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HOTÃRÂRI ALE SENATULUI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind validarea unui mandat de senator
În temeiul prevederilor art. 67 alin. (1) din Constituþia României, ale
art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor
ºi a Senatului, cu modificãrile ulterioare, ale art. 2 ºi 3 din Legea
nr. 115/1996 privind declararea ºi controlul averii demnitarilor, magistraþilor,
funcþionarilor publici ºi a unor persoane cu funcþii de conducere, precum ºi
ale art. 11 ºi art. 175 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se valideazã mandatul de senator al domnului
Maghiar Teodor Ñ Grupul parlamentar P.S.D. (Social-Democrat ºi Umanist) Ñ
în circumscripþia electoralã nr. 5 Bihor, mandat rãmas vacant ca urmare a
demisiei domnului Liviu Maior.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 aprilie 2003, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 3 aprilie 2003.
Nr. 7.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”Nemetalifere HarghitaÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþele de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare a domolitei, încheiate între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi Societatea Comercialã ”Nemetalifere HarghitaÒ Ñ
S.A., cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, judeþul
Harghita, în calitate de concesionar, în perimetrele Delniþa,
localitatea Delniþa, ºi Voºlãbeni, localitatea Voºlãbeni,
judeþul Harghita, prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2*) care fac
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexele la prezenta
hotãrâre.
Art. 3. Ñ Licenþele de concesiune a activitãþii miniere
de exploatare, prevãzute la art. 1, intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 27 martie 2003.
Nr. 358.

Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

*) Anexele nr. 1 ºi 2 se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”MineralÒÑS.A.
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi Societatea
Comercialã ”MineralÒÑS.A., cu sediul în localitatea Bucºani,
judeþul Dâmboviþa, în calitate de concesionar, pentru
zãcãmântul de nisip ºi pietriº din perimetrul Bucºani, situat
pe teritoriul localitãþii Bucºani, judeþul Dâmboviþa, prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 3. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

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, 27 martie 2003.
Nr. 359.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”MultiprodÒÑS.A.
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”MultiprodÒÑS.A., cu sediul în municipiul Zalãu, în calitate de concesionar, pentru zãcãmântul
de diorit din perimetrul Moigrad, situat în localitatea
Moigrad, judeþul Sãlaj, prevãzutã în anexa*) care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 3. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

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, 27 martie 2003.
Nr. 360.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”Bega Minerale IndustrialeÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”Bega Minerale IndustrialeÒ Ñ S.A.,
cu sediul în localitatea Aghireºu-Fabrici, Str. Principalã
nr. 266, judeþul Cluj, în calitate de concesionar, pentru
zãcãmântul de nisipuri cuarþoase caolinoase din perimetrul
Aghireº, situat pe teritoriul comunelor Aghireºu ºi Gârbãu,
judeþul Cluj, ºi al comunei Cuzãplac, judeþul Sãlaj,

prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 3. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

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, 27 martie 2003.
Nr. 361.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”ICIMÒ Ñ S.A. Arad
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare pentru nisipuri ºi pietriºuri, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate
de concedent, ºi Societatea Comercialã ”ICIMÒ Ñ S.A.
Arad, din municipiul Arad, calea Aurel Vlaicu nr. 57, în calitate de concesionar, în perimetrul Mândruloc V, din
comuna Vladimirescu, judeþul Arad, prevãzutã în anexa*)
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 3. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 2 aprilie 2003.
Nr. 370.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”TitanÒ Ñ S.R.L.
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþele de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiate între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”TitanÒ Ñ S.R.L., în calitate de concesionar, a calcarului ornamental în perimetrul Mateiaº Ñ
Valea Mare Pravãþ din localitatea Valea Mare Pravãþ ºi a
nisipului ºi pietriºului în perimetrele Pãduroiu din localitatea
Poiana Lacului ºi Purcãreni Ñ Valea Nandrii din localitatea

Dârmãneºti, judeþul Argeº, prevãzute în anexele nr. 1Ñ3*)
care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexele la prezenta
hotãrâre.
Art. 3. Ñ Licenþele de concesiune a activitãþii miniere
de exploatare, prevãzute la art. 1, intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

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, 2 aprilie 2003.
Nr. 371.
*) Anexele nr. 1Ñ3 se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Naþionalã
a Apelor Minerale Ñ S.A.
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþele de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiate între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã Naþionalã a Apelor Minerale Ñ S.A.,
în calitate de concesionar, a zãcãmintelor de apã mineralã
naturalã necarbogazoasã (platã) în perimetrele Stâna de
Vale, localitatea Budureasa, judeþul Bihor, ºi Domogled Ñ
Bãile Herculane, localitatea Bãile Herculane, judeþul

Caraº-Severin, prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2*) care fac
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexele la prezenta
hotãrâre.
Art. 3. Ñ Licenþele de concesiune a activitãþii miniere
de exploatare, prevãzute la art. 1, intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 2 aprilie 2003.
Nr. 372.

Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

*) Anexele nr. 1 ºi 2 se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor
nr. 70/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului
nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenþii în anul 2003
producãtorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creºterea producþiei de carne
ºi a efectivelor de animale
Având în vedere prevederile art. 13 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului
prin acordarea de subvenþii în anul 2003 producãtorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creºterea producþiei de
carne ºi a efectivelor de animale, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 302/2003,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Normele metodologice de aplicare a Hotãrârii
Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului
prin acordarea de subvenþii în anul 2003 producãtorilor
agricoli din sectorul animalier, pentru creºterea producþiei
de carne ºi a efectivelor de animale, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 70/2003,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100
din 18 februarie 2003, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:
1. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Valoarea totalã a subvenþiilor pentru producþiile de carne, prevãzute la art. 2 din Hotãrârea
Guvernului nr. 1.556/2002 privind sprijinul direct al statului
prin acordarea de subvenþii în anul 2003 producãtorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creºterea producþiei de
carne ºi a efectivelor de animale, este de 1.000 miliarde lei
pentru cantitatea de 198,57 mii tone carne, realizatã ºi
abatorizatã în perioada 1 ianuarie Ñ 31 decembrie 2003,
repartizatã astfel:
a) pentru cantitatea de 25 mii tone carne de tineret
bovin valoarea totalã a subvenþiei este de 100 miliarde lei;
b) pentru cantitatea de 68,57 mii tone carne de porc
valoarea totalã a subvenþiei este de 480 miliarde lei;
c) pentru cantitatea de 7,5 mii tone carne de tineret
ovin valoarea totalã a subvenþiei este de 30 miliarde lei;
d) pentru cantitatea de 97,5 mii tone carne de pui broiler
valoarea totalã a subvenþiei este de 390 miliarde lei.Ò

2. Litera f) a alineatului (2) al articolului 9 va avea
urmãtorul cuprins:
”f) copie de pe autorizaþia sanitarã veterinarã ºi de pe
licenþa de fabricaþie a abatorului.Ò
3. Liniuþa a cincea de la litera a) a alineatului (3) al
articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Ñ copii de pe factura fiscalã de vânzare a animalelor
ºi de pe documente care atestã efectuarea plãþii facturii;Ò.
4. Liniuþa a ºasea de la litera a) a alineatului (3)
al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Ñ copie de pe autorizaþia sanitarã veterinarã ºi de pe
licenþa de fabricaþie a abatorului.Ò
5. Alineatul (3) al articolului 9 se completeazã cu
litera d) cu urmãtorul cuprins:
”d) persoanele juridice, crescãtori de porci sau pui broiler, depun, împreunã cu documentele prevãzute la lit. a),
b) ºi c), programul propriu anual de susþinere cu furaje a
producþiei marfã de carne de porc sau de pasãre, al cãrui
model este prezentat în anexa nr. 1Õ la prezentele norme
metodologice.Ò
6. În anexa nr. 9 b) la normele metodologice sintagma
”Denumirea beneficiarilorÒ se înlocuieºte cu ”JudeþulÒ.
Art. II. Ñ Anexa la prezentul ordin devine anexa nr. 1Õ
la normele metodologice.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 28 martie 2003.
Nr. 248.
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ANEXÃ

Denumirea unitãþii É........................................................ÉÉ
Sediul ºi telefonul ÉÉ........................................................É
Nr. de înregistrare la registrul comerþului,
cod unic de înregistrare É..................................................É
PROGRAM

de realizare a producþiei de carne de porc sau de pasãre Ñ pui broiler Ñ ºi asigurare cu furaje în anul 2003*)
Specificare

U.M.

din care în lunile:

Total
I

Program de realizare a producþiei
de carne în viu, de porc/pasãre,
livratã la abatoare autorizate
pentru obþinerea subvenþiei

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

tone

Necesar de furaje pentru realizarea tone
producþiei de carne în viu
Total furaje asigurate pentru
realizarea producþiei de carne
în viu
din
care:

tone

din producþia proprie
tone
din cumpãrãri de la intern tone
din cumpãrãri de la extern tone

Prezentul program presupune obligativitatea asigurãrii necesarului de furaje pentru realizarea producþiei de carne
programate.
Reprezentanþii legali ai societãþii comerciale:
Funcþia
É......................................
É......................................

Numele ºi prenumele
É......................................
É......................................

Semnãtura
É......................................
É......................................

*) Model de program care trebuie întocmit pentru fiecare specie.

MINISTERUL EDUCAÞIEI ªI CERCETÃRII

ORDIN
privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli rectificate ale institutelor naþionale
de cercetare-dezvoltare pe anul 2002 aflate în coordonarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12.198 din 25 martie 2003, avizat de Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale ºi Ministerul Finanþelor Publice, privind rectificarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale institutelor naþionale de
cercetare-dezvoltare pe anul 2002,
în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãþii de aprobare a bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale institutelor naþionale de cercetare-dezvoltare,
în temeiul art. 24 alin. (1) ºi art. 25 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ºtiinþificã ºi
dezvoltarea tehnologicã,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii
ºi al Ordinului ministrului educaþiei ºi cercetãrii nr. 3.106/2001,
ministrul delegat la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii pentru activitatea de cercetare emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli
rectificate ale institutelor naþionale de cercetare-dezvoltare
pe anul 2002 aflate în coordonarea Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ºi prevãzute în anexele nr. 1Ñ16*) care fac
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor
prevãzute în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale institutelor

naþionale de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri
justificate ºi numai cu aprobare prin ordin al ministrului
delegat, dupã obþinerea avizului Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale ºi al Ministerului Finanþelor Publice.

*) Anexele nr. 1Ñ16 se comunicã institutelor naþionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii.
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Art. 3. Ñ Direcþia generalã buget finanþe ºi institutele
naþionale de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 1 vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ºi Cercetãrii pentru activitatea de cercetare nr. 7.256/2002,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97
din 17 februarie 2003.

Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Ordinul ministrului delegat la Ministerul Educaþiei

Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat la Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii
pentru activitatea de cercetare,
ªerban Constantin Valeca
Bucureºti, 26 martie 2003.
Nr. 7.068.
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