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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 68/1999 privind stimularea plãþii obligaþiilor
faþã de bugetul de stat
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 68
din 19 mai 1999 privind stimularea plãþii obligaþiilor faþã de bugetul de stat,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 21 mai 1999.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 13 martie 2003, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 14 aprilie 2003.
Nr. 136.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 68/1999
privind stimularea plãþii obligaþiilor faþã de bugetul 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 respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plãþii obligaþiilor faþã de
bugetul de stat ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 11 aprilie 2003.
Nr. 210.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 15
din 18 septembrie 1998 pentru completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 22 septembrie 1998.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 martie 2003, 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 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

Bucureºti, 14 aprilie 2003.
Nr. 138.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea
creanþelor bugetare
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 de
urgenþã a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 11 aprilie 2003.
Nr. 212.
«

3

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 273/18.IV.2003
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 122/2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare,
serviciile de investiþii financiare ºi pieþele reglementate
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 122 din 2 octombrie 2002 pentru modificarea art. 138 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de
investiþii financiare ºi pieþele reglementate, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 724 din 3 octombrie 2002.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 13 martie 2003, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 14 aprilie 2003.
Nr. 139.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea
art. 138 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/2002
privind valorile mobiliare, serviciile de investiþii financiare
ºi pieþele reglementate
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 de
urgenþã a Guvernului nr. 122/2002 pentru modificarea art. 138 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare,
serviciile de investiþii financiare ºi pieþele reglementate ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 11 aprilie 2003.
Nr. 213.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind acordarea gratuitã a medicamentelor
pentru copiii cu vârste cuprinse între 0Ñ12 luni
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Potrivit prezentei legi, acordarea gratuitã ºi decontarea
contravalorii medicamentelor prescrise pentru copiii cu vârste cuprinse între
0Ñ12 luni sunt obligatorii, fãrã plafonare valoricã ºi cantitativã.
Art. 2. Ñ Prescripþiile medicale se elibereazã de medicul de familie
aflat în relaþii contractuale cu casa de asigurãri de sãnãtate sau de medicul
specialist recomandat de acesta.
Art. 3. Ñ Contractul-cadru privind condiþiile acordãrii medicamentelor
cu ºi fãrã contribuþie personalã în tratamentul ambulatoriu ºi a dispozitivelor
medicale destinate recuperãrii unor deficienþe organice sau fiziologice, în
cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2003, se modificã
în mod corespunzãtor, în termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 martie 2003, 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 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 14 aprilie 2003.
Nr. 141.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind acordarea gratuitã
a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0Ñ12 luni
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 acordarea gratuitã a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0Ñ12 luni ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 11 aprilie 2003.
Nr. 215.
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ACTE

ALE

PARLAMENTULUI

ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

DECLARAÞIA
Parlamentului României cu prilejul semnãrii Tratatului de aderare la Uniunea Europeanã
de cãtre primele zece state candidate, care au încheiat negocierile de aderare,
la Atena la 16 aprilie 2003
Parlamentul României salutã evenimentul istoric al
semnãrii Tratatului de aderare de cãtre primele zece state
candidate care au încheiat negocierile cu Uniunea
Europeanã. Acest act marcheazã începutul procesului de
reunificare a Europei, încununare ºi validare a integrãrii
europene ca mod de promovare ºi consolidare a stabilitãþii,
pãcii ºi prosperitãþii pe continent.
Adresãm felicitãrile noastre cãlduroase celor zece state
ºi cetãþenilor acestora, precum ºi aprecierea pentru eforturile semnificative depuse în vederea încheierii cu succes a
negocierilor de aderare ºi pentru reformele complexe întreprinse în vederea asigurãrii compatibilitãþii cu principiile ºi
normele Uniunii Europene.
Salutãm totodatã participarea României la reuniunile la
vârf ale Uniunii Europene de la Atena, în cadrul familiei
statelor din care va fi alcãtuitã Europa extinsã. Reiterãm
angajamentul nostru ºi convingerea cã în scurt timp
România împreunã cu Bulgaria se vor alãtura, ca membri
cu drepturi depline, viitoarei Uniuni Europene. Împreunã,

actualele state membre ºi candidate, alcãtuind viitoarea
UE-27, avem datoria istoricã sã asigurãm succesul
procesului de extindere ºi construirea unei noi Europe pe
soclul de valori ºi aspiraþii comune.
În aceastã ocazie festivã împãrtãºim ºi susþinem interesul
reînnoit al Uniunii Europene pentru reaºezarea relaþiilor sale
cu statele din vecinãtatea Europei extinse. Aflatã la limita
esticã a Uniunii extinse, România este direct interesatã de
evoluþia relaþiilor cu vecinii, dorind sã contribuie în mod
constructiv la redefinirea cadrului strategic al politicii de
vecinãtate. România, alãturi de celelalte state candidate, a
acumulat o experienþã valoroasã în procesul sãu de
pregãtire pentru aderarea la Uniunea Europeanã, iniþiind
deja pe aceastã bazã platforme consolidate de cooperare
în spiritul solidaritãþii europene.
Ne exprimãm încã o datã încrederea cã eforturile
poporului român pe drumul spre Uniunea Europeanã vor fi
încununate de succes, astfel încât 1 ianuarie 2007 sã consacre aderarea þãrii noastre la marea familie europeanã.

Aceastã declaraþie a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 17 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 17 aprilie 2003.
Nr. 1.
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind participarea României în cadrul misiunii militare a Uniunii Europene
din Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei (FYROM)
Având în vedere solicitarea Preºedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a aproba
participarea României în cadrul misiunii militare a Uniunii Europene din Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei (FYROM),
în temeiul prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea apãrãrii naþionale a României nr. 45/1994, modificat prin Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 13/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 398/2001, ºi ale art. 1 pct. 27 din
Regulamentul ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã participarea României în cadrul
misiunii militare a Uniunii Europene din Fosta
Republicã Iugoslavã a Macedoniei (FYROM) cu un
contingent de militari din Ministerul Apãrãrii Naþionale,
alcãtuit din 3 ofiþeri de stat major, o celulã naþionalã

de informaþii compusã din 6 militari, precum ºi o
rezervã de 10 militari.
Art. 2. Ñ Finanþarea participãrii contingentului la
aceastã misiune va fi reglementatã prin hotãrâre a
Guvernului României.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 17 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 17 aprilie 2003.
Nr. 9.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind participarea României la punerea în practicã a conceptului
”echipe pentru reconstrucþia provinciilor din AfghanistanÒ
Având în vedere solicitarea Preºedintelui României, adresatã celor douã Camere ale Parlamentului, pentru a
aproba participarea României la punerea în practicã a conceptului ”echipe pentru reconstrucþia provinciilor din AfghanistanÒ,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea apãrãrii naþionale a României nr. 45/1994, modificat prin
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 13/2000, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 398/2001, ºi ale art. 1 pct. 27 din
Regulamentul ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã participarea României la punerea
în practicã a conceptului ”echipe pentru reconstrucþia provinciilor din AfghanistanÒ cu 6 ofiþeri specialiºti în domeniul
cooperãrii civili-militari ºi 10 specialiºti în construcþii, civili ºi

militari, cu tehnica specificã, din Ministerul Apãrãrii
Naþionale.
Art. 2. Ñ Finanþarea pregãtirii ºi participãrii personalului
ºi tehnicii specifice la aceastã misiune va fi reglementatã
prin hotãrâre a Guvernului României.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 17 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 17 aprilie 2003.
Nr. 10.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea componenþei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Componenþa nominalã a unor grupuri
parlamentare de prietenie, aprobatã prin Hotãrârea
Parlamentului României nr. 12/2001, se modificã dupã cum
urmeazã:
Ñ Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Francezã
(Senat):
¥ domnul Radu Alexandru Feldman, senator, aparþinând
Partidului Naþional Liberal, îl înlocuieºte, în calitatea de

membru al grupului parlamentar de prietenie, pe domnul
Alexandru Paleologu, senator.
Ñ Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Polonã:
¥ domnul Ghervazen Longher, deputat, aparþinând
Uniunii Polonezilor din România, îl înlocuieºte, în calitatea
de secretar al grupului parlamentar de prietenie, pe
deputatul Iohan Peter Babiaº, decedat.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 17 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 17 aprilie 2003.
Nr. 11.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea alin. 2 al art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 369/2003
pentru aprobarea compensãrii timpului de muncã aferent zilelor stabilite ca zile libere
din perioada 28 aprilie Ñ 2 mai 2003
În temeiul art. 107 din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Alineatul 2 al articolului 1 din Hotãrârea
Guvernului nr. 369/2003 pentru aprobarea compensãrii
timpului de muncã aferent zilelor stabilite ca zile libere din
perioada 28 aprilie Ñ 2 mai 2003, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, se
modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”(2) Timpul de muncã neefectuat în zilele stabilite ca
zile libere prevãzute la alin. (1) se compenseazã în zilele
de 5, 12 ºi 19 aprilie 2003 de cãtre cetãþenii care
sãrbãtoresc Sfintele Paºti în zilele de 27 ºi 28 aprilie ºi în
zilele de 5, 12 ºi 26 aprilie 2003, de cãtre cetãþenii care
sãrbãtoresc Sfintele Paºti în zilele de 20 ºi 21 aprilie
2003.Ò
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