerere, pe bazã de contract sau
comandã fermã, prin unitãþile sale, servicii pentru persoane
juridice sau pentru persoane fizice.Ò

2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Condiþiile ºi criteriile de organizare ºi realizare a serviciilor se stabilesc prin regulament aprobat prin
hotãrâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data
intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanþe.Ò
3. La articolul 3, alineatul (2) se abrogã.
Art. II. Ñ Domeniile în care Ministerul de Interne poate
angaja ºi presta servicii sunt cele cuprinse în lista din
anexa care face parte integrantã din prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU
Bucureºti, 16 aprilie 2002.
Nr. 196.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând domeniile de activitate în care unitãþile Ministerului de Interne pot angaja ºi presta servicii
1. Însoþirea cu personal ºi mijloace tehnice specifice a
transporturilor de valori, a celor periculoase ºi a celor agabaritice.
2. Asigurarea ordinii cu efective de jandarmi în incinta
stadioanelor, terenurilor, sãlilor ºi în alte spaþii ºi incinte în
care se organizeazã manifestãri sportive, cultural-educative,
târguri, expoziþii ºi altele asemenea, care nu fac obiectul
prevederilor art. 21 lit. c), d) ºi e) din Legea nr. 116/1998
privind organizarea ºi funcþionarea Jandarmeriei Române.
3. Acordarea asistenþei tehnice ºi materiale pentru executarea unor ºedinþe de trageri în poligoanele Ministerului
de Interne.
4. Organizarea unor cursuri de pregãtire pentru personalul firmelor de pazã ºi securitate în vederea avizãrii.
5. Organizarea unor cursuri de formare ºi specializare a
conductorilor de câini de serviciu ºi acordarea de consultanþã în domeniul chinologiei.
6. Verificarea, reglarea ºi întreþinerea armamentului
deþinut de cãtre persoane fizice cu forme legale.
7. Transportul materialelor radioactive Ñ surse sau
combustibil nuclear Ñ, însoþirea de specialitate a transporturilor de materiale radioactive, cu efectuarea de mãsurãtori
dozimetrice pe timpul deplasãrii.

8. Acordarea de consultanþã pentru efecte pirotehnice.
9. Avizarea, în conformitate cu prevederile art. 80 lit. o)
din Hotãrârea Guvernului nr. 251/1999 privind condiþiile de
autorizare, organizare ºi exploatare a jocurilor de noroc, a
personalului care lucreazã la agenþii economici operatori de
jocuri de noroc.
10. Efectuarea de fotocopii, fotografii, replici sigilii, facsimile, pentru documente oficiale.
11. În cazul arhivelor Ministerului de Interne, cercetarea
documentelor pentru o temã solicitatã, dactilografierea ºi
eliberarea unor documente, traduceri ºi transcrierea materialelor scrise în limbi strãine.
12. Confecþii cartonaj, legare carte, registru ºi dosar.
13. Efectuarea de prestaþii artistice de cãtre formaþiile de
muzicã militarã ºi ansamblul artistic ”CiocârliaÒ.
14. Participarea cu efective, mijloace tehnice ºi materiale
din dotare la realizarea unor producþii cinematografice sau
spectacole.
15. Organizarea, inclusiv în spaþii proprii, a unor manifestãri culturale, artistice, sportive ºi profesionale, cum sunt:
conferinþe, simpozioane, adunãri generale ale unor societãþi
comerciale sau asociaþii nonprofit, concerte, spectacole festive, mese festive pentru personalul Ministerului de Interne,
închirieri de corturi.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea
Ministerului de Interne de a angaja ºi presta servicii
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. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja
ºi presta servicii ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 12 aprilie 2002.
Nr. 302.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Alineatul (1) al articolului 103 din Legea
administraþiei publice locale nr. 215/2001, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie

2001, cu completãrile ulterioare, se modificã dupã cum
urmeazã:
”Art. 103. Ñ (1) La constituirea consiliului judeþean se
aplicã în mod corespunzãtor dispoziþiile art. 30Ñ37.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 12 februarie 2002, 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 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 216.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 288/29.IV.2002
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1)
al art. 103 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001
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 pentru modificarea alin. (1) al
art. 103 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001 ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 323.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ºi completarea Legii partidelor politice nr. 27/1996
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Legea partidelor politice nr. 27/1996, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din
29 aprilie 1996, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi se
completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (3) al articolului 39 va avea urmãtorul
cuprins:
”(3) Partidele politice care, la începutul legislaturii, au
reprezentanþi în grupuri parlamentare, cel puþin într-o
Camerã, primesc o subvenþie de bazã. Totalul subvenþiilor
de bazã reprezintã o treime din subvenþiile bugetare
alocate partidelor politice.Ò

2. Dupã articolul 46 se introduce articolul 46 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 461. Ñ Dispoziþiile prezentei legi se completeazã
cu dispoziþiile dreptului comun care reglementeazã reorganizarea persoanelor juridice.Ò
Art. II. Ñ Legea partidelor politice nr. 27/1996, cu modificãrile ulterioare ºi cu modificãrile ºi completãrile aduse
prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 12 februarie 2002, 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 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 217.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea
Legii partidelor politice nr. 27/1996
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 modificarea ºi completarea
Legii partidelor politice nr. 27/1996 ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 324.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea
de la plata obligaþiilor bugetare aferente minelor ºi carierelor închise, aflate în conservare
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 156 din 21 noiembrie 2001 pentru scutirea
de la plata obligaþiilor bugetare aferente minelor ºi carierelor închise, aflate în conservare, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 29 noiembrie
2001, cu urmãtoarea modificare:
Ñ Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Companiile naþionale, societãþile naþionale ºi
societãþile comerciale care au în componenþa lor mine ºi
cariere a cãror decizie de închidere a fost aprobatã prin
hotãrâri ale Guvernului beneficiazã, pentru activitatea

proprie ºi a exploatãrilor miniere subordonate, de scutire la
plata:
a) obligaþiilor aferente minelor ºi carierelor nominalizate
în hotãrârile Guvernului faþã de bugetul de stat, bugetul
asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale ºi fondurile
speciale, datorate ºi neachitate pânã la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã;
b) penalitãþilor de orice fel, precum ºi majorãrilor de
întârziere aferente debitelor prevãzute la lit. a), datorate ºi
calculate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 12 februarie 2002, 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 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 219.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 156/2001 pentru scutirea
de la plata obligaþiilor bugetare aferente minelor ºi carierelor
închise, aflate în conservare
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. 156/2001 pentru scutirea de la plata obligaþiilor
bugetare aferente minelor ºi carierelor închise, aflate în conservare, ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 326.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic
de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaþional BucureºtiÑOtopeni
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 64 din
24 august 1999 pentru aprobarea Programului strategic de
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul
Internaþional BucureºtiÑOtopeni, emisã în temeiul art. 1
lit. H pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999,
cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Obiectivele incluse în Programul strategic de
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul
Internaþional BucureºtiÑOtopeni, prevãzute în anexa nr. 1,
sunt de utilitate publicã.Ò
2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Terenurile cuprinse în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internaþional BucureºtiÑOtopeni,

necesare pentru realizarea programului strategic, delimitate
conform anexei nr. 2, se stabilesc prin documentaþiile de
amenajare a teritoriului ºi de urbanism, aprobate potrivit
reglementãrilor legale.Ò
3. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Finanþarea programului strategic se va asigura din surse proprii ale titularului, din credite bancare ºi,
în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei.Ò
4. Articolul 6 se abrogã.
5. La anexa nr. 1, punctul II.3 va avea urmãtorul
cuprins:
”II.3. 1 ianuarie 2004 Ñ 31 decembrie 2005
Achiziþionarea terenurilor necesare realizãrii obiectivului
de investiþii aprobat ºi scoaterea acestora din circuitul
agricol, dacã este cazul;Ò
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6. Anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:

”ANEXA Nr. 2

Ò

Art. II. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 64/1999, modificatã Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o
ºi completatã prin prezenta lege, va fi republicatã în nouã numerotare.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 aprilie 2002, 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 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 220.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 64/1999
pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare
la Aeroportul Internaþional BucureºtiÑOtopeni
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. 64/1999 pentru aprobarea
Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeropor-

tuare la Aeroportul Internaþional BucureºtiÑOtopeni ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 327.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare
publicã externã a României pentru anul 2002
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 2 din
24 ianuarie 2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare
publicã externã a României pentru anul 2002, adoptatã în

temeiul art. I pct. II. 1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 februarie 2002, 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 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 221.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 2/2002 privind aprobarea
plafonului de îndatorare publicã externã a României pentru anul 2002
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. 2/2002 privind aprobarea plafonului de îndatorare

publicã externã a României pentru anul 2002 ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 328.
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