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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
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 52/1998 

pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 9/1997 
cu privire la unele mãsuri de protecþie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã
vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare,

privatizare, lichidare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1997

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 52 din 22 decembrie 1998 pentru modificarea ºi com-
pletarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 9/1997 cu
privire la unele mãsuri de protecþie pentru persoanele ale
cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca
urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor
de restructurare, privatizare, lichidare, aprobatã ºi modifi-
catã prin Legea nr. 108/1997 ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 22 decembrie
1998, cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:

1. La articolul I punctul 2, articolul 1 alineatul (1) va
avea urmãtorul cuprins:

�Art. 1. Ñ (1) Salariaþii societãþilor comerciale la care
statul deþine cel puþin o treime din totalul drepturilor de vot
în adunarea generalã, cei ai societãþilor comerciale consti-
tuite cu avizul Fondului Proprietãþii de Stat, la care capita-
lul majoritar aparþine societãþilor cu capital majoritar de stat,
precum ºi ai regiilor autonome care înregistreazã pierderi
sau arierate, ale cãror contracte individuale de muncã vor
fi desfãcute ca urmare a unor concedieri colective, efectu-
ate în procesul de restructurare, privatizare, lichidare, bene-
ficiazã de mãsurile de protecþie prevãzute în prezenta
ordonanþã de urgenþã.Ò

2. La articolul I punctul 4, articolul 3 litera C va avea
urmãtorul cuprins:

�C. În cazul privatizãrii societãþilor comerciale:
a) data încheierii contractului de vânzare-cumpãrare a

societãþilor comerciale care se privatizeazã, dacã acesta
cuprinde clauze referitoare la disponibilizãrile de personal
sau, dupã caz, alte termene prevãzute în contract pentru
disponibilizãri de personal, dacã acestea se fac în etape;

b) data raportului privind rezultatele ofertei publice de
vânzare de valori mobiliare, dacã aceasta conþine informaþii
referitoare la disponibilizãrile de personal ºi dacã procentul
de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare
oferite public este de cel puþin 33,3%.Ò

3. La articolul I punctul 4, la articolul 3 litera D se intro-
duce litera c) cu urmãtorul cuprins:

�c) data debarcãrii sau data emiterii deciziei de repa-
triere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe
navele în curse internaþionale sau aflate sub stare de
arest, sechestru, reþinere sau avarie în porturi strãine, în
cazul societãþilor comerciale sau al companiilor naþionale
de transporturi maritime sau fluviale, care se lichideazã
judiciar în condiþiile prevãzute la lit. b), inclusiv al celor
pentru care hotãrârea de lichidare judiciarã a fost pronun-
þatã anterior intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de
urgenþã.Ò

4. La articolul I punctul 11, dupã alineatul (5) al artico-
lului 19 se introduce alineatul (51) cu urmãtorul cuprins:

�(51) Sunt exceptaþi de la prevederile alin. (5) beneficia-
rii de plãþi compensatorii care fac parte din personalul
necesar pentru desfãºurarea procesului de lichidare potrivit
Legii nr. 64/1995.Ò

5. La articolul I punctul 17, articolul 24 alineatul (1)
litera a) va avea urmãtorul cuprins:

�a) scutirea pe o perioadã de 2 ani de la plata impozi-
tului pe profit, pentru cei care au înfiinþat societãþi comer-
ciale, ºi de la plata impozitului pe venit, pentru cei care
sunt autorizaþi sã desfãºoare activitãþi economice pe baza
liberei iniþiative ca persoane fizice independente sau ca
asociaþii familiale. De aceastã prevedere beneficiazã ºi cei
disponibilizaþi în cursul anului 1998.Ò

Art. II. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 9/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta
lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

 

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 31 mai 1999, 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 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74

alin. (2) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

PAULA IVÃNESCU

Bucureºti, 11 iunie 1999.
Nr. 103.



PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea 

Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 52/1998 
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã 

a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri de protecþie
pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã

vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin
aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare,

aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1997

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 privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele mãsuri
de protecþie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor
fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor
de restructurare, privatizare, lichidare, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 108/1997, ºi de dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 11 iunie 1999.
Nr. 190.

«
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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
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 9/1997 ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 56/1997

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã urmãtoarele ordonanþe ale
Guvernului, emise în temeiul art. 1 lit. j) din Legea
nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe:

I. Ordonanþa Guvernului nr. 9 din 28 iulie 1997 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 50/1996 privind salari-
zarea ºi alte drepturi ale personalului din organele autori-
tãþii judecãtoreºti, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997, cu urmãtoarele modifi-
cãri ºi completãri:

1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 1. Ñ Salarizarea magistraþilor ºi a personalului din
instanþele judecãtoreºti ºi parchete se face þinându-se
seama de rolul, rãspunderea, complexitatea, caracterul jus-
tiþiei de putere în stat, de pregãtirea ºi competenþa profe-
sionalã, precum ºi de incompatibilitãþile ºi interdicþiile
prevãzute de Constituþie ºi de Legea nr. 92/1992 pentru
organizarea judecãtoreascã, republicatã, pentru magistraþi.Ò

2. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul (1) va
avea urmãtorul cuprins:

�Art. 3. Ñ (1) Avansarea magistraþilor în funcþii se face
în condiþiile prevãzute de Legea nr. 92/1992 pentru organi-
zarea judecãtoreascã, republicatã, pe bazã de examen.

Modul de organizare ºi de desfãºurare a examenului se
stabileºte prin regulament aprobat de ministrul justiþiei, cu
avizul Consiliului Superior al Magistraturii.Ò

3. La articolul I punctul 11, articolul 8 va avea urmãto-
rul cuprins:

�Art. 8. Ñ Procurorii care efectueazã activitate de
supraveghere a urmãririi penale beneficiazã de o majorare
cu 20% a salariului de bazã brut, iar procurorii care efec-
tueazã urmãrire penalã proprie beneficiazã de o majorare
cu 25% a salariului de bazã brut.Ò

4. La articolul I punctul 13, articolul 93 se abrogã.
5. La articolul I, punctul 15 va avea urmãtorul cuprins:

 

�15. La articolul 10, dupã alineatul (2) se introduce ali-
neatul (3) cu urmãtorul cuprins:

Ç(3) Prevederile alin. (1) ºi (2) sunt aplicabile ºi magis-
traþilor care beneficiazã de pensie de serviciu, potrivit Legii
nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã.ÈÒ

6. La articolul I, dupã punctul 17 se introduce punctul
171 cu urmãtorul cuprins:

�171. La articolul 16, dupã alineatul (2) se introduce ali-
neatul (3) cu urmãtorul cuprins:

Ç(3) Personalul auxiliar de specialitate prevãzut la
alin. (1) beneficiazã de spor de stabilitate în condiþiile
art. 5, care se aplicã în mod corespunzãtor.ÈÒ
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7. La articolul I punctul 19, alineatele (2) ºi (3) ale
articolului 17 vor avea urmãtorul cuprins:

�(2) Grefierii beneficiazã de indemnizaþia de ºedinþã de
judecatã în condiþiile art. 9, care se aplicã în mod cores-
punzãtor. De aceste dispoziþii beneficiazã ºi grefierii-dactilo-
grafi, dacã participã în locul grefierilor în ºedinþele de
judecatã.

(3) Grefierii care participã la efectuarea actelor privind
procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, a actelor
de publicitate imobiliarã, a actelor comisiei pentru cetãþenie,
precum ºi cei care sunt secretari ai comisiilor de cercetare
a averii beneficiazã de indemnizaþia prevãzutã la art. 13
alin. (1), care se aplicã în mod corespunzãtor. De aceeaºi
indemnizaþie beneficiazã ºi conducãtorii de carte funciarã.Ò

8. La articolul I punctul 20, articolul 19 se abrogã.
9. La articolul I, dupã punctul 20 se introduce punctul

201 cu urmãtorul cuprins:
�201. Dupã articolul 21 se introduce articolul 211 cu

urmãtorul cuprins:
ÇArt. 211. Ñ (1) Experþii criminaliºti beneficiazã de spor

de stabilitate în condiþiile art. 5, care se aplicã în mod
corespunzãtor.

(2) Experþii criminaliºti care posedã titlul ºtiinþific de doc-
tor sau de doctor docent beneficiazã de un spor de 15%
la salariul de bazã brut.ÈÒ

10. La articolul I punctul 23, articolul 23 va avea urmã-
torul cuprins:

�Art. 23. Ñ Personalul militar din Ministerul Justiþiei cu
atribuþii de coordonare ºi control al activitãþii penitenciare-
lor, precum ºi personalul militar din cadrul Direcþiei
Generale a Penitenciarelor, din unitãþile subordonate aces-
teia, din Direcþia medicalã ºi din Serviciul independent de
protecþie ºi anticorupþie este salarizat potrivit prevederilor
legale aplicabile personalului militar din Ministerul de
Interne.Ò

11. La articolul I punctul 24, articolul 25 va avea urmã-
torul cuprins:

�Art. 25. Ñ Personalul din Ministerul Justiþiei cu atribuþii
de coordonare ºi control al activitãþii penitenciarelor ºi a
Serviciului independent de protecþie ºi anticorupþie, precum
ºi personalul din cadrul acestui serviciu, din cadrul Direcþiei
Generale a Penitenciarelor, din unitãþile subordonate aces-
teia ºi din Direcþia medicalã beneficiazã de sporuri ºi de
alte drepturi salariale pentru activitãþi ce solicitã încordare

psihicã foarte ridicatã sau care se desfãºoarã în condiþii
deosebite de muncã. Categoriile de personal, locurile de
muncã, mãrimea concretã a sporurilor ºi condiþiile de acor-
dare a acestora sunt prevãzute în anexele nr. 6 ºi 7.Ò

12. La articolul I punctul 32, articolul 421 va avea urmã-
torul cuprins:

�Art. 421. Ñ Pentru risc ºi suprasolicitare neuropsihicã
magistraþii, precum ºi personalul auxiliar de specialitate
beneficiazã de un spor de 50% la salariul de bazã brut
lunar.Ò

13. La articolul I, dupã punctul 32 se introduce punctul
321 cu urmãtorul cuprins:

�321. La articolul 43, dupã alineatul (3) se introduce ali-
neatul (4) cu urmãtorul cuprins:

Ç(4) Experþii criminaliºti beneficiazã de sporul de risc ºi
suprasolicitare neuropsihicã în condiþiile art. 421. Prevederile
alin. (1)Ñ(3) nu se aplicã experþilor criminaliºti.ÈÒ

14. La articolul I, dupã punctul 36 se introduc punctele
361 ºi 362 cu urmãtorul cuprins:

�361. Articolul 51 se completeazã, dupã alineatul (1), cu
alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:

Ç(2) Magistraþii militari pot opta între pensia de serviciu
stabilitã în condiþiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã, republicatã, ºi pensia militarã de serviciu,
putând beneficia de prevederile legale mai favorabile.ÈÒ

362. Articolul 52 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 52. Ñ (1) Judecãtorii financiari, procurorii finan-

ciari, judecãtorii financiari inspectori, procurorii financiari
inspectori, magistraþii-asistenþi, precum ºi personalul auxiliar
aferent activitãþii jurisdicþionale din cadrul Curþii de Conturi
beneficiazã de sporurile salariale prevãzute pentru magis-
traþi ºi personalul auxiliar de specialitate din prezenta lege.

(2) Controlorii financiari beneficiazã de sporul de stabili-
tate în raport cu vechimea efectivã în funcþii economice de
specialitate ºi de control financiar, de sporul pentru titlul ºti-
inþific de doctor sau doctor docent, precum ºi de sporul de
risc ºi suprasolicitare neuropsihicã.ÈÒ

15. La articolul I punctul 38, articolul 561 se abrogã.
16. La articolul I, dupã punctul 41 se introduce punctul

411 cu urmãtorul cuprins:
�411. La anexa nr. 4 Ñ Coeficienþii de ierarhizare a

salariilor de bazã ºi indemnizaþiile de conducere pentru
personalul laboratoarelor de expertizã criminalisticã Ñ,
litera A va avea urmãtorul cuprins:

ÇA. Funcþii de execuþie de specialitate

Coeficientul de ierarhizare Vechimea 
Nr.

Funcþia
Nivelul a salariilor de bazã minimã

crt. studiilor gradaþia în
specialitate

1 2 3 4

1. Expert criminalist gradul I S 5,45 5,55 5,65 5,75 10 ani
2. Expert criminalist gradul II S 5,00 5,10 5,20 5,30 7 ani
3. Expert criminalist gradul III S 4,50 4,60 4,70 4,80 4 ani
4. Asistent criminalist S 3,60 3,80 4,00 Ñ 1 an
5. Asistent criminalist debutant S 2,50 Ñ Ñ Ñ ÑÈÒ

17. La articolul I punctul 43, Nota anexei nr. 4, punctul
11 va avea urmãtorul cuprins:

�11. La Laboratorul Central de Expertize Criminalistice ºi
la Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie sala-
riile de bazã pentru personalul auxiliar de specialitate pre-
vãzut la lit. B sunt mai mari cu 7%.Ò

18. La articolul I, punctul 46 va avea urmãtorul cuprins:
�46. Anexa nr. 6 se intituleazã: ÇSporuri specifice per-

sonalului militar din Direcþia Generalã a Penitenciarelor,
din unitãþile subordonate acesteia, din Direcþia medicalã
ºi din Serviciul independent de protecþie ºi anticorupþieÈ.Ò



19. La articolul I, punctul 47 va avea urmãtorul cuprins:
�47. Anexa nr. 7 se intituleazã: ÇSporuri specifice per-

sonalului civil din Ministerul Justiþiei cu atribuþii de coor-
donare ºi control al activitãþii penitenciarelor ºi a
Serviciului independent de protecþie ºi anticorupþie, pre-
cum ºi personalului civil din Direcþia Generalã a
Penitenciarelor, din unitãþile subordonate acesteia ºi din
Direcþia medicalãÈÒ.

20. La articolul I punctul 48, la anexa nr. 7, punctul 1 va
avea urmãtorul cuprins:

�1. Personalul civil din Ministerul Justiþiei cu atribuþii de
coordonare ºi control ºi cel care efectueazã lucrãri în
legãturã cu activitatea penitenciarelor ºi a Serviciului
independent de protecþie ºi anticorupþie, precum ºi perso-
nalul civil din Direcþia Generalã a Penitenciarelor, Direcþia
medicalã ºi din unitãþile subordonate acestora beneficiazã
de un spor la salariul de bazã de pânã la 30%.

Magistraþii civili care îndeplinesc atribuþiile prevãzute la
alineatul precedent beneficiazã de o majorare a salariului
de bazã cu pânã la 30%. Aceastã majorare face parte din
salariul de bazã.Ò

21. La anexa nr. 1, capitolul II �Indemnizaþiile de condu-
cere la curþile de apel, tribunale, judecãtorii ºi parchetele
de pe lângã aceste instanþeÒ, dupã numãrul curent 9 se
introduce numãrul curent 91 cu urmãtorul cuprins:

�91. Preºedinte secþie
maritimã la judecãtorie,
procuror ºef secþie
maritimã la parchetul de
pe lângã judecãtorie 18% 22%Ò

22. La anexa nr. 1, capitolul II, nota va avea urmãtorul
cuprins:

�NOTÃ:

Indemnizaþiile de conducere pentru instanþele ºi parche-
tele din municipiul Bucureºti sunt mai mari cu 10%.

Funcþiile prevãzute la nr. crt. 91 se folosesc numai în
cazul în care ministrul justiþiei stabileºte, conform art. 13
alin. (2) ºi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 92/1992 pentru
organizarea judecãtoreascã, republicatã, înfiinþarea de
secþii maritime la unele judecãtorii ºi parchete corespun-
zãtoare.Ò

23. La anexa nr. 1, capitolul III, punctul 2 din notã va
avea urmãtorul cuprins:

�2. Pentru ocuparea funcþiei de grefier prevãzute la
nr. crt. 5Ñ8 sunt necesare studii superioare juridice.

Pentru ocuparea funcþiei de grefier analist-programator
cu studii superioare se iau în considerare ºi studiile în
domeniile: informaticã, automaticã, ciberneticã, electronicã,
matematicã. În acest caz, vechimea prevãzutã de lege pen-
tru încadrarea ºi promovarea în grade profesionale se
majoreazã cu 3 ani.Ò

24. La anexa nr. 1, capitolul III, punctul 5 din notã se
abrogã.

25. Anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
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�ANEXA Nr. 2

I N D E M N I Z A Þ I I L E
pentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângã

Curtea Supremã de Justiþie ºi din Ministerul Justiþiei

Nr. Indemnizaþia de conducere 
crt. Funcþia în procente din salariul de bazã

minim maxim

1. Secretar general, director general, consilierul Salariul de bazã 45% 55%
ministrului justi þ iei , procuror consi l ier al corespunzãtor 
procurorului general funcþiei de 

execuþie
2. Director, procuror ºef secþie la Parchetul de pe 45% 50%

lângã Curtea Supremã de Justiþie
3. Director adjunct, procuror ºef secþie adjunct la 40% 45%

Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie
4. Inspector general judecãtoresc, inspector general 38% 42%

notarial, inspector general de penitenciare,
procuror inspector

5. ªef serviciu, procuror ºef serviciu 30% 35%
6. ªef birou, procuror ºef birou 25% 30%
7. Grefier ºef secþie din Parchetul de pe lângã 20% 25%

Curtea Supremã de Justiþie
8. Grefier ºef serviciu din Parchetul de pe lângã 15% 20%Ò

Curtea Supremã de Justiþie
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II. Ordonanþa Guvernului nr. 56 din 28 august 1997 pri-
vind modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 9/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii

nr. 50/1996 privind salarizarea ºi alte drepturi ale personalu-
lui din organele autoritãþii judecãtoreºti, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 3 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

PAULA IVÃNESCU

Bucureºti, 11 iunie 1999.
Nr. 104.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii 

privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 9/1997
ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 56/1997

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 privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 9/1997 ºi a Ordonanþei Guvernului nr. 56/1997 ºi se dispune
publicarea în Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 11 iunie 1999.
Nr. 191.

O R D O N A N Þ E  ª I  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

O R D O N A N Þ Ã  D E  U R G E N Þ Ã
privind scutirea de la plata drepturilor

de import a bunurilor importate prin servicii poºtale
ºi în regim de curierat rapid de cãtre persoanele juridice

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:

Art. 1. Ñ Sunt scutite de la plata drepturilor de import bunurile impor-
tate prin serviciile poºtale ºi în regim de curierat rapid de cãtre persoanele
juridice, cu o valoare totalã/trimitere a echivalentului în lei de pânã la
12 euro inclusiv.



Art. 2. Ñ Vãmuirea bunurilor prevãzute la art. 1 se va face numai pe
baza documentului de transport.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,

Decebal Traian Remeº
Ministrul industriei ºi comerþului,

Radu Berceanu
Bucureºti, 11 iunie 1999.
Nr. 88.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Comerciale Române Ñ S.A.

În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãþilor comerciale bancare la care
statul este acþionar,

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

Art. 1. Ñ Pentru privatizarea Bãncii Comerciale
Române Ñ S.A., cu sediul în municipiul Bucureºti,
bd Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, înregistratã la oficiul
registrului comerþului sub numãrul J40/90/1991, se consti-
tuie comisia de privatizare cu urmãtoarea componenþã:

1. Vintilã Lazãr Ñ reprezentant al Bãncii Naþionale a
României;

2. Elefterian Dumitrescu Ñ reprezentant al Bãncii
Naþionale a României;

3. Eugen Popel Ñ reprezentant al Agenþiei Române de
Dezvoltare;

4. Vasile Avram Ñ reprezentant al Agenþiei Române de
Dezvoltare;

5. Dan Predoiu Ñ reprezentant al Fondului Proprietãþii
de Stat;

6. Olimpia ªchiopu Ñ reprezentantã a Fondului
Proprietãþii de Stat;

7. Nicolae Boeþi Ñ reprezentant al Fondului Proprietãþii
de Stat.

Art. 2. Ñ Membrii comisiei de privatizare nu vor putea
deþine, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la
încetarea mandatului lor, funcþia de administrator, membru
al comitetului de direcþie sau al comitetului de supra-
veghere al nici unei bãnci care îºi desfãºoarã activitatea
pe teritoriul României, al nici unei filiale sau sucursale a
acesteia sau sã exercite o activitate remuneratã în
respectivele bãnci.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:

Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Mugur Isãrescu

Preºedintele Agenþiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu

Preºedintele Consiliului de administraþie 
al Fondului Proprietãþii de Stat, 

Radu Sârbu
Bucureºti, 10 iunie 1999.
Nr. 469.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Române de Comerþ Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A.

În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societãþilor comerciale bancare la care
statul este acþionar,

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

Art. 1. Ñ Pentru privatizarea Bãncii Române de Comerþ
Exterior Ñ Bancorex Ñ S.A., cu sediul în municipiul
Bucureºti, Calea Victoriei nr. 15, sectorul 5, înregistratã la
oficiul registrului comerþului sub numãrul J40/334/1991, se
constituie comisia de privatizare cu urmãtoarea compo-
nenþã:

1. Emil Vasile Ñ reprezentant al Bãncii Naþionale a
României;

2. Elena Udrea Ñ reprezentantã a Bãncii Naþionale a
României;

3. Gabriela Baicu Ñ reprezentantã a Agenþiei Române
de Dezvoltare;
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4. Florin Bonciu Ñ reprezentant al Agenþiei Române de
Dezvoltare;

5. Victor Erýos Ñ reprezentant al Fondului Proprietãþii de
Stat; 

6. Ioana Cristina Olaru Ñ reprezentantã a Fondului
Proprietãþii de Stat;  

7. Anamaria Antemir Ñ reprezentantã a Fondului
Proprietãþii de Stat.

Art. 2. Ñ Membrii comisiei de privatizare nu vor putea
sã deþinã, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la
încetarea mandatului lor, funcþia de administrator, membru
al comitetului de direcþie sau al comitetului de supra-
veghere al nici unei bãnci care îºi desfãºoarã activitatea pe
teritoriul României, al nici unei filiale sau sucursale a aces-
teia sau sã exercite o activitate remuneratã în respectivele
bãnci.  

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,

Mugur Isãrescu
Preºedintele Agenþiei Române de Dezvoltare,

Sorin Fodoreanu
Preºedintele Consiliului de administraþie 

al Fondului Proprietãþii de Stat, 
Bucureºti, 10 iunie 1999. Radu Sârbu
Nr. 470.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul 1999 

pentru Regia Autonomã �Rami DaciaÒ din subordinea Ministerului de Interne
În temeiul art. 29 ºi al art. 60 alin. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,

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

Art. 1. Ñ Se aprobã bugetul de venituri ºi cheltuieli pe
anul 1999 al Regiei Autonome �Rami DaciaÒ din subordi-
nea Ministerului de Interne, prevãzut în anexã.

Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuþi în buge-
tul de venituri ºi cheltuieli al Regiei Autonome �Rami
DaciaÒ se aprobã de cãtre Ministerul de Interne.

Art. 2. Ñ Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise
în bugetul de venituri ºi cheltuieli reprezintã limita maximã
ºi nu pot fi depãºite decât în cazuri justificate ºi numai cu
aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne
ºi cu avizul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi al
Ministerului Finanþelor.

În cazul în care în execuþie se înregistreazã nerealizãri
ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomã �Rami
DaciaÒ poate efectua cheltuieli proporþional cu gradul de
realizare a veniturilor.

Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contravenþie, dacã nu a fost sãvârºitã în astfel de condiþii
încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infracþiune,
ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500.000 lei la
1.000.000 lei.

Art. 4. Ñ Contravenþia se constatã ºi amenda se aplicã
de cãtre organele de control financiar ale statului, împuter-
nicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prezentei hotãrâri.

Contravenþiei prevãzute la art. 3 îi sunt aplicabile dispo-
ziþiile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea ºi sancþionarea
contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu
excepþia art. 25Ñ27.

Art. 5. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta
hotãrâre ºi se transmite Ministerului de Interne.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:

Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

p. Ministrul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
Simona Marinescu,

Bucureºti, 11 iunie 1999. secretar de stat
Nr. 472.
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