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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 128/2002 pentru modificarea art. 15
din Ordonanþa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenþiilor de credit
în vederea administrãrii fondurilor pentru acordarea de microcredite
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
agenþiilor de credit în vederea administrãrii fondurilor pentru
acordarea de microcredite, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 128 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea
art. 15 din Ordonanþa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea

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 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 13 ianuarie 2003.
Nr. 22.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 128/2002
pentru modificarea art. 15 din Ordonanþa Guvernului
nr. 40/2000 privind acreditarea agenþiilor de credit în vederea
administrãrii fondurilor pentru acordarea de microcredite
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. 128/2002 pentru modificarea art. 15 din Ordonanþa
Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenþiilor de credit în vederea
administrãrii fondurilor pentru acordarea de microcredite ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 10 ianuarie 2003.
Nr. 27.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 139/2002 privind desfiinþarea Societãþii Naþionale
”Cai de rasãÒ Ñ S.A. ºi preluarea patrimoniului acesteia
de cãtre Regia Naþionalã a Pãdurilor
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 139
din 17 octombrie 2002 privind desfiinþarea Societãþii Naþionale ”Cai de rasãÒ Ñ
S.A. ºi preluarea patrimoniului acesteia de cãtre Regia Naþionalã a Pãdurilor,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 29 octombrie
2002, cu urmãtoarea modificare:
Ñ La articolul 14, litera b) a articolului 51 va avea urmãtorul cuprins:
”b) stabilirea profilului secþiilor sale, pe termen scurt, mediu ºi lung,
menþinând rasele de importanþã ca depozite de gene;Ò
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 decembrie 2002,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 13 ianuarie 2003.
Nr. 24.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 139/2002
privind desfiinþarea Societãþii Naþionale ”Cai de rasãÒ Ñ S.A.
ºi preluarea patrimoniului acesteia
de cãtre Regia Naþionalã a Pãdurilor
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. 139/2002 privind desfiinþarea Societãþii Naþionale
”Cai de rasãÒ Ñ S.A. ºi preluarea patrimoniului acesteia de cãtre Regia
Naþionalã a Pãdurilor ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 10 ianuarie 2003.
Nr. 29.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fãrã platã
a unor imobile din domeniul privat al statului ºi din administrarea Autoritãþii pentru Valorificarea
Activelor Bancare în proprietatea Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, respectiv în domeniul public
al statului ºi în administrarea Ministerului de Interne
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 140 din 17 octombrie 2002 privind transmiterea fãrã platã a unor imobile din domeniul privat al statului ºi din administrarea Autoritãþii pentru Valorificarea
Activelor Bancare în proprietatea Agenþiei Naþionale pentru

Locuinþe, respectiv în domeniul public al statului ºi în administrarea Ministerului de Interne, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 31 octombrie
2002, cu urmãtoarele completãri:
Ñ Anexa va avea urmãtorul cuprins:
”ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în municipiul Bucureºti, care se transmit fãrã platã din domeniul privat al statului
ºi din administrarea Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenþiei Naþionale
pentru Locuinþe, respectiv în domeniul public al statului ºi în administrarea Ministerului de Interne
Nr.
crt.

Adresa
imobilului care se transmite

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

1.

Municipiul Bucureºti,
Autoritatea pentru
Str. Parcului nr. 67Ñ79 Valorificarea Activelor
(fostã Bd. Expoziþiei nr. 2), Bancare
sectorul 1

Agenþia Naþionalã
pentru Locuinþe

2.

Municipiul Bucureºti,
Autoritatea pentru
Ministerul de
Str. Parcului nr. 67Ñ79 Valorificarea Activelor Interne
(fostã Bd. Expoziþiei nr. 2), Bancare
sectorul 1

Caracteristicile tehnice ale imobilului
care se transmite

Imobile reprezentând construcþii speciale,
ºi anume:
Ñ baracã pentru depozit de mijloace fixe
Ñ (nr. inventar 101.038);
Ñ platformã de parcare incintã
Ñ 36.341,35 m2 (nr. inventar 202.026Ñ61);
Ñ drumuri de sistematizare*)
Ñ (nr. inventar 202.062);
Ñ drumuri de acces*) (nr. inventar 202.063);
Ñ împrejmuire cu gard de beton
Ñ 440 m (nr. inventar 202.064);
Ñ drum garaj*) (nr. inventar 202.091);
Ñ platformã de parcare staþie service
Ñ (nr. inventar 202.025)
Teren = 36.341,35 m2
Imobile reprezentând:
Ñ clãdire administrativã
Ñ (nr. inventar 101.048Ñ49);
Ñ halã de întreþinere ºi spãlare
Ñ (nr. inventar 101.026);
Ñ garaj auto (halele 1Ñ4)
Ñ (nr. inventar 101.020);
Ñ construcþii speciale, ºi anume:
¥ rezervor de ulei (nr. inventar 202.022,
Ñ 202.023);
¥ platformã de parcare incintã 1.844,16 m2
Ñ (nr. inventar 202.026Ñ61);
¥ drumuri de sistematizare*)
Ñ (nr. inventar 202.062);
¥ drumuri de acces*)
Ñ (nr. inventar 202.063);
¥ împrejmuire cu gard de beton 60 m
Ñ (nr. inventar 202.064);
¥ reþele subterane de telecomunicaþii
Ñ (nr. inventar 202.065);
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Nr.
crt.

Persoana juridicã
de la care se transmite
imobilul

Adresa
imobilului care se transmite

Persoana juridicã
la care se transmite
imobilul

5

Caracteristicile tehnice ale imobilului
care se transmite

¥ reþea de alimentare cu energie**)
Ñ (nr. inventar 202.066);
¥ reþea de alimentare cu apã**)
Ñ (nr. inventar 202.067);
¥ colector drum de acces**)
Ñ (nr. inventar 202.068);
¥ canalizare în incintã**)
Ñ (nr. inventar 202.069);
¥ reþea de aer comprimat**)
Ñ (nr. inventar 202.070);
¥ reþea de iluminat (nr. inventar 202.074);
¥ drum garaj*) (nr. inventar 202.091);
¥ alimentare cu energie electricã
Ñ (nr. inventar 202.093);
¥ modul pentru atelier
Ñ (nr. inventar 202.160)
Ñ Teren = 23.707 m2
*) Cota-parte în funcþie de suprafaþa terenului.
**) Cota-parte în funcþie de suprafaþa totalã desfãºuratã.

NOTÃ:

Repartizarea cotelor-pãrþi se face prin protocoale încheiate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare,
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe ºi Ministerul de Interne.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.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
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, 13 ianuarie 2003.
Nr. 30.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 140/2002
privind transmiterea fãrã platã a unor imobile din domeniul privat al statului ºi din administrarea
Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenþiei Naþionale
pentru Locuinþe, respectiv în domeniul public al statului ºi în administrarea Ministerului de Interne
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. 140/2002 privind
transmiterea fãrã platã a unor imobile din domeniul privat
al statului ºi din administrarea Autoritãþii pentru Valorificarea

Activelor Bancare în proprietatea Agenþiei Naþionale pentru
Locuinþe, respectiv în domeniul public al statului ºi în administrarea Ministerului de Interne, ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 10 ianuarie 2003.
Nr. 35.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 41/24.I.2003

ORDONANÞE

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ
privind acordarea unor facilitãþi populaþiei pentru plata energiei termice
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã.
Art. 1. Ñ (1) Pentru eliminarea diferenþelor existente la
plata facturilor la energia termicã furnizatã populaþiei în sistem contorizat ºi necontorizat, distribuitorii de energie termicã vor calcula ºi vor stabili obligaþiile de platã la sistemul
necontorizat, folosind media consumurilor înregistrate în sistemul contorizat pentru suprafeþe locative încãlzite echivalente.
(2) Pentru luna decembrie 2002 obligaþiile de platã ale
consumatorilor casnici necontorizaþi se vor recalcula potrivit
alin. (1), diminuându-se în mod corespunzãtor obligaþiile de
platã pentru luna ianuarie 2003.
Art. 2. Ñ (1) În perioada ianuarieÑmartie 2003 titularii
contractelor de furnizare a energiei termice beneficiazã de
o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna
curentã, în cazul în care au achitat în termenul scadent
contravaloarea integralã a acestora.
(2) Reducerea prevãzutã la alin. (1) se evidenþiazã ºi se
opereazã în factura lunii urmãtoare.
(3) Asociaþiile de proprietari sau de locatari, dupã caz,
vor lua în calcul facilitatea prevãzutã la alin. (1) numai
pentru familiile sau persoanele singure care au achitat integral ºi la termen obligaþiile de platã a întreþinerii.
Art. 3. Ñ În cazul în care titularii de contract de furnizare a energiei termice îºi achitã la termenele scadente

facturile pentru plata energiei termice, precum ºi sumele
restante, fãrã penalitãþi, pânã la data de 31 martie 2003,
beneficiazã de scutire de la plata penalitãþilor facturate de
furnizorul de energie termicã.
Art. 4. Ñ (1) Autoritãþile administraþiei publice locale vor
identifica, pânã la data de 1 martie 2003, dintre restanþierii
la plata întreþinerii, pe baza unor anchete sociale, persoanele care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare
sociale de urgenþã, în condiþiile legii, în vederea stingerii
datoriei cãtre distribuitorii de energie termicã.
(2) Autoritãþile administraþiei publice locale împreunã cu
furnizorii de energie termicã vor lua mãsurile legale pentru
recuperarea debitelor de la rãu-platnici.
Art. 5. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanþe se sancþioneazã potrivit prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 21/1992 privind protecþia consumatorilor,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale
Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
(2) Constatarea contravenþiilor se face de cãtre
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 23 ianuarie 2003.
Nr. 6.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru actualizarea pe anul 2003 a normelor anuale de venit pe baza cãrora se impoziteazã
reprezentanþele din România ale societãþilor comerciale ºi organizaþiilor economice strãine,
conform Ordonanþei Guvernului nr. 24/1996, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 29/1997
În baza Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu
modificãrile ulterioare,
în conformitate cu art. 10 din Ordonanþa Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanþelor din
România ale societãþilor comerciale ºi organizaþiilor economice strãine, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 29/1997,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Normele anuale de venit pentru anul 2003,
actualizate potrivit art. 10 din Ordonanþa Guvernului
nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanþelor din
România ale societãþilor comerciale ºi organizaþiilor economice strãine, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 29/1997,
sunt urmãtoarele:
Tipul de reprezentanþã

Normele anuale de venit impozabil
(lei)

A (1Ñ2 persoane)
B (3Ñ5 persoane)

162.830.000
509.380.000

Tipul de reprezentanþã

Normele anuale de venit impozabil
(lei)

C (6Ñ8 persoane)
997.950.000
D (peste 8 persoane)
2.025.075.000
Art. 2. Ñ Direcþia generalã de politicã ºi legislaþie
fiscalã, direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene ºi
a municipiului Bucureºti vor aduce la îndeplinire dispoziþiile
prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentului ordin se aplicã
începând cu luna ianuarie 2003.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 22 ianuarie 2003.
Nr. 51.

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea baremului anual de impunere ºi a deducerii personale de bazã pentru calculul
impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2002
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), art. 13 alin. (2), (4) ºi (6) din Ordonanþa Guvernului nr. 7/2001 privind
impozitul pe venit, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 493/2002, precum ºi ale art. 14 alin. (1) din
Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Pentru determinarea impozitului pe venitul
anual global impozabil realizat în anul fiscal 2002, în baza
prevederilor art. 8 alin. (4) ºi ale art. 13 alin. (6) din

Ordonanþa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 493/2002, se stabileºte urmãtorul barem anual:

Venitul anual impozabil
(lei)

Impozitul anual
(lei)

pânã la 23.000.000
23.000.001 Ñ 58.800.000

4.140.000 + 23%

58.800.001 Ñ 93.400.000

12.374.000 + 28%

18%
pentru ceea ce depãºeºte
suma de 23.000.000 lei
pentru ceea ce depãºeºte
suma de 58.800.000 lei
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Venitul anual impozabil
(lei)

Impozitul anual
(lei)

93.400.001 Ñ 130.500.000

22.062.000 + 34%

peste 130.500.000

34.676.000 + 40%

(2) Deducerea personalã de bazã stabilitã potrivit prevede-

pentru ceea ce depãºeºte
suma de 93.400.000 lei
pentru ceea ce depãºeºte
suma de 130.500.000 lei

(3) Totodatã, la stabilirea venitului net anual din salarii,
cheltuiala profesionalã se corecteazã în funcþie de valoarea
deducerii personale de bazã.
Art. 2. Ñ Baza de calcul a venitului supus impozitului
anual se calculeazã prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea
contribuabilului.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

rilor art. 13 alin. (2) ºi (6) din Ordonanþa Guvernului
nr. 7/2001, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 493/2002, pentru calcularea bazei de calcul a impozitului
pe venitul anual global realizat în anul 2002, este de 1.700.000 lei
pe lunã.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 22 ianuarie 2003.
Nr. 52.

«
RECTIFICÃRI
În Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 196/2002 privind creºterile salariale ce se vor acorda în
anul 2003 personalului din învãþãmânt, salarizat potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea
salariului de bazã al personalului din învãþãmânt, ºi pentru abrogarea unor dispoziþii din Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar ºi a indemnizaþiilor pentru persoane care
ocupã funcþii de demnitate publicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 24 decembrie 2002, se fac urmãtoarele rectificãri:
Ñ în anexele nr. V a) ºi V b), la pct. 5 subpct. 2, în loc de: ”10Ñ20% din salariul de bazã lunar al
funcþiei didactice în care este încadrat,....Ò se va citi: ”10Ñ25% din salariul de bazã lunar al funcþiei didactice în
care este încadrat,...Ò.
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