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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Protocolul nr. 13 la Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor funda-

mentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la
Vilnius la 3 mai 2002.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 21 noiembrie 2002, 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 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucureºti, 9 ianuarie 2003.
Nr. 7.

PROTOCOLUL Nr. 13
la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale
privind abolirea pedepsei cu moartea*)
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol,
convinse cã dreptul fiecãruia la viaþã reprezintã o valoare fundamentalã într-o societate democraticã ºi cã abolirea
pedepsei cu moartea este esenþialã pentru apãrarea acestui drept ºi pentru deplina recunoaºtere a demnitãþii înnãscute a
tuturor fiinþelor umane,
dorind sã consolideze apãrarea dreptului la viaþã garantat de cãtre Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale, semnatã la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumitã în continuare Convenþia),
considerând cã Protocolul nr. 6 la Convenþia privind abolirea pedepsei cu moartea, semnat la Strasbourg la
28 aprilie 1983, nu exclude pedeapsa cu moartea referitoare la actele comise în timp de rãzboi sau de pericol iminent de
rãzboi,
fiind hotãrâte sã acþioneze în cele din urmã pentru abolirea pedepsei cu moartea în toate circumstanþele,
au convenit asupra celor ce urmeazã:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 3

Abolirea pedepsei cu moartea

Interzicerea rezervelor

Pedeapsa cu moartea este abolitã. Nimeni nu poate fi
condamnat la o asemenea pedeapsã ºi nici executat.

Nici o rezervã la dispoziþiile prezentului protocol în temeiul art. 57 din Convenþie nu este admisã.

ARTICOLUL 2

ARTICOLUL 4

Interzicerea derogãrilor

Aplicare teritorialã

Nici o derogare de la dispoziþiile prezentului protocol în
temeiul art. 15 din Convenþie nu este îngãduitã.

1. Orice stat poate, în momentul semnãrii sau în
momentul depunerii instrumentului sãu de ratificare, de

*) Traducere.
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acceptare ori de aprobare, sã desemneze teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul protocol.
2. Orice stat poate, în orice moment ulterior, printr-o
declaraþie adresatã secretarului general al Consiliului
Europei, sã extindã aplicarea prezentului protocol la oricare
alt teritoriu desemnat în declaraþie. Protocolul va intra în
vigoare cu privire la acest teritoriu în prima zi a lunii care
urmeazã expirãrii perioadei de trei luni de la data primirii
declaraþiei de cãtre secretarul general.
3. Orice declaraþie fãcutã în virtutea celor douã paragrafe precedente va putea fi retrasã sau modificatã, în
ceea ce priveºte orice teritoriu desemnat în aceastã
declaraþie, prin notificare adresatã secretarului general al
Consiliului Europei. Retragerea sau modificarea va produce
efecte din prima zi a lunii care urmeazã expirãrii perioadei
de trei luni de la data primirii notificãrii de cãtre secretarul
general.
ARTICOLUL 5
Raportare la Convenþie

Statele pãrþi considerã art. 1Ñ4 din prezentul protocol
ca articole adiþionale la Convenþie ºi toate dispoziþiile
Convenþiei se aplicã în consecinþã.
ARTICOLUL 6
Semnare ºi ratificare

Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor
membre ale Consiliului Europei, semnatare ale Convenþiei.
El va fi supus ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii. Un stat
membru al Consiliului Europei nu va putea sã ratifice, sã
accepte sau sã aprobe prezentul protocol fãrã ca, simultan
sau anterior, sã fi ratificat Convenþia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la
secretarul general al Consiliului Europei.

3

ARTICOLUL 7
Intrare în vigoare

1. Prezentul protocol va intra în vigoare în prima zi a
lunii care urmeazã expirãrii perioadei de trei luni de la data
la care zece state membre ale Consiliului Europei îºi vor fi
exprimat consimþãmântul de a fi legate prin protocol, conform dispoziþiilor art. 6.
2. Pentru orice stat membru care îºi va exprima ulterior
consimþãmântul de a fi legat prin protocol, acesta va intra
în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii perioadei de trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 8
Funcþiile depozitarului

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului:
a) orice semnare;
b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;
c) orice datã de intrare în vigoare a prezentului protocol,
conform art. 4 ºi 7;
d) orice alt act, notificare sau comunicare având o
legãturã cu prezentul protocol.
În considerarea celor de mai sus, subsemnaþii, având
depline puteri în acest scop, au semnat prezentul protocol.
Încheiat la Vilnius la 3 mai 2002, în limbile francezã ºi
englezã, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur
exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copie
certificatã fiecãruia dintre statele membre ale Consiliului
Europei.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului
nr. 13 la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului
ºi a libertãþilor fundamentale privind abolirea pedepsei
cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 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 ratificarea Protocolului
nr. 13 la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai
2002, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 ianuarie 2003.
Nr. 8.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Actului adiþional nr. 2 la acordurile de concesiune a unor perimetre
de dezvoltare-exploatare ºi exploatare petrolierã, încheiate între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale ºi Societatea Naþionalã de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A.,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 288/2000
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 30 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Se aprobã Actul adiþional nr. 2 la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare ºi exploatare petrolierã, încheiate între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Naþionalã

de Gaze Naturale ”RomgazÒ Ñ S.A., aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 288/2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 176 din 24 aprilie 2000, prevãzut în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.553.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri ºi cheltuieli al Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei privind activitatea de privatizare pe anul 2003
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 9 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi al
art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Se aprobã bugetul propriu de venituri ºi cheltuieli al Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei

privind activitatea de privatizare pe anul 2003, prevãzut în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor
ºi locuinþei,
Ileana Tureanu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.554.
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ANEXÃ1)
BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ªI CHELTUIELI

al Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei privind activitatea de privatizare pe anul 2003

1)

Anexa este reprodusã în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Judeþean Harghita pentru finanþarea
proiectului ”Alimentarea cu gaze naturale a localitãþilor de pe direcþia de consum
TuºnadÑMiercurea-CiucÑGheorgheniÑTopliþa ºi BrãdeºtiÑZetea, judeþul HarghitaÒ
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice ºi al art. 19 lit. a)
din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2003 cu suma de 10.000.000 mii lei, pentru judeþul
Harghita, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, ºi
alocarea acesteia bugetului Consiliului Judeþean Harghita în
vederea realizãrii proiectului ”Alimentarea cu gaze naturale
a localitãþilor de pe direcþia de consum TuºnadÑ

Miercurea-CiucÑGheorgheniÑTopliþa ºi BrãdeºtiÑZetea,
judeþul HarghitaÒ.
Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face
de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor
legale.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.564.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru echilibrarea bugetelor locale
din judeþul Covasna pe anul 2003
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice ºi al art. 19 lit. a)
din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2003 cu suma de 20.000.000 mii lei, pentru judeþul
Covasna, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, ºi
alocarea acesteia bugetelor locale comunale, orãºeneºti,
municipale ºi judeþean pentru asigurarea condiþiilor minime
de funcþionare ºi pentru asigurarea fondurilor necesare
reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor ºi proiectelor cu finanþare internaþionalã.

Art. 2. Ñ Repartizarea pe unitãþi administrativ-teritoriale
a sumei de 20.000.000 mii lei se aprobã conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.
Art. 3. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face
de cãtre ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziþiilor
legale.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.565.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în
bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Judeþean Bihor ºi consiliilor locale din judeþul Bihor
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice ºi al art. 19 lit. a)
din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2003 cu suma de 50.000.000 mii lei, pentru judeþul
Bihor, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, din
care 20.000.000 mii lei pentru Consiliul Judeþean Bihor ºi
30.000.000 mii lei pentru consiliile locale din judeþul Bihor.

Art. 2. Ñ Repartizarea pe unitãþi administrativ-teritoriale
a sumei de 30.000.000 mii lei se aprobã conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.
Art. 3. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face
de cãtre ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziþiilor
legale.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.566.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului,
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, Consiliului Judeþean Sãlaj pentru finanþarea proiectului
”Conductã de transport gaze naturale de presiune înaltã ZalãuÑªimleu Silvaniei, judeþul SãlajÒ
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice ºi al art. 19 lit. a)
din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2003 cu suma de 10.000.000 mii lei, pentru judeþul
Sãlaj, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003, ºi
alocarea acesteia bugetului Consiliului Judeþean Sãlaj pentru finanþarea proiectului ”Conductã de transport gaze natu-

rale de presiune înaltã ZalãuÑªimleu Silvaniei, judeþul
SãlajÒ.
Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face
de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor
legale.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.567.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 844/1991
privind înfiinþarea Comitetului Interministerial de Garanþii ºi Credite de Comerþ Exterior
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 844/1991 privind înfiinþarea Comitetului Interministerial
de Garanþii ºi Credite de Comerþ Exterior, publicatã în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 15 ianuarie 1992, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi se înlocuieºte cu anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.568.
ANEXÃ
(Anexa nr. 1
la Hotãrârea Guvernului nr. 844/1991)

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANÞII ªI CREDITE DE COMERÞ EXTERIOR

1. Preºedinte

Ñ secretar de stat la Ministerul Finanþelor Publice

2. Vicepreºedinte

Ñ secretar de stat, Departamentul de Politici Economice, coordonator al
Departamentului de Comerþ Exterior

3. Vicepreºedinte

Ñ secretar de stat la Ministerul Industriei ºi Resurselor

4. Vicepreºedinte

Ñ preºedintele Bãncii de Export-Import a României Ñ S.A. (Eximbank)

5. Membru

Ñ secretar de stat la Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului

6. Membru

Ñ vicepreºedinte al Bãncii de Export-Import a României Ñ S.A.
(Eximbank)

7. Membru

Ñ secretar de stat la Ministerul Finanþelor Publice

8. Membru

Ñ secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

9. Membru

Ñ secretar de stat la Ministerul Dezvoltãrii ºi Prognozei

10. Membru

Ñ secretar de stat la Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor

11. Membru

Ñ secretar de stat la Ministerul Administraþiei Publice

12. Membru

Ñ secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

13. Membru

Ñ director general, Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei

14. Membru

Ñ director general, Ministerul Finanþelor Publice

15. Membru

Ñ director general, Ministerul Finanþelor Publice

16. Membru

Ñ director general, Ministerul Industriei ºi Resurselor

17. Membru

Ñ director general, Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului

18. Membru

Ñ director general, Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei

19. Membru

Ñ director general, Ministerul Apãrãrii Naþionale
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la mãrfuri în procesul
de comercializare
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 9 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind limitele legale de
perisabilitate la mãrfuri în procesul de comercializare,
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Pentru instituþiile publice limitele maxime de
perisabilitate admise se aprobã de cãtre ordonatorul principal de credite. În acest scop ministerele vor stabili limite
proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului
Finanþelor Publice.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru întreprinderile mici ºi mijlocii
ºi cooperaþie,
Silvia Ciornei
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.569.
ANEXÃ

NORME
privind limitele legale de perisabilitate la mãrfuri în procesul de comercializare
Art. 1. Ñ Prin perisabilitãþi, în sensul prezentelor norme, se
înþelege scãzãmintele care se produc în timpul transportului, manipulãrii, depozitãrii ºi desfacerii mãrfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidrolizã,
rãcire, îngheþare, topire, oxidare, aderare la pereþii vagoanelor sau
vaselor în care sunt transportate, descompunere, scurgere, îmbibare,
îngroºare, împrãºtiere, fãrâmiþare, spargere, inclusiv procese de
fermentare sau alte procese biofizice, în procesul de comercializare
în reþeaua de distribuþie (depozite cu ridicata, unitãþi comerciale cu
amãnuntul ºi de alimentaþie publicã).
Art. 2. Ñ Nu constituie perisabilitãþi pierderile incluse în normele
de consum tehnologic, precum ºi cele produse prin neglijenþã,
sustrageri ºi cele produse de alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forþã majorã.
Art. 3. Ñ Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate
la mãrfuri potrivit prevederilor art. 1 sunt prevãzute la art. 13.
Art. 4. Ñ Perisabilitãþile produse în condiþiile menþionate la art. 1
se aprobã de cãtre managerul, directorul sau administratorul persoanei juridice, dupã caz, la nivelul cantitãþilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia recepþionãrii mãrfurilor transportate, a
inventarierii sau a predãrii gestiunii, pânã la limitele prevãzute la
art. 13.
Art. 5. Ñ Limitele maxime de perisabilitate pentru mãrfurile
ambalate în recipiente din sticlã se aplicã ºi pentru ambalajele respective.
Art. 6. Ñ Perisabilitãþile pot fi acordate numai dupã o verificare
fapticã a cantitãþilor de produse existente în gestiune, stabilite dupã
cântãrire, numãrare, mãsurare ºi prin alte asemenea procedee ºi
dupã efectuarea compensãrilor conform prevederilor legale în
vigoare.

Art. 7. Ñ Limitele maxime de perisabilitate admise la depozitare
ºi desfacere se stabilesc la nivelul întregii activitãþi a persoanei juridice plãtitoare de impozit pe profit, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de mãrfuri la preþul de înregistrare al mãrfurilor
intrate sau la preþul de livrare pentru mãrfurile vândute în perioada
cuprinsã între douã inventare.
Art. 8. Ñ Aceleaºi limite maxime de perisabilitate se acordã ºi
pentru mãrfurile din stoc.
Art. 9. Ñ Limitele maxime de perisabilitate în timpul transportului
se aplicã o singurã datã pentru cantitãþile de marfã efectiv intrate
sau, dupã caz, livrate, în funcþie de condiþia de livrare stabilitã între
furnizor ºi beneficiar.
Art. 10. Ñ Comercianþii pot stabili cote de perisabilitãþi
diferenþiate sortimental pe depozite, magazine, gestiuni, pentru a fi
admise la cheltuieli deductibile din profitul impozabil, cu obligativitatea încadrãrii în limitele maxime de perisabilitate prevãzute pentru
grupa respectivã de mãrfuri.
Art. 11. Ñ Pierderile sau scãderile cantitative care depãºesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile din punct de
vedere fiscal.
Art. 12. Ñ Normele privind limitele legale de perisabilitate se
aplicã numai persoanelor juridice care sunt obligate, potrivit legii, la
plata impozitului pe profit, în limita cãrora cheltuielile cu
perisabilitãþile sunt deductibile din veniturile realizate.
Art. 13. Ñ Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate
la mãrfuri în procesul de comercializare sunt cele cuprinse în tabelele urmãtoare, ºi anume:
a) tabelul nr. 1, pentru produse alimentare ºi nealimentare;
b) tabelul nr. 2, pentru produse medicamentoase de uz uman;
c) tabelul nr. 3, pentru produse farmaceutice ºi alte produse de
uz veterinar.
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TABELUL Nr. 1*)
LIMITELE LEGALE

de perisabilitate pentru produse alimentare ºi nealimentare

*) Tabelul nr. 1 este reprodus în facsimil.
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*) Se aplicã pentru vin, þuicã, rachiu, bãuturi alcoolice îmbuteliate ºi vândute la pahar.
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TABELUL Nr. 2 *)

LIMITELE LEGALE

de perisabilitate pentru produse medicamentoase de uz uman

*) Tabelul nr. 2 este reprodus în facsimil.
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TABELUL Nr. 3 *)
LIMITELE LEGALE

de perisabilitate pentru produse farmaceutice ºi alte produse de uz veterinar

*) Tabelul nr. 3 este reprodus în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat
prin Programul de creºtere a competitivitãþii produselor industriale
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 3 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 120/2002 privind
aprobarea Sistemului de susþinere ºi promovare a exportului cu finanþare de la bugetul de stat,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã mecanismul de acordare a
sprijinului financiar prin Programul de creºtere a competitivitãþii produselor industriale, denumit în continuare Program,
administrat de cãtre Ministerul Industriei ºi Resurselor, în
condiþiile legii, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
(2) Programul prevãzut la alin. (1) acordã sprijin financiar pentru tipurile de proiecte prevãzute la pct. II poz. 3 ºi
poz. 4 alin. 2 lit. a), b) ºi c) din anexa ”Sistemul de
susþinere ºi promovare a exportului cu finanþare de la
bugetul de statÒ la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susþinere ºi
promovare a exportului cu finanþare de la bugetul de stat.
Art. 2. Ñ În sensul prezentei hotãrâri, mecanismul de
acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin
Program constã în stabilirea condiþiilor de eligibilitate a
beneficiarilor, a criteriilor de eligibilitate a proiectelor
prevãzute la art. 1 alin. (2), precum ºi a procedurii de
acordare a sprijinului financiar.
Art. 3. Ñ (1) Beneficiarii Programului sunt agenþi economici cu activitate productivã din industria prelucrãtoare, conform secþiunii E din Clasificarea activitãþilor din economia
naþionalã Ñ CAEN, prevãzutã în anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificãrii activitãþilor din economia naþionalã Ñ CAEN, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 ºi 301 bis
din 5 noiembrie 1997, care trebuie sã îndeplineascã cumulat urmãtoarele condiþii de eligibilitate:
a) sunt persoane juridice cu sediul în România;
b) realizeazã profit din activitatea de exploatare;
c) au asigurate resursele financiare pentru cofinanþarea
proiectului;
d) realizeazã produse prelucrate pentru care existã piaþã
asiguratã, în condiþiile recuperãrii costurilor de producþie;
e) au structura organizatoricã specializatã pentru implementarea proiectului;
f) prezintã certificatul înregistrãrii mãrcilor, desenelor ºi
modelelor industriale la Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi
Mãrci ºi demonstreazã avantajele înregistrãrii acestora pe
pieþele externe pentru proiectele menþionate la pct. II
poz. 4 alin. 2 lit. c) din anexa la Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 120/2002.
(2) Beneficiarii proiectelor prevãzute la pct. II poz. 4
alin. 2 lit. b) din anexa la Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 120/2002 pot fi ºi agenþi economici din

infrastructura pentru evaluarea conformitãþii produselor
industriale care îndeplinesc condiþiile prevãzute la alin. (1)
lit. a), b) ºi c) ºi nu beneficiazã pe perioada de implementare a proiectului de alte fonduri nerambursabile pentru
acelaºi tip de proiecte.
Art. 4. Ñ Proiectele pentru care se acordã sprijin financiar de la bugetul de stat prin Program trebuie sã îndeplineascã cumulat urmãtoarele criterii de eligibilitate:
a) se încadreazã în tipurile de proiecte prevãzute la
pct. II poz. 3 ºi poz. 4 alin. 2 lit. a), b) ºi c) din anexa la
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 120/2002;
b) conþin structura de finanþare;
c) asigurã implementarea, certificarea/acreditarea/înregistrarea ºi protejarea în maximum 2 ani pentru proiectele
prevãzute la pct. II poz. 3 ºi poz. 4 alin. 2 lit. a), b) ºi c)
din anexa la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 120/2002;
d) prezintã elemente care fundamenteazã rezultatele
estimate la finalizarea proiectului;
e) prezintã elemente care asigurã sustenabilitatea rezultatelor estimate.
Art. 5. Ñ Mecanismul de acordare a sprijinului financiar
este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 6. Ñ (1) La nivelul Ministerului Industriei ºi
Resurselor se constituie Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumitã în continuare Comisie.
(2) Din Comisie fac parte ºi reprezentanþi ai patronatelor
sau asociaþiilor profesionale de profil.
(3) Componenþa ºi modul de organizare ºi funcþionare
ale Comisiei se aprobã prin ordin al ministrului industriei ºi
resurselor, care se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentei hotãrâri.
Art. 7. Ñ (1) Sprijinul financiar se acordã numai
agenþilor economici care întrunesc condiþiile de eligibilitate
pentru proiectele care asigurã creºterea competitivitãþii produselor industriale, utilizarea eficientã a fondurilor alocate ºi
îndeplinesc criteriile prevãzute la art. 4.
(2) Suma maximã acordatã unui agent economic este
de 30.000 euro, cu plata eºalonatã, pe bazã de documente
justificative.
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Art. 8. Ñ (1) Proiectele acceptate vor fi finanþate în
limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetele anuale ale Ministerului Industriei ºi Resurselor.
(2) Finanþarea proiectelor în cadrul Programului se face
dupã cum urmeazã:
a) 50% de la bugetul de stat ºi 50% cofinanþare din
surse proprii de cãtre beneficiari pentru tipurile de proiecte
prevãzute la pct. II poz. 3 ºi poz. 4 alin. 2 lit. a) ºi b) din
anexa la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 120/2002;
b) 45% de la bugetul de stat ºi 55% cofinanþare din
surse proprii de cãtre beneficiari pentru proiectele
prevãzute la pct. II poz. 3 ºi poz. 4 alin. 2 lit. c) din anexa
la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 120/2002.

Art. 9. Ñ Beneficiarii pot solicita în decursul unui an
sprijin financiar pentru câte un singur proiect din tipurile de
proiecte prevãzute la pct. II poz. 3 ºi poz. 4 alin. 2 lit. a),
b) ºi c) din anexa la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 120/2002.
Art. 10. Ñ (1) Acordarea sprijinului financiar se face în
baza contractului încheiat cu beneficiarii Programului, în
condiþiile legii.
(2) Beneficiarii sprijinului financiar care nu respectã clauzele contractuale ºi/sau care furnizeazã informaþii eronate
cu privire la proiect nu mai pot beneficia de sprijin financiar în cadrul acestui Program.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Departamentul de Comerþ Exterior
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.570.

ANEXÃ

MECANISMUL

de acordare a sprijinului financiar
SECÞIUNEA A

1. În termen de 15 zile lucrãtoare de la publicarea legii
bugetului de stat Comisia pentru derularea mecanismului de
acordare a sprijinului financiar (Comisia) va proceda la promovarea unei campanii de informare publicã privind
Programul de creºtere a competitivitãþii produselor industriale, denumit în continuare Program.
Pentru situaþiile de rectificare a bugetului de stat, cu
majorare a fondului anual prevãzut pentru finanþarea
Programului, se va repeta campania de informare publicã.
2. Agenþii economici care solicitã sprijin financiar în
cadrul Programului se adreseazã Comisiei ºi vor depune
proiectele la registratura Ministerului Industriei ºi Resurselor.
Cererea-tip de solicitare va conþine datele din modelul
prevãzut la secþiunea B.
Cererea-tip va fi însoþitã de documente care sã ateste
îndeplinirea condiþiilor de eligibilitate menþionate la art. 3 din
hotãrâre de cãtre beneficiarii de proiecte, precum ºi de
declaraþia pe propria rãspundere a agentului economic privind corectitudinea datelor ºi informaþiilor prezentate.
3. a) Proiectele se înregistreazã în Registrul unic de
evidenþã al Comisiei în ordinea numerelor de înregistrare
primite de la registratura Ministerului Industriei ºi
Resurselor.
b) Secretariatul Comisiei va controla existenþa actelor
solicitate conform prevederilor hotãrârii.

c) Proiectele care nu conþin toate datele solicitate vor fi
returnate agentului economic în termen de 5 zile lucrãtoare,
prezentându-se motivele respingerii.
d) Proiectele vor fi evaluate ºi acceptate/respinse de
cãtre Comisie, în ordinea înregistrãrii în Registrul unic de
evidenþã.
e) Pentru proiectele acceptate de cãtre Comisie, în termen de 15 zile lucrãtoare de la selecþionarea proiectului se
va încheia contractul între beneficiarul sprijinului financiar ºi
reprezentantul Ministerului Industriei ºi Resurselor, împuternicit prin ordin al ministrului.
f) În cazul în care proiectele nu au fost acceptate pentru acordare de sprijin financiar, secretariatul Comisiei va
comunica agenþilor economici respectivi, în termen de
5 zile lucrãtoare de la data ºedinþei Comisiei, motivele respingerii.
g) Contestaþiile agenþilor economici privind decizia de
respingere a finanþãrii proiectului se depun în termen de
10 zile de la primirea deciziei la registratura Ministerului
Industriei ºi Resurselor.
h) Contestaþiile agenþilor economici se vor soluþiona de
cãtre o comisie numitã în acest scop prin ordin al ministrului industriei ºi resurselor.
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SECÞIUNEA B

Model de cerere-tip
Denumirea agentului economic (denumirea completã) ...............................................................
Sediul ..............................................................................................................................................
Telefon; fax; e-mail ........................................................................................................................
Reprezentant ...................................................................................................................................
Data înfiinþãrii .................................................................................................................................
Proprietari ........................................................................................................................................
[structura patrimoniului ºi a acþionariatului în procente (%)]
Solicitare (tipul proiectului) ............................................................................................................
Semnãtura (numele ºi prenumele persoanei autorizate sã semneze pentru ºi în numele
societãþii comerciale) ......................................................................................................................
Data .................................................................................................................................................
Înregistrarea în Registrul unic de evidenþã al Comisiei se va face dupã numãrul de la registratura Ministerului Industriei ºi Resurselor.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului de Interne
din domeniul public în domeniul privat al statului
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia ºi al art. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere
din funcþiune, casare ºi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului ºi al unitãþilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea unor imobile aflate în
administrarea Ministerului de Interne, identificate potrivit
anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
domeniul public în domeniul privat al statului.

Art. 2. Ñ Ministerul de Interne, prin Inspectoratul
General al Poliþiei de Frontierã, va trece, dupã caz, la valorificarea sau demolarea bunurilor prevãzute la art. 1, precum ºi la actualizarea în mod corespunzãtor a datelor din
evidenþa cantitativ-valoricã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.583.
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ANEXÃ *)
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Ministerului de Interne, care trec din domeniul public
în domeniul privat al statului

*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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