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L E G I  ª I  D E C R E T E
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru autorizarea ºi plata interpreþilor ºi traducãtorilor folosiþi de organele de urmãrire penalã, 

de instanþele judecãtoreºti, de birourile notarilor publici, de avocaþi ºi de Ministerul Justiþiei

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1. Ñ (1) Ministerul Justiþiei ºi Parchetul de pe
lângã Curtea Supremã de Justiþie sunt autorizaþi sã anga-
jeze, prin convenþie civilã, conform Legii nr. 83/1995 privind
unele mãsuri de protecþie a persoanelor încadrate în
muncã, interpreþi ºi traducãtori pentru efectuarea traduceri-
lor în ºi din limbi strãine.

(2) Instanþele judecãtoreºti, parchetele de pe lângã
acestea ºi organele de cercetare penalã utilizeazã interpreþi
ºi traducãtori, în condiþiile stabilite de Codul de procedurã
penalã sau de Codul de procedurã civilã, dupã caz.

(3) Birourile notarilor publici utilizeazã interpreþi ºi tradu-
cãtori în condiþiile stabilite de Legea notarilor publici ºi a
activitãþii notariale nr. 36/1995.
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(4) Avocaþii pot angaja ºi utiliza interpreþi ºi traducãtori
în scopul exercitãrii profesiei, potrivit legii.

Art. 2. Ñ Activitatea de interpret ºi/sau de traducãtor
pentru instanþele judecãtoreºti, parchetele de pe lângã
instanþele judecãtoreºti, organele de cercetare penalã,
birourile notarilor publici, avocaþi ºi pentru Ministerul Justiþiei
se efectueazã de persoane atestate în profesie ºi autori-
zate de Ministerul Justiþiei.

Art. 3. Ñ Autorizarea ca interpret ºi/sau traducãtor, care
poate efectua traduceri pentru organele prevãzute la art. 1,
se dobândeºte, la cerere, de persoana care îndeplineºte
cumulativ urmãtoarele condiþii:

a) este cetãþean român;
b) nu are antecedente penale ºi se bucurã de bunã

reputaþie profesionalã ºi socialã;
c) posedã o diplomã de licenþã sau echivalentã, din

care rezultã specializarea în limba sau în limbile strãine
pentru care solicitã autorizarea ori este atestat ca traducã-
tor de cãtre Ministerul Culturii.

Art. 4. Ñ (1) Cererea de autorizare ca interpret ºi/sau
traducãtor care urmeazã a fi folosit de organele prevãzute
la art. 1 se adreseazã Ministerului Justiþiei, însoþitã de
actele doveditoare privind îndeplinirea condiþiilor prevãzute
la art. 3.

(2) Autorizarea se acordã prin ordin al ministrului justiþiei
în cel mult 60 de zile de la solicitare.

(3) Forma ºi conþinutul autorizaþiei sunt prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezenta lege.

Art. 5. Ñ (1) Ministerul Justiþiei întocmeºte listele cu
interpreþii ºi traducãtorii autorizaþi, pe care le comunicã
tuturor instanþelor judecãtoreºti ºi parchetelor de pe lângã
acestea. De asemenea, listele se comunicã Ministerului de
Interne, Uniunii Naþionale a Notarilor Publici ºi Uniunii
Naþionale a Avocaþilor din România, care le vor aduce la
cunoºtinþã, dupã caz, organelor de cercetare penalã din
subordine, birourilor notarilor publici ºi barourilor de avocaþi.

(2) Actualizarea listelor prevãzute la alin. (1) se va face
periodic, în funcþie de autorizarea unor noi persoane sau
de încetarea calitãþii de interpret sau de traducãtor
autorizat.

Art. 6. Ñ (1) Autorizarea ca interpret ºi/sau traducãtor,
dobânditã în condiþiile prezentei legi, înceteazã în urmãtoa-
rele cazuri:

a) la cerere;
b) prin modificarea oricãreia dintre condiþiile prevãzute la

art. 3;
c) pentru incapacitate profesionalã, sesizatã în scris de

beneficiar;
d) pentru refuzuri repetate ºi nejustificate de a presta

serviciile solicitate.
(2) Încetarea autorizãrii ca interpret ºi/sau traducãtor se

verificã de cãtre Ministerul Justiþiei ºi se constatã prin ordin
al ministrului justiþiei, care se comunicã persoanei în cauzã.

Art. 7. Ñ (1) Plata interpreþilor folosiþi de organele pre-
vãzute la art. 1, pentru limbile minoritãþilor naþionale ºi pen-
tru limbile strãine de circulaþie internaþionalã, se face la
tariful de 30.000 lei/orã sau pentru fracþiuni de orã, onora-
riul stabilindu-se, dupã caz, prin ordonanþa sau încheierea

de numire a interpretului, în conformitate cu prevederile
Codului de procedurã penalã sau prin convenþie civilã,
potrivit legii.

(2) Plata interpreþilor prevãzuþi la alin. (1), pentru tradu-
cerile efectuate simultan la cascã, se face la tariful de
50.000 lei/orã ori pentru fracþiuni de orã, sau, dupã caz,
prin convenþie civilã, potrivit legii.

Art. 8. Ñ Tarifele prevãzute la art. 7 se vor majora cu
100% atunci când interpreþii vor fi solicitaþi în zilele de
repaus sãptãmânal, în zilele de sãrbãtori legale sau în alte
zile în care, potrivit dispoziþiilor legale, nu se lucreazã, pre-
cum ºi pentru prestaþiile efectuate între orele 22,00Ð6,00.

Art. 9. Ñ (1) Plata traducãtorilor folosiþi de organele
prevãzute la art. 1 se face dupã cum urmeazã:

a) pentru traducerile dintr-o limbã a minoritãþilor naþio-
nale, precum ºi dintr-o limbã strãinã de circulaþie interna-
þionalã, în limba românã, plata se face la tariful de 22.000
lei/paginã, format A.4, dactilografiatã la douã rânduri;

b) pentru traducerile din limba românã într-una dintre
limbile minoritãþilor sau într-o limbã strãinã de circulaþie
internaþionalã, plata se face la tariful de 30.000 lei/paginã,
format A.4, dactilografiatã la douã rânduri;

c) pentru traducerile din sau într-o limbã orientalã (japo-
nezã, chinezã ºi altele asemenea) sau rar folositã, tariful
prevãzut la lit. a) ºi b) se majoreazã cu 50%;

d) pentru traducerile efectuate în regim de urgenþã
(24Ð48 de ore), plata se face la tarifele prevãzute la lit. a),
b) ºi c), majorate cu 50%.

(2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplicã în mod cores-
punzãtor ºi în cazul interpreþilor.

Art. 10. Ñ (1) Interpreþii ºi traducãtorii care se depla-
seazã în altã localitate decât cea de domiciliu, pentru efec-
tuarea lucrãrilor solicitate de instanþele judecãtoreºti,
parchetele de pe lângã acestea ºi de organele de cerce-
tare penalã, au dreptul la restituirea cheltuielilor de
transport, întreþinere, locuinþã ºi a altor cheltuieli necesare,
potrivit prevederilor Codului de procedurã penalã.

(2) Interpreþii ºi traducãtorii care se deplaseazã în altã
localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrãri-
lor solicitate de Ministerul Justiþiei, beneficiazã de cheltuieli
de transport, cazare ºi diurnã potrivit dispoziþiilor legale
aplicabile în unitãþile bugetare.

Art. 11. Ñ Tarifele prevãzute în prezenta lege sunt
brute ºi impozabile în condiþiile legii.

Art. 12. Ñ Tarifele prevãzute la art. 7 ºi 9 se vor
indexa periodic, prin hotãrâre a Guvernului, în acelaºi
procent cu care se indexeazã salariile personalului din
instituþiile publice.

Art. 13. Ñ Ministerul Justiþiei va adopta regulamentul de
aplicare a prezentei legi în termen de 30 de zile de la
intrarea în vigoare a acesteia.

Art. 14. Ñ Pânã la obþinerea autorizãrii, potrivit prezen-
tei legi, interpreþii ºi traducãtorii solicitaþi de instituþiile pre-
vãzute la art. 1 pot desfãºura în continuare aceastã
activitate, cu condiþia îndeplinirii prevederilor art. 3.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VASILE LUPU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI

RADU VASILE
Bucureºti, 4 noiembrie 1997.
Nr. 178.
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ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIÞIEI

A U T O R I Z A Þ I E
Nr. ..............

În temeiul art. 4 din Legea nr. 178 din 4 noiembrie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. ................ din ..........................., ministrul justiþiei, prin Ordinul nr. .................
din ..................................................., dispune cã ...............................................................................,

(numele ºi prenumele)

fiul (fiica) lui ............................................... ºi al (a) ............................................., nãscut(ã) la data
de .........................................................., este autorizat ca:

Ñ interpret
Ñ traducãtor

(Se bareazã rubrica ce nu corespunde autorizãrii.) 
sã efectueze traduceri pentru instanþele judecãtoreºti, parchetele de pe lângã instanþele judecãto-
reºti, organele de cercetare penalã, birourile notarilor publici, avocaþi, Ministerul Justiþiei ºi
Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie.

Eliberat astãzi, ...............................

L.S. Ministru,

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru autorizarea 

ºi plata interpreþilor ºi traducãtorilor folosiþi de organele 
de urmãrire penalã, de instanþele judecãtoreºti, 

de birourile notarilor publici, de avocaþi 
ºi de Ministerul Justiþiei

În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al 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 autorizarea ºi plata inter-
preþilor ºi traducãtorilor folosiþi de organele de urmãrire penalã, de instanþele
judecãtoreºti, de birourile notarilor publici, de avocaþi ºi de Ministerul Justiþiei
ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 3 noiembrie 1997.
Nr. 576.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru completarea Legii nr. 26/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Române

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Legea nr. 26/1994 privind organizarea ºi
funcþionarea Poliþiei Române, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 123 din 18 mai 1994, se com-
pleteazã dupã cum urmeazã:

Ñ Dupã articolul 50 se introduce articolul 501, cu urmã-
torul cuprins:

�Art. 501. Ñ În interesul asigurãrii ordinii publice ºi a
securitãþii colective, la solicitarea Preºedintelui României,
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Parlamentul poate aproba participarea Poliþiei Române, în
afara teritoriului naþional, cu efective ºi cu tehnicã din
dotare, la constituirea forþelor internaþionale de poliþie,
destinate unor misiuni de instruire, asistenþã ºi cooperare
în domeniile specifice ºi pentru acþiuni umanitare.

Pe timpul îndeplinirii misiunilor prevãzute la alin. 1, efec-
tivele de poliþie participante au regimul militarilor din trupele
Ministerului Apãrãrii Naþionale, care executã misiuni în
strãinãtate.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 14 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VASILE LUPU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

Bucureºti, 4 noiembrie 1997.
Nr. 179.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru completarea 

Legii nr. 26/1994 privind organizarea 
ºi funcþionarea Poliþiei Române

În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al 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 completarea Legii
nr. 26/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Române ºi se dis-
pune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 3 noiembrie 1997.
Nr. 577.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 47/1997 

privind impunerea unor venituri realizate din România de persoanele fizice ºi juridice nerezidente

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 47
din 28 august 1997 privind impunerea unor venituri reali-
zate din România de persoanele fizice ºi juridice nerezi-
dente, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea

nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordo-

nanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 224 din 30 august 1997.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 30 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VASILE LUPU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din

Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI

RADU VASILE
Bucureºti, 4 noiembrie 1997.
Nr. 180.



PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri

realizate din România de persoanele fizice 
ºi juridice nerezidente

În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al 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
Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri realizate din România
de persoanele fizice ºi juridice nerezidente ºi se dispune publicarea ei în
Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 3 noiembrie 1997.
Nr. 578.
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H O T Ã R Â R I  A L E  C A M E R E I  D E P U T A Þ I L O R

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

H O T Ã R Â R E
referitoare la prelungirea termenului pentru îmbunãtãþirea Propunerii legislative 

privind sistemul naþional de decoraþii al României de cãtre Comisia specialã, instituitã 
prin Hotãrârea Camerei Deputaþilor nr. 12 din 21 aprilie 1997

Camera  Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Se prelungeºte, pânã la data de
1 iunie 1998, termenul stabilit pentru Comisia spe-
cialã, instituitã prin Hotãrârea Camerei Deputaþi lor
nr. 12 din 21 aprilie 1997, cu modificãrile ulterioare,

în vederea îmbunãtãþirii Propunerii legislative privind
sistemul naþional de decoraþii al României ºi elaborãrii
celorlalte iniþiative legislative legate de aceastã regle-
mentare.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucureºti, 21 octombrie 1997.
Nr. 32 bis.
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H O T Ã R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind autorizarea Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare pentru achiziþionarea 

unor pachete agricole, a Comitetului Interministerial de Garanþii ºi Credite de Comerþ Exterior 
pentru aprobarea garantãrii creditului extern ºi a Ministerului Finanþelor 

de a garanta creditul în numele statului

Guvernul  României h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se autorizeazã Regia Autonomã a
Îmbunãtãþirilor Funciare, de sub autoritatea Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei, sã achiziþioneze, în cadrul
Proiectului agricol român ºi al Proiectului �ROM AG '98Ò,
pachete agricole, tehnologii ºi servicii.

Art. 2. Ñ Obiectul de activitate al Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare, stabilit prin Hotãrârea Guvernului
nr. 686/1994 privind înfiinþarea Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare, republicatã, se completeazã cu
activitãþi de import ºi comercializare de echipamente de iri-
gaþii, echipamente ºi utilaje agricole, substanþe chimice de
protecþie a plantelor agricole, capacitãþi de depozitare ºi
condiþionare a produselor agricole, material semincer, teh-
nologii ºi servicii, precum ºi de comercializare ºi export de
produse agricole.

Art. 3. Ñ Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare
este mandatatã sã semneze contractele comerciale cu fur-
nizorii pachetelor agricole, ai tehnologiilor ºi serviciilor Case
Corporation, Valmont Industries ºi TransChem Finance &
Trade Corp., precum ºi contractele de împrumut cu
Citybank N.A. Ñ S.U.A.

Art. 4. Ñ Se autorizeazã Comitetul Interministerial de
Garanþii ºi Credite de Comerþ Exterior ca, prin derogare de
la prevederile anexei nr. 1 la Hotãrârea Guvernului
nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuþiilor, competenþelor ºi
modului de funcþionare ale Comitetului Interministerial de
Garanþii ºi Credite de Comerþ Exterior, precum ºi a con-
venþiilor-cadru pentru derularea activitãþii de finanþare ºi asi-
gurare a creditelor de comerþ exterior în numele ºi contul
statului, sã aprobe garantarea integralã a creditului extern
în valoare de 160 milioane dolari S.U.A., acordat de
Citybank N.A. Ñ S.U.A. pentru achiziþionarea unor pachete
agricole, tehnologii ºi servicii.

Art. 5. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã garan-
teze în numele statului creditul extern în valoare de
160 milioane dolari S.U.A., în favoarea Regiei Autonome a

Îmbunãtãþirilor Funciare, de sub autoritatea Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei.

Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã garanteze
dobânzile, comisioanele, spezele bancare, primele de asi-
gurare, precum ºi alte cheltuieli aferente creditului garantat
potrivit alin. 1.

Costul total al creditului extern se va încadra în para-
metrii practicaþi pe piaþa internaþionalã.

Art. 6. Ñ Rambursarea creditului extern, plata dobânzi-
lor, a comisioanelor, a spezelor bancare, a primelor de asi-
gurare, precum ºi a altor cheltuieli aferente creditului extern
se efectueazã din fondurile încasate de Regia Autonomã a
Îmbunãtãþirilor Funciare de la utilizatorii finali ai pachetelor
agricole, pe baza contractelor comerciale de livrare a
utilajelor.

Art. 7. Ñ Se autorizeazã Regia Autonomã a
Îmbunãtãþirilor Funciare sã se asocieze cu furnizorii pache-
telor agricole, ai tehnologiilor ºi serviciilor, formând societãþi
comerciale cu personalitate juridicã, în condiþiile legii, care
sã asigure derularea în bune condiþii a contractelor comer-
ciale încheiate, inclusiv rambursarea creditelor externe.

Art. 8. Ñ În vederea derulãrii programelor, se vor
încheia contracte comerciale de livrare la intern cu produ-
cãtorii agricoli participanþi, individuali sau asociaþi.

Art. 9. Ñ Utilajele agricole ºi instalaþiile pentru irigaþii
din componenþa pachetelor agricole trec în proprietatea
deplinã a agricultorilor privaþi individuali sau asociaþi, parti-
cipanþi la programe, dupã achitarea în întregime a aces-
tora.

Art. 10. Ñ Entitatea economicã rezultatã în urma reor-
ganizãrii, prin hotãrâre a Guvernului, a Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare va prelua calitatea de împrumutat
principal, precum ºi toate celelalte drepturi ºi obligaþii ale
Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare în relaþia cu
Citybank N.A. Ñ S.U.A., Case Corporation, Valmont
Industries ºi TransChem & Trade Corp., precum ºi cu
cumpãrãtorii pachetelor agricole.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,

Dinu Gavrilescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,

Mircea Ciumara

Bucureºti, 4 noiembrie 1997.
Nr. 686.
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H O T Ã R Â R E
privind contractarea ºi garantarea de cãtre Guvern a unor credite pentru realizarea 

unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, 
alimentarea cu apã a satelor, asigurarea cu locuinþe sociale, refacerea 

ºi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localitãþilor rurale
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Art. 1. Ñ Se aprobã garantarea de cãtre Guvern, prin
Ministerul Finanþelor, în favoarea Ministerului Lucrãrilor
Publice ºi Amenajãrii Teritoriului:

a) a unui credit extern, în valoare de 340 milioane
dolari S.U.A., pentru alimentarea cu apã a satelor ºi asigu-
rarea cu locuinþe sociale;

b) a unui credit intern, în valoare de 438 miliarde lei,
pentru pietruirea drumurilor comunale, refacerea ºi dezvol-
tarea infrastructurii în intravilanul localitãþilor rurale.

Art. 2. Ñ (1) Sumele împrumutate în condiþiile prevede-
rilor art. 1 se vor repartiza ºi se vor pune la dispoziþie
judeþelor ºi, în cadrul acestora, localitãþilor beneficiare, în
lei, cu titlu definitiv ºi nerambursabil, pe bazã de convenþii
încheiate între Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului ºi consiliile judeþene.

(2) Angajarea în plãþi, de cãtre beneficiari, a sumelor
astfel repartizate se va face cu respectarea reglementãrilor
legale privind finanþele publice.

(3) Obiectivele realizate ºi bunurile achiziþionate din
sumele primite cu titlu definitiv ºi nerambursabil se vor
evidenþia în proprietatea publicã a unitãþilor administrativ-
teritoriale respective.

Art. 3. Ñ (1) Organizarea ºi finalizarea adjudecãrii prin

licitaþie a creditelor garantate se vor face prin grija

Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului ºi a

Ministerului Finanþelor.

(2) Licitaþia va avea în vedere atât montajul financiar al

creditului, cât ºi proiectarea ºi execuþia lucrãrilor.

(3) Costul împrumutului prevãzut la art. 1 lit. a) se va

încadra în parametrii practicaþi pe piaþa internaþionalã.

Art. 4. Ñ Rambursarea creditelor externe ºi interne,

plata dobânzilor, a comisioanelor ºi a spezelor bancare se

vor efectua din fondurile ce se alocã anual de la bugetul

de stat, potrivit legii, Ministerului Lucrãrilor Publice ºi

Amenajãrii Teritoriului.

Art. 5. Ñ Lista nominalã a lucrãrilor, însoþitã de docu-

mentaþiile aprobate în condiþiile legii, care se finanþeazã

prin creditele garantate potrivit art. 1, se stabileºte de cãtre

Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, pe

baza analizei programelor prioritare prezentate de consiliile

judeþene.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice 
ºi amenajãrii teritoriului,

Nicolae Noica
Ministru de stat, ministrul finanþelor,

Mircea Ciumara
Ministru delegat 

pe lângã primul-ministru pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului

ºi a Departamentului pentru 
Administraþie Publicã Localã,

Remuº Opriº
Secretar de stat, 

ºeful Departamentului pentru 
Administraþie Publicã Localã,

Grigore Lãpuºanu

Bucureºti, 6 noiembrie 1997.
Nr. 687.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli pe anul 1997 

ale regiilor autonome de interes naþional ºi al Institutului Naþional de Studii ºi Cercetãri 
pentru Comunicaþii de sub autoritatea Ministerului Comunicaþiilor

În temeiul art. 29 din Ordonanþa Guvernului nr. 14/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997,

Guvernul  României h o t ã r ã º t e :

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:

Ministrul comunicaþiilor,
Sorin Pantiº

Ministru de stat,
ministrul finanþelor,

Mircea Ciumara
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,

Norica Nicolai,
secretar de stat

Bucureºti, 6 noiembrie 1997.
Nr. 688.

Art. 1. Ñ Se aprobã rectificarea bugetelor de venituri ºi
cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome de interes
naþional ºi al Institutului Naþional de Studii ºi Cercetãri pen-
tru Comunicaþii de sub autoritatea Ministerului
Comunicaþiilor, prevãzute în anexele nr. 1Ñ3 la prezenta
hotãrâre.

Art. 2. Ñ Cheltuielile totale, aferente veniturilor înscrise
în bugetele de venituri ºi cheltuieli aprobate, prevãzute la
art. 1, reprezintã limite maxime ºi nu pot fi depãºite decât
în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la pro-

punerea Ministerului Comunicaþiilor, cu avizul Ministerului
Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al Ministerului Finanþelor.

În cazul în care, în execuþie, se înregistreazã nerealizãri
ale veniturilor totale aprobate, agenþii economici pot efec-
tua cheltuieli totale proporþional cu gradul de realizare a
veniturilor.

Art. 3. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din pre-
zenta hotãrâre ºi se vor transmite Ministerului
Comunicaþiilor.

PRIM-MINISTRU
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