Anul 171 (XV) Ñ Nr. 183

PARTEA

I

Luni, 24 martie 2003

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE
SUMAR

Nr.

60.

101.

61.

102.

63.

104.

64.

Pagina
LEGI ªI DECRETE
Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de
deþinere al câinilor periculoºi sau agresivi..............
Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 55/2002 privind regimul de deþinere al câinilor
periculoºi sau agresivi ..............................................
«
Ñ Lege privind respingerea Ordonanþei Guvernului
nr. 43/1998 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului ..........................................................
Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 43/1998 pentru
modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special
pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului ..........
«
Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de
cãtre Ministerul de Interne a unui avans în
valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea
obiectului contractual comercial nr. 110/2002,
încheiat cu Societatea Comercialã ”AROÒ Ñ S.A.
Câmpulung .................................................................
Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 162/2002 privind acordarea de cãtre Ministerul
de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractual
comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea
Comercialã ”AROÒ Ñ S.A. Câmpulung ...................
«
Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea
Acordului suplimentar de împrumut dintre
România, în calitate de Împrumutat, Banca

Nr.

2
105.
3

Pagina
Naþionalã a României, în calitate de Agent al
Împrumutatului, ºi Comunitatea Europeanã, în
calitate de Împrumutãtor, semnat la Bruxelles la
11 noiembrie 2002 ....................................................

5

Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de
Împrumutat, Banca Naþionalã a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, ºi Comunitatea
Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, semnat la
Bruxelles la 11 noiembrie 2002...............................

6

«
3

4

66.

Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea
art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare .........................................................

6

107.

Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 169/2002 pentru completarea art. 58 din Legea
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare..........

7

«

4

67.

Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea
ºi funcþionarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã.....

7

108.

Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 103/2002 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 191/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã........................

8

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE

5
99.

Ñ Ordin al ministrului industriei ºi resurselor pentru aprobarea Prescripþiei tehnice PT R 9Ñ2003,
ediþia 1, ”Cerinþe tehnice privind utilizarea
instalaþiilor de transport pe cablu pentru persoane Ñ
telescauneÒ.................................................................

8

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 183/24.III.2003

LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 55/2002
privind regimul de deþinere al câinilor periculoºi sau agresivi
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de
deþinere al câinilor periculoºi sau agresivi, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai
2002, cu urmãtoarele modificãri:
1. Litera b) a articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
”b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire
Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano,
Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobãnesc Caucazian, Cane Corso ºi
metiºii lor.Ò
2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 2 va avea
urmãtorul cuprins:
”b) orice câine folosit de unitãþile de poliþie, de jandarmerie,
de alte unitãþi militare, de unitãþile vamale sau de serviciile
publice de securitate, protecþie ºi pazã, care, aflându-se în
misiune, a atacat sau a muºcat o persoanã.Ò
3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivã va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Proprietarii sau deþinãtorii temporari ai câinilor prevãzuþi la art. 1 trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:Ò
4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Prevederile art. 3 ºi 4 nu se aplicã unitãþilor de
poliþie, de jandarmerie, celorlalte unitãþi militare, vãmilor ºi serviciilor publice de securitate, protecþie ºi pazã, precum ºi în
cazul spectacolelor demonstrative organizate sau al unor
filmãri.Ò
5. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
”(4) Accesul câinilor prevãzuþi la art. 1 lit. b), precum ºi al
exemplarelor cu potenþial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum ºi în
pãrþile comune ale imobilelor este permis numai dacã aceºtia
poartã botniþã ºi sunt þinuþi în lesã de cãtre o persoanã care
îndeplineºte condiþiile prevãzute la art. 3 alin. (1). În locurile
special amenajate pentru câini accesul câinilor prevãzuþi în
prezentul alineat este permis fãrã botniþã ºi fãrã lesã.Ò
6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ (1) Dresajul ºi antrenamentul câinilor prevãzuþi
la art. 1 sunt permise numai în centre speciale sau în alte
locuri autorizate, stabilite prin hotãrâre de cãtre consiliile
comunale, orãºeneºti, municipale sau ale sectoarelor
municipiului Bucureºti.
(2) Dresorii care activeazã în centrele speciale trebuie sã
facã dovada pregãtirii ºi atestãrii lor profesionale ºi vor fi autorizaþi din 3 în 3 ani de o comisie formatã din câte un repre-

zentant al Asociaþiei Chinologice Române, Ministerului de
Interne ºi Agenþiei Naþionale Sanitare Veterinare. Autorizaþia va
fi vizatã anual. Sunt permise dresajul ºi antrenamentul câinilor
prevãzuþi la art. 1 de cãtre deþinãtor, pe proprietatea sa, cu
asumarea tuturor rãspunderilor prevãzute de prezenta ordonanþã de urgenþã.Ò
7. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ (1) Neluarea mãsurilor de prevenire a atacului
canin de cãtre proprietarul câinelui sau de deþinãtorul temporar
al acestuia asupra unei persoane constituie infracþiune ºi se
pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Dacã fapta prevãzutã la alin. (1) a avut ca urmare
vãtãmarea corporalã gravã, pedeapsa este cea prevãzutã la
art. 181Ñ184 Cod penal.
(3) Dacã fapta a avut ca urmare moartea victimei,
pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(4) Acþiunea penalã prevãzutã la alin. (1) ºi (2) se pune în
miºcare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate.
Împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã.Ò
8. Articolul 12 se abrogã.
9. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ Importul sau comercializarea câinilor din rasele
prevãzute la art. 1 lit. a) constituie infracþiune ºi se
pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani ºi confiscarea
acestora.Ò
10. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 14. Ñ Fapta persoanei de a organiza lupte între
câini, de a-i pregãti în acest scop, precum ºi de a participa
cu câini la astfel de lupte constituie infracþiune ºi se
pedepseºte cu închisoare de la 2 la 5 ani.Ò
11. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Pânã la înfiinþarea Autoritãþii de Supraveghere Caninã
câinii menþionaþi la art. 1 vor fi înregistraþi ºi identificaþi prin
tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deþinãtorului temporar,
de cãtre asociaþia prevãzutã la alin. (2), menþionându-se codul
în carnetul de sãnãtate ºi în adeverinþa eliberatã.Ò
12. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 23. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã se înfiinþeazã
Autoritatea de Supraveghere Caninã în subordinea Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
(2) Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii
de Supraveghere Caninã va fi aprobat în termen de 30 de
zile de la înfiinþarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Bucureºti, 11 martie 2003.
Nr. 60.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul
de deþinere al câinilor periculoºi sau agresivi
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. 55/2002 privind regimul de deþinere al câinilor periculoºi sau agresivi ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 martie 2003.
Nr. 101.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea
Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului
nr. 43 din 24 iulie 1998 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea
Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea

turismului, emisã în temeiul art. 1 pct. 14 lit. a) din Legea
nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 278 din 27 iulie 1998.

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
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 11 martie 2003.
Nr. 61.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea
Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului
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 respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 43/1998 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea ºi dezvoltarea turismului ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 martie 2003.
Nr. 102.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 162/2002
privind acordarea de cãtre Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei
pentru finalizarea obiectului contractual comercial nr. 110/2002,
încheiat cu Societatea Comercialã ”AROÒ Ñ S.A. Câmpulung
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic.
a Guvernului nr.
darea de cãtre
valoare de 72,6

Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã
162 din 20 noiembrie 2002 privind acorMinisterul de Interne a unui avans în
miliarde lei pentru finalizarea obiectului

contractual comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea
Comercialã ”AROÒ Ñ S.A. Câmpulung, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din
28 noiembrie 2002.

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
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 11 martie 2003.
Nr. 63.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea
de cãtre Ministerul de Interne a unui avans în valoare
de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractual
comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercialã
”AROÒ Ñ S.A. Câmpulung
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. 162/2002 privind acordarea de cãtre Ministerul de
Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea
obiectului contractual comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea
Comercialã ”AROÒ Ñ S.A. Câmpulung, ºi se dispune publicarea acestei legi
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 martie 2003.
Nr. 104.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 167/2002
pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat,
Banca Naþionalã a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, ºi Comunitatea Europeanã,
în calitate de Împrumutãtor, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 167 din 27 noiembrie 2002 pentru ratificarea
Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naþionalã a României, în cali-

tate de Agent al Împrumutatului, ºi Comunitatea Europeanã,
în calitate de Împrumutãtor, semnat la Bruxelles la
11 noiembrie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.

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
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 11 martie 2003.
Nr. 64.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea
Acordului suplimentar de împrumut dintre România,
în calitate de Împrumutat, Banca Naþionalã a României,
în calitate de Agent al Împrumutatului, ºi Comunitatea
Europeanã, în calitate de Împrumutãtor, semnat la Bruxelles
la 11 noiembrie 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 privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar
de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naþionalã a
României, în calitate de Agent al Împrumutatului, ºi Comunitatea Europeanã,
în calitate de Împrumutãtor, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002, ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 martie 2003.
Nr. 105.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea art. 58 din
Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 169 din 27 noiembrie 2002 pentru
completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind

Statutul cadrelor militare, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 10 decembrie 2002.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 11 martie 2003.
Nr. 66.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea
art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
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. 169/2002 pentru completarea art. 58 din Legea
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare ºi se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 martie 2003.
Nr. 107.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea ºi funcþionarea
Serviciului de Protecþie ºi Pazã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 103 din 29 august 2002 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea ºi
funcþionarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 9 septembrie 2002, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. La articolul I punctul 5, alineatele (5) ºi (6) ale articolului 19 vor avea urmãtorul cuprins:
”(5) Serviciul de Protecþie ºi Pazã poate închiria sau
poate pune la dispoziþie pentru folosinþã temporarã bunurile
mobile ºi imobile aflate în administrarea sa, potrivit regimului juridic al acestora, la cererea persoanelor interesate, cu
plata folosinþei, conform tarifelor aprobate prin ordin al
directorului Serviciului de Protecþie ºi Pazã.
(6) Serviciul de Protecþie ºi Pazã poate executa, prin
staþii proprii autorizate potrivit legii, inspecþii tehnice periodice la autovehiculele din dotare, iar, la cerere, inspecþii
tehnice, revizii ºi reparaþii la autovehiculele aparþinând altor
persoane fizice sau juridice stabilite prin Regulamentul de
organizare ºi funcþionare al Serviciului de Protecþie ºi Pazã.
Inspecþiile tehnice, reviziile ºi reparaþiile, precum ºi activitãþile ºi serviciile prevãzute la alin. (3)Ñ(5) ºi la art. 14
alin. (3) ºi (4) se presteazã pe baza tarifelor stabilite prin

ordin al directorului Serviciului de Protecþie ºi Pazã, în
condiþiile legii.Ò
2. La articolul I, punctul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”6. Dupã articolul 22 se introduc articolele 221 ºi 222 cu
urmãtorul cuprins:
ÇArt. 221. Ñ Veniturile realizate din activitãþile ºi serviciile prevãzute de prezenta lege se reþin integral de cãtre
Serviciul de Protecþie ºi Pazã ca venituri extrabugetare ºi
vor fi utilizate pentru finanþarea cheltuielilor materiale ºi de
capital. Disponibilul rãmas la sfârºitul fiecãrui an se reporteazã în anul urmãtor ºi va fi folosit cu aceeaºi destinaþie.
Art. 222. Ñ (1) Personalul Serviciului de Protecþie ºi
Pazã, titular al unui contract de închiriere a unei locuinþe
de serviciu, cu o vechime în forþele armate de 10 ani, din
care minimum 5 ani în Serviciul de Protecþie ºi Pazã,
poate cumpãra locuinþa de serviciu. Sumele încasate din
vânzarea locuinþelor de serviciu se reþin integral de
Serviciul de Protecþie ºi Pazã ºi se utilizeazã pentru
achiziþia altor spaþii locative cu aceeaºi destinaþie.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiazã ºi urmaºii celor
decedaþi în timpul ºi din cauza serviciului, precum ºi persoanele pensionate, în condiþiile legii.ÈÒ

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 13 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 11 martie 2003.
Nr. 67.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea
ºi funcþionarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã
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. 103/2002 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 191/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului de Protecþie ºi
Pazã ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 martie 2003.
Nr. 108.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

ORDIN
pentru aprobarea Prescripþiei tehnice PT R 9Ñ2003, ediþia 1, ”Cerinþe tehnice
privind utilizarea instalaþiilor de transport pe cablu pentru persoane Ñ telescauneÒ
În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Resurselor,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul industriei ºi resurselor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþia tehnicã PT R 9Ñ2003,
ediþia 1, ”Cerinþe tehnice privind utilizarea instalaþiilor
de transport pe cablu pentru persoane Ñ telescauneÒ,

cuprinsã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 20 februarie 2003.
Nr. 99.
*) Anexa se publicã ulterior.
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