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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea în România a celei de-a 8-a Reuniuni a Comitetului de coordonare
a procesului reuniunilor miniºtrilor apãrãrii din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) ºi a celei
de-a 9-a Reuniuni a Comitetului director politico-militar (PMSC) al Forþei Multinaþionale de Pace
din Sud-Estul Europei (MPFSEE)
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã organizarea în România, în luna
martie 2003, a celei de-a 8-a Reuniuni a Comitetului de
coordonare a procesului reuniunilor miniºtrilor apãrãrii din
Sud-Estul Europei (SEDM-CC) ºi a celei de-a 9-a Reuniuni

a Comitetului director politico-militar (PMSC) al Forþei
Multinaþionale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE).
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile determinate de organizarea ºi
desfãºurarea activitãþilor prevãzute la art. 1, pentru 55 de
personalitãþi strãine, se vor încadra în limitele stabilite de
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normele legale în vigoare ºi se vor suporta din bugetul
aprobat Ministerului Apãrãrii Naþionale pe anul 2003.
(2) Pentru cheltuielile prevãzute la alin. (1) se aprobã
derogarea de la prevederile cap. II pct. 2 ºi, respectiv,
pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în þarã a

acþiunilor de protocol ºi a unor manifestãri cu caracter cultural-ºtiinþific, precum ºi cheltuielile ce se pot efectua în
acest scop de cãtre instituþiile publice, aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 552/1991.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Ioan Mircea Paºcu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 20 februarie 2003.
Nr. 201.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Memorandumului de înþelegere dintre Ministerul Justiþiei din România
ºi Biroul Regal de Publicitate Imobiliarã din Anglia ºi Þara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord, în vederea realizãrii unui sistem de publicitate imobiliarã eficient,
care sã asigure succesul economiei de piaþã în România, semnat la Bucureºti
la 10 septembrie 2002
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Memorandumul de înþelegere dintre Ministerul Justiþiei din România ºi Biroul Regal de Publicitate
Imobiliarã din Anglia ºi Þara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii

ºi Irlandei de Nord, în vederea realizãrii unui sistem de publicitate imobiliarã eficient, care sã asigure succesul economiei de
piaþã în România, semnat la Bucureºti la 10 septembrie 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 20 februarie 2003.
Nr. 204.

Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

MEMORANDUM DE ÎNÞELEGERE
între Ministerul Justiþiei din România ºi Biroul Regal de Publicitate Imobiliarã din Anglia ºi Þara Galilor,
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, în vederea realizãrii unui sistem de publicitate imobiliarã eficient,
care sã asigure succesul economiei de piaþã în România
Ministerul Justiþiei din România ºi Biroul Regal de Publicitate Imobiliarã din Anglia ºi Þara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord, denumite în continuare pãrþi, încredinþate de necesitatea creãrii unui sistem de publicitate imobiliarã eficient în
România, menit sã asigure succesul economiei de piaþã ºi sã contribuie la accelerarea procesului de aderare a României la Uniunea
Europeanã,
au convenit cele ce urmeazã:
ARTICOLUL 1

Pãrþile îºi exprimã acordul privind realizarea unui program care
sã sprijine modernizarea sistemului de publicitate imobiliarã din
România, în completarea ºi în sprijinul asistenþei asigurate de
cãtre Banca Mondialã, având urmãtoarele obiective:
a) sprijinirea de cãtre Biroul Regal de Publicitate Imobiliarã din
Anglia ºi Þara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord, a dotãrii cu sisteme electronice de bazã, compatibile cu sis-

temul informatic integrat, dezvoltat în cadrul Proiectului Bãncii
Mondiale pentru România;
b) identificarea regulilor de lucru eficiente pe baza cãrora personalul din birourile de carte funciarã sã îºi poatã desfãºura activitatea;
c) punerea la dispoziþie de cãtre Biroul Regal de Publicitate
Imobiliarã din Anglia ºi Þara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord, de tehnicã de calcul ºi programe de calcula-
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tor pentru realizarea unui centru-pilot de scanare a hãrþilor existente la cartea funciarã;
d) oferirea de cãtre Biroul Regal de Publicitate Imobiliarã din
Anglia ºi Þara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord, a unor programe de calculator suplimentare pentru operarea
înregistrãrilor în cartea funciarã;
e) asistarea, dezvoltarea ºi extinderea sistemului informatic de
publicitate imobiliarã existent în România, prin oferirea de tehnicã
de calcul suplimentarã de cãtre Biroul Regal de Publicitate
Imobiliarã din Anglia ºi Þara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord;
f) elaborarea de manuale standard ºi norme practice pentru
personalul birourilor de carte funciarã;
g) asigurarea de consultanþã asupra modalitãþilor de realizare
a unei activitãþi de publicitate imobiliarã eficientã economic, prin
furnizarea de informaþii financiare ºi de management de cãtre
Biroul Regal de Publicitate Imobiliarã din Anglia ºi Þara Galilor,
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord.
ARTICOLUL 2

Biroul Regal de Publicitate Imobiliarã din Anglia ºi Þara
Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, va asigura oportunitatea, pentru reprezentanþii oficiali desemnaþi de
Ministerul Justiþiei din România, cu experienþã în domeniul publicitãþii imobiliare ºi în implementarea Proiectului Bãncii Mondiale
pentru România, precum ºi pentru reprezentanþii birourilor de carte
funciarã, de a efectua vizite de studiu în Anglia ºi Þara Galilor, în
scopul cunoaºterii:
a) practicilor, procedurilor ºi politicilor de înregistrare a proprietãþii imobiliare;
b) organizãrii ºi structurii Biroului Regal de Publicitate
Imobiliarã din Anglia ºi Þara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord;
c) implementãrii ºi utilizãrii tehnologiei informaþiei în procesul
de înregistrare ºi în cartografie;
d) metodelor de formare profesionalã, în special a pregãtirii
asistate de calculator.
ARTICOLUL 3

Pãrþile îºi exprimã acordul privind urmãtoarele etape de realizare a programului, definite în cadrul misiunii de prospectare din
luna aprilie 2002, efectuate în România de cãtre echipa
Proiectului desemnatã de Biroul Regal de Publicitate Imobiliarã din
Anglia ºi Þara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de
Nord:
Etapa 1 Ñ Începând cu luna august 2002
Echipa Proiectului se va deplasa în România pentru a analiza
sistemul informatic de prelucrare a datelor de publicitate imobiliarã, în raport cu cerinþele utilizatorului, la un birou de publicitate
imobiliarã, pentru a propune un sistem de scanare a hãrþilor existente la cartea funciarã.
Etapa a 2-a Ñ Începând cu luna octombrie 2002
Echipa Proiectului se va deplasa în România pentru a implementa un sistem de prelucrare automatã a datelor, inclusiv cel de
scanare a hãrþilor existente la cartea funciarã, bazat pe o reþea
de PC-uri, la un alt birou de publicitate imobiliarã.
Etapa a 3-a Ñ Începând cu luna martie 2003
Echipa Proiectului se va deplasa în România pentru a implementa un sistem de prelucrare automatã a datelor de publicitate
imobiliarã, inclusiv pentru înregistrarea ipotecilor ºi sarcinilor imobilelor, cu o reþea de PC-uri, la un birou de publicitate imobiliarã
bazat pe registrul de inscripþiuni-transcripþiuni.
Din partea Ministerului Justiþiei din România,
p. Ministrul justiþiei,
Alexe Costache Ivanov,
secretar de stat

3

Etapa a 4-a Ñ Începând cu luna aprilie 2003
Ministerul Justiþiei din România va desemna persoane cu
atribuþii în domeniul publicitãþii imobiliare, pentru a efectua vizite
de studiu la Biroul Regal de Publicitate Imobiliarã din Anglia ºi
Þara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord.
Etapa a 5-a Ñ Începând cu luna mai 2003
Echipa Proiectului se va deplasa în România pentru a face,
împreunã cu reprezentanþii Ministerului Justiþiei din România, o
evaluare postimplementare a rezultatelor programului.
ARTICOLUL 4

Biroul Regal de Publicitate Imobiliarã din Anglia ºi Þara
Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, va asigura realizarea acþiunilor din cadrul etapelor menþionate la art. 3,
pe baza urmãtorului plan de acþiune:
1. identificarea personalului echipei Proiectului de cãtre Biroul
Regal de Publicitate Imobiliarã din Anglia ºi Þara Galilor, Regatul
Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, pentru punerea în aplicare a acestui proiect. Personalul Proiectului:
a) va stabili împreunã cu partenerii români agenda desfãºurãrii
activitãþii la birourile de carte funciarã, pânã în luna septembrie
2002;
b) va identifica ºi va pune la dispoziþie echipamente de lucru
pentru:
ii(i) realizarea facilitãþilor de scanare într-un birou de carte
funciarã, pânã în luna septembrie 2002;
i(ii) extinderea utilizãrii facilitãþilor de scanare ºi realizarea
unui sistem de înregistrare în cartea funciarã bazat pe
o reþea de PC-uri într-un birou de carte funciarã, pânã
în luna noiembrie 2002;
(iii) realizarea unui sistem bazat pe o reþea de PC-uri
într-un fost birou de publicitate imobiliarã bazat pe
registrul de inscripþiuni-transcripþiuni, pânã în luna aprilie
2003;
c) va pregãti documentaþia standard a sistemului ºi
instrucþiunile de lucru, pânã în luna aprilie 2003;
d) va pregãti un raport conþinând recomandãri privind utilizarea
datelor de management statistice ºi recuperarea costurilor efective
în luna aprilie 2003;
2. identificarea surselor de finanþare pentru realizarea vizitei de
studiu prevãzute la art. 2, pânã în luna martie 2003.
ARTICOLUL 5

Ministerul Justiþiei din România va asigura realizarea acþiunilor
din cadrul etapelor menþionate la art. 3, prin delegarea partenerilor
români care sã lucreze cu echipa Proiectului stabilitã de Biroul
Regal de Publicitate Imobiliarã din Anglia ºi Þara Galilor, Regatul
Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, ºi prin punerea la dispoziþie a datelor necesare, precum ºi a facilitãþilor de lucru pe
perioada misiunilor acestuia în România.
ARTICOLUL 6

Prezentul memorandum de înþelegere se încheie pe o perioadã de un an, cu posibilitatea prelungirii prin acordul pãrþilor.
Orice modificãri ulterioare se pot efectua prin acordul pãrþilor ºi
vor intra în vigoare potrivit dispoziþiilor art. 7.
ARTICOLUL 7

Prezentul memorandum de înþelegere va intra în vigoare la
data primirii ultimei notificãri transmise pe cale diplomaticã, prin
care pãrþile se informeazã reciproc asupra îndeplinirii procedurilor
legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.
Semnat la Bucureºti la 10 septembrie 2002, în douã exemplare originale, în limbile românã ºi englezã, ambele texte fiind
egal autentice.
Din partea Biroului Regal de Publicitate Imobiliarã
din Anglia ºi Þara Galilor, Regatul Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord,
p. Lordul cancelar al Marii Britanii,
Richard Peter Ralph,
ambasadorul Marii Britanii ºi Irlandei de Nord
în România
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Resurselor
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Resurselor,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17
din 10 ianuarie 2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmãtorul
cuprins:
”(4) Numãrul maxim de posturi pentru Ministerul
Industriei ºi Resurselor, împreunã cu unitãþile subordonate
(Institutul de Management ºi Informaticã, Agenþia Românã
pentru Conservarea Energiei ºi Comisia Naþionalã pentru
Reciclarea Materialelor, organe de specialitate) este de
505, exclusiv demnitarii ºi funcþiile aferente cabinetului ministrului, din care 10 posturi vor fi utilizate pentru personalul
care îºi va desfãºura activitatea în strãinãtate, ca reprezentanþi ai Ministerului Industriei ºi Resurselor pentru îndeplinirea

atribuþiilor specifice de integrare în structurile europene ºi
pentru promovarea proiectelor de investiþii ºi de privatizare
din aria de activitate a ministerului. Numãrul de posturi
necesar pentru fiecare direcþie ºi compartiment din structura
organizatoricã a ministerului ºi atribuþiile personalului din
strãinãtate se stabilesc prin ordin al ministrului. Cheltuielile
privind susþinerea activitãþii personalului din strãinãtate se
suportã din bugetul Ministerului Industriei ºi Resurselor.Ò
2. Anexa nr. 1 se înlocuieºte cu anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. II. Ñ Încadrarea în structura organizatoricã ºi
numãrul de personal aprobat se va realiza în termen de
maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 27 februarie 2003.
Nr. 208.

Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
ANEXÃ 1)
Numãrul total de posturi Ñ 505
(exclusiv demnitarii ºi posturile
aferente cabinetului ministrului)

1)

Anexa este reprodusã în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui imobil compus din clãdire în curs de execuþie din domeniul privat al statului
ºi din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Slobozia,
judeþul Ialomiþa, ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Guvernului României ºi a ministerelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea imobilului, compus din
clãdire în curs de execuþie, situat în municipiul Slobozia,
judeþul Ialomiþa, având datele de identificare prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din
domeniul privat al statului ºi din administrarea Ministerului
de Interne în domeniul privat al municipiului Slobozia ºi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia,
judeþul Ialomiþa.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile

interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, la valoarea de inventar de la
data transmiterii.
Art. 3. Ñ La darea în folosinþã a blocului, în baza unui
nou protocol, Ministerul de Interne redobândeºte dreptul de
administrare asupra unui numãr de apartamente având o
suprafaþã locuibilã proporþionalã cu ponderea valorii actualizate a lucrãrilor executate prin bugetul propriu, din valoarea
finalã a obiectivului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Miron Tudor Mitrea
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 27 februarie 2003.
Nr. 219.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului ºi din administrarea Ministerului de Interne în domeniul
privat al municipiului Slobozia, judeþul Ialomiþa, ºi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia
Imobilul care se transmite
ºi locul unde este situat

Persoana juridicã de la care
se transmite imobilul

Municipiul Slobozia,
Statul român
Str. Rãzoare nr. 10, bl. 16, Ministerul de Interne
judeþul Ialomiþa

Persoana juridicã la care
se transmite imobilul

Municipiul Slobozia
Consiliul Local
al Municipiului Slobozia,
judeþul Ialomiþa

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafaþa construitã
Ac = 637,39 m2
Valoarea lucrãrii
executate = 400.222,3 mii lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Sporirea capacitãþii
de circulaþie pe DN 7Ñ km 11+200Ñkm 31+600 ºi DN 71 Ñ km 0+000Ñkm 11+200Ò,
judeþele Ilfov ºi Dâmboviþa
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Sporirea capacitãþii de circulaþie pe
DN 7Ñ km 11+200Ñkm 31+600 ºi DN 71 Ñ km 0+000Ñ

km 11+200Ò, judeþele Ilfov ºi Dâmboviþa, prevãzuþi în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la

*) Anexa se comunicã Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei.
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art. 1 se face din surse proprii ºi în completare de la
bugetul de stat, din veniturile cu destinaþie specialã pentru

drumurile publice, conform listelor de investiþii aprobate
potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Sergiu Sechelariu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 februarie 2003.
Nr. 224.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea condiþiilor pentru instalarea, operarea, întreþinerea ºi menþinerea la nivelul
cerinþelor a Sistemului naþional unic pentru apeluri de urgenþã, precum ºi pentru înfiinþarea
unei activitãþi pe lângã Serviciul de Telecomunicaþii Speciale, finanþatã integral din venituri proprii
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se desemneazã Serviciul de Telecomunicaþii
Speciale ca autoritate competentã sã instaleze, sã opereze,
sã întreþinã ºi sã menþinã la nivelul cerinþelor Sistemul
naþional unic pentru apeluri de urgenþã, în conformitate cu
condiþiile prevãzute în anexa*) care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Se aprobã înfiinþarea pe lângã Serviciul de
Telecomunicaþii Speciale a activitãþii privind Sistemul
naþional unic pentru apeluri de urgenþã, finanþatã integral
din venituri proprii, în condiþiile prevãzute în anexã.
Art. 3. Ñ Serviciile specializate de intervenþie ale poliþiei,
pompierilor, ambulanþei, precum ºi altele, stabilite prin acte
normative, vor colabora cu Serviciul de Telecomunicaþii
Speciale pentru ca acesta sã îºi poatã îndeplini obligaþiile
ce îi revin în legãturã cu Sistemul naþional unic pentru apeluri de urgenþã.

Art. 4. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã:
a) Hotãrârea Guvernului nr. 617/2001 privind Sistemul
naþional unic pentru apeluri de urgenþã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie
2001, cu modificãrile ulterioare;
b) Hotãrârea Guvernului nr. 842/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind colectarea tarifului necesar
finanþãrii funcþionãrii Sistemului naþional unic pentru apeluri
de urgenþã ºi pentru recuperarea investiþiilor efectuate de
cãtre furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului
naþional unic pentru apeluri de urgenþã, precum ºi pentru
stabilirea tarifului care se colecteazã de cãtre furnizorul de
servicii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 621 din 22 august 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Directorul Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,
Tudor Tãnase
Bucureºti, 27 februarie 2003.
Nr. 227.
*) Anexa se comunicã Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei ºi Serviciului de Telecomunicaþii Speciale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetului Consiliului Naþional al Audiovizualului din Fondul de rezervã
bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat 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 bugetului Consiliului
Naþional al Audiovizualului cu suma de 1.800.000 mii lei,

din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe
anul 2003, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2003,
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pentru realizarea ”Sondajului de configurare al serviciului
naþional de mãsurare a audienþei TVÒ.
Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat ºi în
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bugetul Consiliului Naþional al Audiovizualului pe anul 2003.
Art. 3. Ñ Consiliul Naþional al Audiovizualului rãspunde
de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale,
a sumei alocate, potrivit prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 4 martie 2003.
Nr. 231.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APELOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deºeurilor Ñ construirea, exploatarea,
monitorizarea ºi închiderea depozitelor de deºeuri
În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Apelor ºi Protecþiei Mediului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ale art. 54 pct. 2 lit. b) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deºeurilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 426/2001, ºi ale
art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deºeurilor,
ministrul apelor ºi protecþiei mediului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Normativul tehnic privind depozitarea deºeurilor Ñ construirea, exploatarea, monitorizarea ºi
închiderea depozitelor de deºeuri, prevãzut în anexa*) care
face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Cerinþele cuprinse în normativul tehnic
menþionat la art. 1 privind procedura de emitere a acordului
de mediu ºi a autorizaþiei de mediu pentru depozitele de
deºeuri completeazã specific procedurile-cadru de emitere a
acordului/autorizaþiei de mediu pentru activitãþile cu impact
asupra mediului.
Art. 3. Ñ (1) Normativul tehnic va fi revizuit periodic în
funcþie de modificãrile cerinþelor legislative naþionale ºi ale
condiþiilor tehnico-economice.

(2) Normativul tehnic privind depozitarea deºeurilor este
public ºi poate fi consultat la sediul instituþiilor autoritãþii
centrale ºi teritoriale pentru protecþia mediului.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã de deºeuri ºi substanþe chimice periculoase din cadrul autoritãþii centrale pentru protecþia mediului ºi autoritãþile teritoriale pentru protecþia
mediului duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, ºi intrã în vigoare la 90 de zile de
la publicare.

Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
Bucureºti, 10 decembrie 2002.
Nr. 1.147.
MINISTERUL APELOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deºeurilor
În conformitate cu prevederile art. 54 pct. 2 lit. a) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul deºeurilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 426/2001, ºi ale art. 5 alin. (1) din Hotãrârea
Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deºeurilor,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor ºi
Protecþiei Mediului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul apelor ºi protecþiei mediului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Normativul tehnic privind incinerarea deºeurilor, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Cerinþele cuprinse în normativul tehnic
menþionat la art. 1 privind procedura de emitere a acordului

de mediu ºi a autorizaþiei de mediu pentru activitatea de
incinerare a deºeurilor completeazã în mod specific procedurile-cadru de emitere a acordului/autorizaþiei de mediu
pentru activitãþile cu impact asupra mediului.

*) Anexa se publicã ulterior.
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Art. 3. Ñ (1) Normativul tehnic privind incinerarea
deºeurilor va fi revizuit periodic în funcþie de modificãrile
cerinþelor legislative naþionale ºi ale condiþiilor tehnicoeconomice.

Art. 4. Ñ Direcþia generalã de deºeuri ºi substanþe chimice periculoase din cadrul autoritãþii centrale pentru protecþia mediului ºi autoritãþile teritoriale pentru protecþia
mediului duc la îndeplinire prezentul ordin.

(2) Normativul tehnic privind incinerarea deºeurilor este
public ºi poate fi consultat la sediul instituþiilor autoritãþii
centrale ºi teritoriale pentru protecþia mediului.

Art. 5. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, ºi intrã în vigoare la 90 de zile de
la publicare.

Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
Bucureºti, 10 ianuarie 2003.
Nr. 1.215.
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