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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 67
din 29 august 2002 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 75/1999 privind
activitatea de audit financiar, adoptatã în temeiul art. 1
pct. II.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002,
cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 8 va
avea urmãtorul cuprins:
”(2) Camera stabileºte normele pentru desfãºurarea programului de pregãtire a stagiarului în activitatea de audit
financiar.Ò
2. La articolul I punctul 8, dupã alineatul (2) al articolului 8 se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
”(3) Stagiarii în activitatea de audit financiar pot efectua
programul de pregãtire practicã prin participarea la activitatea de audit financiar, în cadrul unor cabinete individuale
sau societãþi de profil, cu forme legale de încadrare sau
fãrã remuneraþie, potrivit normelor elaborate de Camerã,
pentru care entitãþile menþionate mai sus vor elibera adeverinþa de efectuare a stagiului.Ò
3. La articolul I punctul 9, litera b) a punctului A al
articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
”b) sã fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, stagiul putând începe numai dupã

îndeplinirea cumulativã a condiþiilor prevãzute la art. 8
alin. (1) lit. a) ºi b);Ò
4. La articolul I punctul 10, partea introductivã a articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ Camera, la cerere, poate sã atribuie calitatea ºi sã acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar ºi persoanelor care îndeplinesc urmãtoarele
condiþii:Ò
5. La articolul I, dupã punctul 10 se introduce punctul 101 cu urmãtorul cuprins:
”101. La articolul 10, dupã litera B se introduce litera C
cu urmãtorul cuprins:
ÇC. Atribuirea calitãþii de membru al Camerei ºi acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar
persoanelor care îndeplinesc cumulativ condiþiile prevãzute
în prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate
de Consiliul Camerei.ÈÒ
6. Articolul II va avea urmãtorul cuprins:
”Art. II. Ñ Responsabilii pentru organizarea activitãþii de
audit intern care, la data intrãrii în vigoare a prezentei
ordonanþe, nu au calitatea de auditor financiar pot îndeplini
în continuare aceste atribuþii, timp de cel mult 4 ani, perioadã în care pot obþine calitatea de auditor financiar, în
condiþiile legii.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 noiembrie 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 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 9 ianuarie 2003.
Nr. 12.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
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. 67/2002 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 ianuarie 2003.
Nr. 14.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea
de produse lactate ºi de panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV din învãþãmântul de stat
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de
produse lactate ºi de panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV
din învãþãmântul de stat, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. La articolul 1, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmãtorul cuprins:
”(11) Drepturile prevãzute la alin. (1) se pot acorda în
cursul anului 2003 preºcolarilor, precum ºi altor categorii de
elevi din învãþãmântul de stat, pe mãsura asigurãrii resurselor financiare necesare.Ò

2. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Regulamentul pentru desfãºurarea licitaþiei electronice, cantitatea, calitatea, lista sortimentelor de produse lactate ºi de panificaþie, modul de prezentare, precum ºi
condiþiile de eligibilitate ale ofertanþilor se vor aproba prin
hotãrâre a Guvernului.Ò
3. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã vor fi
acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de
stat pentru bugetele locale ale consiliilor judeþene, respectiv
ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 decembrie 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 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 9 ianuarie 2003.
Nr. 16.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 96/2002
privind acordarea de produse lactate ºi de panificaþie pentru elevii din clasele IÑIV
din învãþãmântul de stat
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. 96/2002 privind
acordarea de produse lactate ºi de panificaþie pentru elevii

din clasele IÑIV din învãþãmântul de stat ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 ianuarie 2003.
Nr. 18.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului
prevãzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea
temporarã a tuturor procedurilor referitoare la adopþiile internaþionale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 151 din 7 noiembrie 2002 privind prorogarea termenului prevãzut la art. 1 alin. (1) din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 121/2001

pentru suspendarea temporarã a tuturor procedurilor
referitoare la adopþiile internaþionale, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din
13 noiembrie 2002.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 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 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 9 ianuarie 2003.
Nr. 17.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 151/2002
privind prorogarea termenului prevãzut la art. 1 alin. (1)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 121/2001
pentru suspendarea temporarã a tuturor procedurilor
referitoare la adopþiile internaþionale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale 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. 151/2002 privind prorogarea termenului prevãzut la
art. 1 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 121/2001 pentru
suspendarea temporarã a tuturor procedurilor referitoare la adopþiile
internaþionale ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 ianuarie 2003.
Nr. 19.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 97/2002 privind asigurarea transparenþei
în domeniul ajutorului de stat ºi al relaþiilor financiare dintre autoritãþile publice ºi întreprinderile
publice, precum ºi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97 din 16 august 2002 privind asigurarea
transparenþei în domeniul ajutorului de stat ºi al relaþiilor
financiare dintre autoritãþile publice ºi întreprinderile publice,
precum ºi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 631 din 26 august 2002, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Scopul prezentei ordonanþe de urgenþã este
reglementarea accelerãrii procesului de preluare integralã a
legislaþiei comunitare privind transparenþa în domeniul ajutorului de stat ºi al relaþiilor financiare dintre autoritãþile
publice ºi întreprinderile publice.Ò
2. Dupã articolul 1 se introduce un articol nou, articolul 11, cu urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ În înþelesul prezentei ordonanþe de urgenþã,
prin întreprindere publicã se înþelege orice agent economic

asupra cãruia autoritãþile publice pot exercita, direct sau
indirect, o influenþã determinantã, în virtutea drepturilor de
proprietate, a participãrii lor financiare sau a normelor care
reglementeazã activitatea acestuia.Ò
3. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Asigurarea transparenþei în domeniul ajutorului de stat ºi în domeniul relaþiilor financiare dintre autoritãþile publice ºi întreprinderile publice se realizeazã de
cãtre Oficiul Concurenþei, prin procesul de inventariere,
monitorizare ºi raportare a acestora.Ò
4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Guvernul este abilitat sã preia, prin hotãrâri,
definiþiile, termenii ºi procedurile privind asigurarea transparenþei în domeniul ajutorului de stat ºi al relaþiilor financiare
dintre autoritãþile publice ºi întreprinderile publice, stabilite
prin reglementãri comunitare care au fost adoptate ulterior
publicãrii Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 noiembrie 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 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 9 ianuarie 2003.
Nr. 18.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 97/2002
privind asigurarea transparenþei în domeniul ajutorului de stat
ºi al relaþiilor financiare dintre autoritãþile publice
ºi întreprinderile publice, precum ºi completarea art. 6
din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
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. 97/2002 privind asigurarea transparenþei în domeniul ajutorului de stat ºi al relaþiilor financiare dintre autoritãþile publice ºi
întreprinderile publice, precum ºi completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999
privind ajutorul de stat ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 ianuarie 2003.
Nr. 20.
«
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decoraþii naþionale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 ºi 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului afacerilor externe ºi a preºedintelui Academiei Române,
pentru deosebitele contribuþii ºtiinþifice la studierea limbii, civilizaþiei ºi istoriei româneºti, pentru rãspândirea acestor cunoºtinþe în Republica Italianã ºi pentru promovarea legãturilor tradiþionale de prietenie dintre cele douã naþiuni,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua României
în grad de Mare Ofiþer urmãtorilor:
Ñ domnului profesor Dinu Adameºteanu, arheolog,
membru de onoare al Academiei Române;
Ñ doamnei profesor Rosa del Conte, filolog, doctor
Honoris Causa al Universitãþii ”Alexandru Ioan CuzaÒ din
Iaºi, membru de onoare al Academiei Române.
Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios în grad de Mare Ofiþer urmãtorilor:
Ð domnului profesor Marco Cugno, filolog, Universitatea
din Torino, Republica Italianã;
Ñ doamnei profesor Luisa Valmarin, filolog,
Universitatea de Studii din Roma ”La SapienzaÒ, Republica
Italianã.
Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit în
grad de Mare Ofiþer urmãtorilor:
Ñ domnului profesor Lorenzo Renzi, filolog,
Universitatea din Padova, Republica Italianã;
Ñ doamnei profesor Bianca Valota, istoric, Universitatea
de Studii din Milano, Republica Italianã.

Art. 4. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit în
grad de Comandor urmãtorilor:
Ñ domnului profesor Gheorghe Carageani, filolog,
Institutul Universitar Oriental din Napoli, Republica Italianã;
Ñ domnului profesor Lauro Grassi, istoric, Universitatea
din Trieste, Republica Italianã;
Ñ domnului profesor Bruno Mazzoni, filolog,
Universitatea din Pisa, Republica Italianã;
Ñ domnului profesor Roberto Scagno, filolog ºi filozof,
Universitatea din Padova, Republica Italianã.
Art. 5. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua României
în grad de Ofiþer domnului profesor Cesare Alzati, istoric,
Universitatea din Pisa, Republica Italianã.
Art. 6. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios în grad de Ofiþer domnului profesor Antonello
Biagini, istoric, Universitatea de Studii din Roma ”La
SapienzaÒ, Republica Italianã.
Art. 7. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit în
grad de Ofiþer domnului profesor Francesco Guida, istoric,
Universitatea din Roma TRE, Republica Italianã.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 15 ianuarie 2003.
Nr. 47.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decoraþii naþionale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A pct. II ºi III ºi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului afacerilor externe,
pentru profesionalismul ºi competenþa dovedite în conducerea celei mai prestigioase instituþii de culturã
româneascã din strãinãtate, ”Accademia di RomaniaÒ din Roma, Republica Italianã, dând acesteia rolul ºtiinþific, cultural ºi
artistic pentru care a fost creatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios în grad de Cavaler domnului Dan Eugen Pineta,
directorul ”Accademia di RomaniaÒ din Roma, Republica
Italianã.

Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit în
grad de Cavaler domnului Eugen Uricaru, fost director
adjunct al ”Accademia di RomaniaÒ din Roma, Republica
Italianã.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 15 ianuarie 2003.
Nr. 48.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înfiinþarea Consulatului General al României
la Hong Kong, Regiunea Administrativã Specialã Hong Kong
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale Legii nr. 37/1991 privind înfiinþarea, desfiinþarea ºi
schimbarea rangului misiunilor diplomatice ºi oficiilor consulare,
având în vedere propunerea Guvernului,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se înfiinþeazã Consulatul General al României la Hong
Kong, Regiunea Administrativã Specialã Hong Kong, cu un numãr de patru
posturi, potrivit anexei la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 17 ianuarie 2003.
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ANEXÃ

1.
2.
3.
4.

Consul general
Consul
Secretar dactilo-contabil
ªofer intendent.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului
a aderãrii României la Convenþia privind obþinerea de probe
în strãinãtate, în materie civilã sau comercialã,
adoptatã la Haga la 18 martie 1970
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea
ºi ratificarea tratatelor,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 443 din 18 decembrie 2002,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea
României la Convenþia privind obþinerea de probe în strãinãtate, în materie
civilã sau comercialã, adoptatã la Haga la 18 martie 1970, ºi se dispune
publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 17 ianuarie 2003.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului
a modificãrii art. 2 din Ordonanþa Guvernului
nr. 120/1998 pentru ratificarea de cãtre România
a Convenþiei-cadru europene privind cooperarea
transfrontalierã a colectivitãþilor sau autoritãþilor teritoriale,
adoptatã la Madrid la 21 mai 1980
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea
ºi ratificarea tratatelor,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 437 din 18 decembrie 2002,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre aprobare Parlamentului modificarea
art. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de cãtre
România a Convenþiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalierã a
colectivitãþilor sau autoritãþilor teritoriale, adoptatã la Madrid la 21 mai 1980,
ºi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 17 ianuarie 2003.
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