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DECIZII
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului
în perioada 26Ñ28 mai 2002
În conformitate cu art. 36 din Regulamentul Senatului, republicat,
Preºedintele Senatului

d e c i d e:

Articol unic. Ñ În perioada 26Ñ28 mai 2002 conducerea Senatului va fi
asiguratã de domnul senator Doru Ioan Tãrãcilã, vicepreºedinte al Senatului.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 24 mai 2002.
Nr. 4.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit
în grad de Comandor
În temeiul prevedrilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III ºi
ale art. 11 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de
decoraþii al României,
pentru contribuþiile importante în studierea rolului ºi funcþiilor statului,
pentru remarcabilele analize comparate privind politicile economice structurale ºi conjuncturale din perspectiva transformãrii economiilor etatiste în
unele de tip concurenþial occidental,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã domnului profesor universitar Nicolas
Spulber de la Universitatea Indiana din Bloomington Ordinul naþional Pentru
Merit în grad de Comandor.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 23 mai 2002.
Nr. 450.
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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind programul de mãsuri de restructurare financiarã a creanþelor deþinute de Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenþilor economici din sectorul agricol
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 1. Ñ Prezenta ordonanþã de urgenþã reglementeazã
restructurarea financiarã a creanþelor deþinute de Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumitã în continuare A.V.A.B., asupra agenþilor economici viabili din sectorul agricol, în scopul îndeplinirii obiectivului prioritar al
politicii economice privind relansarea agriculturii, inclusiv
prin încurajarea integrãrii producãtorilor agricoli cu procesatorii ºi comercianþii de produse agroalimentare.
Art. 2. Ñ În înþelesul prezentei ordonanþe de urgenþã,
prin agent economic viabil din sectorul agricol, denumit în
continuare agent economic, se înþelege orice societate
comercialã, asociaþie familialã sau persoanã fizicã autorizatã
sã desfãºoare activitãþi independente, care are o obligaþie
de platã cãtre A.V.A.B., nu se aflã în procedurã de faliment, reorganizare judiciarã sau lichidare, este capabilã sã
susþinã financiar rambursarea datoriei cãtre A.V.A.B., precum ºi dezvoltarea activitãþii ºi care are ca obiect principal
de activitate agricultura (cultura vegetalã Ñ cod CAEN 011,
zootehnia Ñ cod CAEN 012, activitãþi mixte de culturã
vegetalã ºi creºterea animalelor Ñ cod CAEN 013 ºi servicii auxiliare Ñ cod CAEN 014), industria alimentarã (cod
CAEN 15, cu excepþia fabricãrii bãuturilor Ñ cod CAEN
159), precum ºi comerþul cu produse alimentare (cod
CAEN 513 ºi 522, cu excepþia comerþului cu bãuturi ºi
tutun Ñ cod CAEN 5134, 5135, 5139, 5225, 5226).
Art. 3. Ñ Restructurarea financiarã a creanþelor reprezintã un program de mãsuri derulat de A.V.A.B., de care
beneficiazã agenþii economici din sectorul agricol care au o
obligaþie de platã cãtre A.V.A.B., având ca finalitate eºalonarea la platã în lei, pe o perioadã de maximum 5 ani, a
valorii nominale a creanþelor exprimate în lei, astfel cum
acestea au fost preluate prin contractele de cesiune de
creanþã sau, dupã caz, a soldului valorii nominale exprimate în lei, rãmas dupã deducerea încasãrilor înregistrate
în contul creanþei, prin derogare de la prevederile art. 181
alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 409/2001,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ Programul de mãsuri vizând restructurarea
financiarã a creanþelor, potrivit prezentei ordonanþe de
urgenþã, constã în principal în:
a) analiza preliminarã a activitãþii agenþilor economici din
sectorul agricol, aflaþi în portofoliul A.V.A.B.;
b) construirea matricelor, conþinând criterii de performanþã economico-financiarã, privind selecþia ºi calificarea
agenþilor economici viabili;
c) pachet de condiþii impuse agenþilor economici
selectaþi, conþinând, între altele, prezentarea de programe
cu indicatorii de performanþã a activitãþii pe urmãtorii 5 ani;

d) procedura de monitorizare ºi evaluare semestrialã a
rezultatelor financiare ale agenþilor beneficiari ai programului
de restructurare financiarã.
Art. 5. Ñ Agenþii economici calificaþi în cadrul programului de mãsuri vizând restructurarea financiarã a
creanþelor vor fi notificaþi în termen de 5 zile de la data
aprobãrii de cãtre A.V.A.B.
Art. 6. Ñ La data transmiterii notificãrii înceteazã orice
procedurã de valorificare iniþiatã de A.V.A.B. pânã la acea
datã, precum ºi orice consecinþe decurgând din aplicarea
acelei metode, între A.V.A.B. ºi agenþii economici urmând
sã se încheie convenþii de eºalonare la plata în lei a valorii nominale a creanþei exprimate în lei.
Art. 7. Ñ Pânã la îndeplinirea integralã a obligaþiilor
prevãzute în convenþiile de eºalonare la platã de cãtre
agenþii economici, valoarea nominalã a creanþelor, consolidatã în dolari S.U.A., va fi reflectatã în contabilitatea
A.V.A.B. într-un cont de evidenþã extrabilanþier.
Art. 8. Ñ (1) La data încheierii convenþiilor de eºalonare
la platã A.V.A.B. va institui sechestrul în condiþiile legii, în
scopul garantãrii, asupra bunurilor urmãribile ale agenþilor
economici, în limita necesarã realizãrii creanþei consolidate
în dolari S.U.A., orice act de înstrãinare a acestor bunuri
fãrã acordul A.V.A.B fiind lovit de nulitate.
(2) A.V.A.B. va putea proceda la eliberarea de sub
sechestru a bunurilor numai în mãsura în care gradul de
garantare a soldului valorii nominale eºalonate la platã este
de cel puþin 150%.
Art. 9. Ñ Eºalonarea la platã în lei a creanþelor, acordatã în condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã, înceteazã
de drept în cazul nerespectãrii de cãtre agenþii economici a
graficului ºi condiþiilor stabilite prin convenþiile încheiate cu
A.V.A.B.
Art. 10. Ñ Nerespectarea obligaþiilor de cãtre agenþii
economici atrage încetarea efectelor convenþiilor de eºalonare la platã ºi declanºarea procedurilor de valorificare
prevãzute în Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 51/1998, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 409/2001, dupã comunicarea prealabilã de cãtre
A.V.A.B. a debitului restant, consolidat în dolari S.U.A., la
cursul valutar din data preluãrii creanþei.
Art. 11. Ñ Agenþii economici pierd dreptul de a beneficia de prezentele mãsuri de restructurare financiarã a
creanþelor dacã în perioada derulãrii convenþiilor de eºalonare la platã îºi schimbã obiectul de activitate sau veniturile sunt obþinute preponderent din alte activitãþi decât cele
menþionate la art. 2, urmând sã se declanºeze procedurile
de valorificare prevãzute la art. 10.
Art. 12. Ñ În termen de 15 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã A.V.A.B. va
elabora ºi va supune Guvernului spre aprobare norme
metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 56.

Contrasemneazã:
Preºedintele Autoritãþii
pentru Valorificarea Activelor Bancare,
Ionel Blãnculescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor
în domeniul public al municipiului Botoºani ºi în administrarea Consiliului Local
al Municipiului Botoºani, judeþul Botoºani, a lucrãrii de artã monumentalã ”Semn EminescuÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 9 alin. (1) ºi ale art. 12 alin. (1)
ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului ºi din administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor
în domeniul public al municipiului Botoºani ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoºani, judeþul
Botoºani, a lucrãrii de artã monumentalã ”Semn EminescuÒ,
având datele de identificare prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea lucrãrii prevãzute la art. 1
se va face pe bazã de protocol încheiat între Ministerul
Culturii ºi Cultelor ºi Consiliul Local al Municipiului
Botoºani, judeþul Botoºani, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 472.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrãrii de artã monumentalã transmise din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Botoºani,
judeþul Botoºani
Denumirea
bunului
transmis

Lucrare de artã
monumentalã
”Semn EminescuÒ

Caracteristicile
bunului
transmis

Ð autorul:
Neculai
Pãduraru
Ð materialul:
bronz
Ð scara: 1:1

Amplasamentul
bunului
transmis

Valoarea
bunului transmis
(lei)

Persoana juridicã
de la care se
transmite bunul

Satul Cãtãmãrãºti 2.810.000.000
Vale, comuna
Mihai Eminescu Ñ
extravilan

Ministerul
Culturii
ºi Cultelor

Persoana juridicã
la care se
transmite bunul

Numãrul de identificare
atribuit de Ministerul
Finanþelor Publice

Consiliul Local
al Municipiului
Botoºani

33.418

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor
în domeniul public al oraºului Topoloveni ºi în administrarea Consiliului Local
al Oraºului Topoloveni, judeþul Argeº, a lucrãrii de artã monumentalã ”FamiliaÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 9 alin. (1) ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor în domeniul public al oraºului Topoloveni ºi în administrarea Consiliului
Local al Oraºului Topoloveni, judeþul Argeº, a lucrãrii de artã
monumentalã ”FamiliaÒ, având datele de identificare prevãzute
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea lucrãrii prevãzute la art. 1
se va face pe bazã de protocol încheiat între Ministerul
Culturii ºi Cultelor ºi Consiliul Local al Oraºului Topoloveni,
judeþul Argeº, la valoarea de inventar, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 473.

Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrãrii de artã monumentalã transmise din domeniul public al statului în domeniul public al oraºului Topoloveni,
judeþul Argeº
Denumirea
bunului
transmis

Caracteristicile
bunului
transmis

Valoarea
bunului transmis
(lei)

Persoana juridicã
de la care se
transmite bunul

Persoana juridicã
la care se
transmite bunul

Lucrare de artã
monumentalã
”FamiliaÒ

Ñ autorul:
Gheorghe
Iliescu
Cãlineºti
Ñ materialul:
bronz
Ñ scara: 1:1

1.200.000.000

Ministerul Culturii
ºi Cultelor

Numãrul de identificare
atribuit de Ministerul
Finanþelor Publice

Consiliul Local
al Oraºului
Topoloveni

101.456

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor
în domeniul public al municipiului Botoºani ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Botoºani, judeþul Botoºani, a lucrãrii de artã monumentalã ”Portret Mihai EminescuÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 9 alin. (1) ºi ale art. 12 alin. (1) ºi
(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului ºi din administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor
în domeniul public al municipiului Botoºani ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoºani, judeþul
Botoºani, a lucrãrii de artã monumentalã ”Portret Mihai
EminescuÒ, având datele de identificare prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea lucrãrii prevãzute la
art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între
Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi Consiliul Local al
Municipiului Botoºani, judeþul Botoºani, la valoarea de
inventar, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotorâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 474.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrãrii de artã monumentalã transmise din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Botoºani,
judeþul Botoºani
Denumirea
bunului
transmis

Lucrare de artã
monumentalã
”Portret
Mihai
EminescuÒ

Caracteristicile
bunului
transmis

Ð autorul:
Dumitru
Passima
Ð materialul:
bronz
Ð scara: 1:1

Amplasamentul
bunului
transmis

Valoarea
bunului transmis
(lei)

Persoana juridicã
de la care se
transmite bunul

parcul situat pe
bd Mihai
Eminescu/
bd George
Enescu

103.000.000

Ministerul
Culturii ºi
Cultelor

Persoana juridicã
la care se
transmite bunul

Consiliul Local
al Municipiului
Botoºani

Numãrul de identificare
atribuit de Ministerul
Finanþelor Publice

33.419

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor
în domeniul public al comunei Sãrmaºu ºi în administrarea Consiliului Local al Comunei Sãrmaºu,
judeþul Mureº, a lucrãrii de artã monumentalã ”Femeie simbolÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 9 alin. (1) ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului ºi din administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor
în domeniul public al comunei Sãrmaºu ºi în administrarea
Consiliului Local al Comunei Sãrmaºu, judeþul Mureº, a

lucrãrii de artã monumentalã ”Femeie simbolÒ, având datele
de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
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Art. 2. Ñ Predarea-preluarea lucrãrii prevãzute la
art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între
Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi Consiliul Local al

Comunei Sãrmaºu, judeþul Mureº, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 475.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrãrii de artã monumentalã transmise din domeniul public al statului
în domeniul public al comunei Sãrmaºu, judeþul Mureº
Denumirea
bunului
transmis

Caracteristicile
bunului
transmis

Lucrare de artã
monumentalã
”Femeie simbolÒ

Ñ autorul:
Ion Vlasiu
Ñ materialul:
bronz
Ñ scara: 1:1

Valoarea
bunului transmis
(lei)

Persoana juridicã
de la care se
transmite bunul

589.000.000

Persoana juridicã
la care se
transmite bunul

Ministerul Culturii
ºi Cultelor

Numãrul de identificare
atribuit de Ministerul
Finanþelor Publice

Consiliul Local
al Comunei
Sãrmaºu

101.448

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului ºi din administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor
în domeniul public al comunei Siliºtea ºi în administrarea Consiliului Local al Comunei Siliºtea,
judeþul Teleorman, a lucrãrii de artã monumentalã ”Victimele comunismuluiÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 9 alin. (1) ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului ºi din administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor
în domeniul public al comunei Siliºtea ºi în administrarea
Consiliului Local al Comunei Siliºtea, judeþul Teleorman, a
lucrãrii de artã monumentalã ”Victimele comunismuluiÒ,
având datele de identificare prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea lucrãrii prevãzute la art. 1
se va face pa bazã de protocol încheiat între Ministerul
Culturii ºi Cultelor ºi Consiliul Local al Comunei Siliºtea,
judeþul Teleorman, la valoarea de inventar, în termen de
30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 476.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a lucrãrii de artã monumentalã transmise din domeniul public al statului
în domeniul public al comunei Siliºtea, judeþul Teleorman
Denumirea
bunului
transmis

Lucrare de artã
monumentalã
”Victimele
comunismuluiÒ

Caracteristicile
bunului
transmis

Amplasamentul
bunului
transmis

Ð autorul:
Centrul satului
Caius
Siliºtea
Rãzvan Rotaru
Ð materialul:
marmurã

Valoarea
bunului transmis
(lei)

40.000.000

Persoana juridicã
de la care se
transmite bunul

Ministerul
Culturii ºi
Cultelor

Persoana juridicã
la care se
transmite bunul

Consiliul Local
al Comunei
Siliºtea

Numãrul de identificare
atribuit de Ministerul
Finanþelor Publice

101.453
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea anexelor nr. 1 ºi 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 182/2002
privind lista autoritãþilor contractante care au obligaþia de a aplica prevederile Ordonanþei
Guvernului nr. 20/2002 privind achiziþiile publice prin licitaþii electronice ºi produsele
care urmeazã sã fie achiziþionate prin procedura de licitaþie electronicã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 la Hotãrârea Guvernului
nr. 182/2002 privind lista autoritãþilor contractante care au
obligaþia de a aplica prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 20/2002 privind achiziþiile publice prin licitaþii electronice
ºi produsele care urmeazã sã fie achiziþionate prin procedura de licitaþie electronicã, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 158 din 5 martie 2002, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Punctul 8 din anexa nr. 1 se completeazã cu subpunctul 14 cu urmãtorul cuprins:
”14. 41 de spitale judeþene din subordinea Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei.Ò
2. La punctul 22 din anexa nr. 1 se introduc subpunctele 1Ñ6 cu urmãtorul cuprins:
”1. Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate Române
2. Compania Naþionalã de Cãi Ferate ÇC.F.R.È Ñ S.A.
3. Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de Marfã
ÇC.F.R. MarfãÈ Ñ S.A.
4. Societatea Naþionalã de Transport Feroviar de
Cãlãtori ÇC.F.R. CãlãtoriÈ Ñ S.A.

5. Societatea de Servicii de Management Feroviar
ÇS.M.F.È Ñ S.A.
6. Societatea de Administrare Active Feroviare
ÇS.A.A.F.È Ñ S.A.Ò
3. Anexa nr. 2 se completeazã astfel:
”Codul CPSA în care
este inclus produsul

1551.20
2320.15
2464.12

2430.24

Denumirea
produsului

Nota

Lapte praf
1 ºi 2Ò
Motorine
Preparate chimice pentru utilizãri fotografice (consumabile,
imprimante, fax ºi copiatoare)
Cerneluri negre ºi colorate
pentru imprimerie (consumabile pentru imprimante)

Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 182/2002, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din
5 martie 2002, cu completãrile aduse prin prezenta hotãrâre,
va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 478.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru abrogarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.223/2001 privind trecerea unor bunuri din domeniul
public în domeniul privat al statului ºi pentru mandatarea Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului
sã iniþieze, prin Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A., procedurile pentru constituirea
unei societãþi comerciale cu capital mixt în vederea realizãrii ºi exploatãrii unui complex
cultural-sportiv în zona Lacului Vãcãreºti
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hoãtãrâre.
Articol unic. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 1.223/2001 privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul
privat al statului ºi pentru mandatarea Ministerului Apelor ºi
Protecþiei Mediului sã iniþieze, prin Compania Naþionalã

”Apele RomâneÒ Ñ S.A., procedurile pentru constituirea
unei societãþi comerciale cu capital mixt în vederea realizãrii ºi exploatãrii unui complex cultural-sportiv în zona
Lacului Vãcãreºti, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 780 din 7 decembrie 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 481.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind participarea României la Summitul mondial pentru dezvoltare durabilã,
Johannesburg, 26 august Ñ 4 septembrie 2002
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ România participã cu o delegaþie guvernamentalã la Summitul mondial pentru dezvoltare durabilã
(Rio+10), denumit în continuare Summit, în perioada
26 august Ñ 4 septembrie 2002, la Johannesburg, Africa
de Sud.
Art. 2. Ñ România participã cu douã standuri la
Expoziþia de la Johannesburg, denumitã în continuare
expoziþie, în perioada 10 august Ñ 10 septembrie 2002.
Art. 3. Ñ (1) În vederea pregãtirii participãrii ºi reprezentãrii României la Summit ºi la expoziþie se constituie o
comisie de organizare, sub coordonarea Ministerului Apelor
ºi Protecþiei Mediului ºi a Ministerului Afacerilor Externe,
formatã din câte un reprezentant al ministerelor a cãror
activitate are impact asupra mediului ºi dezvoltãrii durabile.
(2) Comisia de organizare îºi desfãºoarã activitatea în
baza unui program de acþiune stabilit la prima reuniune a
acesteia.

(3) La lucrãrile comisiei de organizare participã în calitate de invitat câte un reprezentant al Administraþiei
Prezidenþiale ºi al Camerei de Comerþ ºi Industrie a
României ºi a Municipiului Bucureºti.
(4) În vederea participãrii la Summit ºi la expoziþie
comisia de organizare colaboreazã cu alte autoritãþi ºi
instituþii publice, cu persoane juridice de drept privat, precum ºi cu organizaþii neguvernamentale.
Art. 4. Ñ Finanþarea cheltuielilor pentru acþiunile de
pregãtire ºi reprezentare la Summit ºi la expoziþie, în limita
sumei de 50.000 dolari S.U.A., se realizeazã din bugetul
Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului pe anul 2002.
Art. 5. Ñ Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului va utiliza sumele alocate pentru desfãºurarea acþiunilor prevãzute
la art. 1 ºi 2, în conformitate cu deciziile comisiei de organizare.
Art. 6. Ñ Finanþarea participãrii delegaþiilor la Summit se
face de cãtre fiecare instituþie trimiþãtoare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 16 mai 2002.
Nr. 482.
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