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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 aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate

a licenþei N.M.T. ºi stabilirea taxei aferente

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 795/13.XII.20012

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 80
din 25 august 1998 privind prelungirea duratei de valabili-
tate a licenþei N.M.T. ºi stabilirea taxei aferente, emisã în
temeiul art. 1 pct. 13 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din
27 august 1998, cu urmãtoarele modificãri:

1. Partea introductivã a articolului 1 va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 1. Ñ Durata de valabilitate a licenþei N.M.T. se
poate prelungi, la cererea titularului de licenþã, dacã autori-
tatea de reglementare apreciazã cã aceastã mãsurã este
necesarã pentru îmbunãtãþirea serviciului de telefonie care
face obiectul acestei licenþe, þinând seama de eficienþa
funcþionalã, capacitatea financiarã ºi impactul asupra com-
petiþiei în telecomunicaþii ºi dacã titularul ºi-a îndeplinit în
mod corespunzãtor obligaþiile prevãzute de licenþã, astfel:Ò

2. Articolul 3 se abrogã.
3. Articolul 4 se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 28 noiembrie 2001.
Nr. 689.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei 
de valabilitate a licenþei N.M.T. ºi stabilirea taxei aferente

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
Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenþei
N.M.T. ºi stabilirea taxei aferente ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 26 noiembrie 2001.
Nr. 983.

«



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 declararea municipiului Reºiþa Oraº-martir 

al Revoluþiei din Decembrie 1989

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ În semn de cinstire a eroismului manifestat ºi a memo-
riei martirilor cãzuþi în lupta pentru victoria Revoluþiei din Decembrie 1989,
municipiul Reºiþa se declarã Oraº-martir al Revoluþiei din Decembrie 1989.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 
25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 28 noiembrie 2001.
Nr. 690.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului

Reºiþa Oraº-martir al Revoluþiei din Decembrie 1989

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 declararea municipiului
Reºiþa Oraº-martir al Revoluþiei din Decembrie 1989 ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 26 noiembrie 2001.
Nr. 984.

«

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 795/13.XII.2001 3



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. 60/2001 
pentru modificarea art. 3 din Ordonanþa Guvernului 

nr. 29/1994 privind constituirea ºi utilizarea Fondului 
special pentru dezvoltarea sistemului energetic

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 60 din 30 august
2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1994 privind
constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului ener-
getic, adoptatã în temeiul art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 324/2001 privind abi-
litarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 2 octom-
brie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 28 noiembrie 2001.
Nr. 691.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 60/2001 pentru modificarea art. 3 
din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea 

ºi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea 
sistemului energetic

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
Guvernului nr. 60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanþa Guvernului
nr. 29/1994 privind constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru dezvol-
tarea sistemului energetic ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 26 noiembrie 2001.
Nr. 985.

«

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 795/13.XII.20014



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. 89/2000 pentru abrogarea Ordonanþei 

de urgenþã a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaþiei statului la capitalul social 
de la societãþile comerciale �Tractorul-UTBÒ Ñ S.A. Braºov, �MATÒ Ñ S.A. Craiova, �HARTÒ Ñ S.A.
Miercurea-Ciuc ºi �AROÒ Ñ S.A. Câmpulung Muscel, precum ºi alocarea sumei de 200 miliarde lei

de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 795/13.XII.2001 5

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 89 din 29 iunie 2000 pentru abrogarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 21/2000 privind
majorarea participaþiei statului la capitalul social de la
societãþile comerciale �Tractorul-UTBÒ Ñ S.A. Braºov, �MATÒ Ñ

S.A. Craiova, �HARTÒ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc ºi �AROÒ Ñ
S.A. Câmpulung Muscel, precum ºi alocarea sumei de 200
miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000. 

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 11 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

PREªEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 28 noiembrie 2001.
Nr. 692.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 89/2000 

pentru abrogarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea 
participaþiei statului la capitalul social de la societãþile comerciale �Tractorul-UTBÒ Ñ S.A. 

Braºov, �MATÒ Ñ S.A. Craiova, �HARTÒ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc ºi �AROÒ Ñ S.A. Câmpulung Muscel,
precum ºi alocarea sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome 

a Îmbunãtãþirilor Funciare 

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. 89/2000 pentru
abrogarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 21/2000
privind majorarea participaþiei statului la capitalul social de
la societãþile comerciale �Tractorul-UTBÒ Ñ S.A. Braºov,

�MATÒ Ñ S.A. Craiova, �HARTÒ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc ºi
�AROÒ Ñ S.A. Câmpulung Muscel, precum ºi alocarea
sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei
Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare ºi se dispune publica-
rea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 26 noiembrie 2001.
Nr. 986.

«



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 respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea participaþiei

statului la capitalul social de la societãþile comerciale �Tractorul-UTBÒ Ñ S.A. Braºov, 
�MATÒ Ñ S.A. Craiova, �HARTÒ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc ºi �AROÒ Ñ S.A. Câmpulung Muscel, 

precum ºi alocarea  sumei de 200 miliarde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome 
a Îmbunãtãþirilor Funciare

Parlamentul  României adoptã prezenta lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 795/13.XII.20016

Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 21 din 23 martie 2000 privind majorarea
participaþiei statului la capitalul social de la societãþile
comerciale �Tractorul-UTBÒ Ñ S.A. Braºov, �MATÒ Ñ S.A.
Craiova, �HARTÒ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc ºi �AROÒ Ñ S.A.

Câmpulung Muscel, precum ºi alocarea sumei de 200 mili-

arde lei de la bugetul de stat Regiei Autonome a

Îmbunãtãþirilor Funciare, publicatã în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 129 din 28 martie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

PREªEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 28 noiembrie 2001.
Nr. 694.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei 

de urgenþã a Guvernului nr. 21/2000 privind majorarea 
participaþiei statului la capitalul social de la societãþile 

comerciale �Tractorul-UTBÒ Ñ S.A. Braºov, �MATÒ Ñ S.A.
Craiova, �HARTÒ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc ºi �AROÒ Ñ S.A.

Câmpulung Muscel, precum ºi alocarea  sumei de 200 miliarde lei
de la bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare

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. 21/2000 privind majorarea participaþiei statului la
capitalul social de la societãþile comerciale �Tractorul-UTBÒ Ñ S.A. Braºov,
�MATÒ Ñ S.A. Craiova, �HARTÒ Ñ S.A. Miercurea-Ciuc ºi �AROÒ Ñ S.A.
Câmpulung Muscel, precum ºi alocarea  sumei de 200 miliarde lei de la
bugetul de stat Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 26 noiembrie 2001.
Nr. 988.

«



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. 49/2001 

privind acceptarea unor amendamente 
la Convenþia internaþionalã pentru securitatea containerelor, 

încheiatã la Geneva la 2 decembrie 1972 

Parlamentul  României adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 49 din 23 august
2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenþia internaþionalã pen-
tru securitatea containerelor, încheiatã la Geneva la 2 decembrie 1972,
adoptatã în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 526 din 31 august 2001, cu urmãtoarele modificãri:

1. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogã.
2. Articolul 6 se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 sep-
tembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 3 decembrie 2001.
Nr. 696.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 49/2001 privind acceptarea unor amendamente
la Convenþia internaþionalã pentru securitatea containerelor,

încheiatã la Geneva la 2 decembrie 1972

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,

având în vedere adresele nr. 1.427 ºi nr. 51/1.036 ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 49/2001 privind acceptarea unor amendamente la Convenþia
internaþionalã pentru securitatea containerelor, încheiatã la Geneva la
2 decembrie 1972, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 30 noiembrie 2001.
Nr. 998.

«
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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. 45/2001 

pentru ratificarea amendamentelor la Convenþia 
privind Organizaþia europeanã de telecomunicaþii prin satelit

�EUTELSATÒ, adoptate la cea de-a 26-a sesiune 
a Adunãrii pãrþilor (Cardiff, mai 1999)

Parlamentul  României adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 45 din 21 august
2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenþia privind Organizaþia
europeanã de telecomunicaþii prin satelit �EUTELSATÒ, adoptate la cea de-a
26-a sesiune a Adunãrii pãrþilor (Cardiff, mai 1999), adoptatã în temeiul
art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 528 din 31 august 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 sep-
tembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 3 decembrie 2001.
Nr. 697.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T  
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor 
la Convenþia privind Organizaþia europeanã 
de telecomunicaþii prin satelit �EUTELSATÒ, 

adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunãrii pãrþilor
(Cardiff, mai 1999)

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,

având în vedere adresele nr. 1.427 ºi nr. 51/1.036 ale preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenþia pri-
vind Organizaþia europeanã de telecomunicaþii prin satelit �EUTELSATÒ,
adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunãrii pãrþilor (Cardiff, mai 1999), ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 30 noiembrie 2001.
Nr. 999.

«
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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. 58/2001 pentru ratificarea Instrumentului 
de amendare a Constituþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992, 

cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) ºi a Instrumentului de amendare a Convenþiei Uniunii
Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), 

semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

Parlamentul României adoptã prezenta lege.
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Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 58
din 30 august 2001 pentru ratificarea Instrumentului de
amendare a Constituþiei Uniunii Internaþionale a
Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adop-
tate la Kyoto, 1994) ºi a Instrumentului de amendare a
Convenþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor

(Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto,
1994), semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998, adop-
tatã în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 pri-
vind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din
1 septembrie 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucureºti, 3 decembrie 2001.
Nr. 698.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 58/2001 

pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituþiei Uniunii Internaþionale 
a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) 

ºi a Instrumentului de amendare a Convenþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor 
(Geneva, 1992, cu amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), 

semnate la Minneapolis la 6 noiembrie 1998

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
având în vedere adresele nr. 1.427 ºi nr. 51/1.036 ale preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 58/2001 pentru ratificarea
Instrumentului de amendare a Constituþiei Uniunii
Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992, cu
amendamentele adoptate la Kyoto, 1994) ºi a

Instrumentului de amendare a Convenþiei Uniunii
Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992, cu
amendamentele adoptate la Kyoto, 1994), semnate la
Minneapolis la 6 noiembrie 1998, ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

PREªEDINTELE ROMÂNIEI 
ION ILIESCU

Bucureºti, 30 noiembrie 2001.
Nr. 1.000.

«



PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei

pentru ofiþeri din Serviciul de Protecþie ºi Pazã

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale
art. 10 pct. 3 ºi ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,

la propunerea directorului Serviciului de Protecþie ºi Pazã,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:
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Art. 1. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 15 ani de activitate ºi rezultate meritorii în
îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã, ofiþerilor
prevãzuþi în anexa nr. 1*) care face parte integrantã din
prezentul decret.

Art. 2. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 20 de ani de activitate ºi rezultate meritorii
în îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã,

ofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 2*) care face parte inte-
grantã din prezentul decret.

Art. 3. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 25 de ani de activitate ºi rezultate meritorii
în îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã,
ofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 3*) care face parte integrantã
din prezentul decret.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
României, contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 26 noiembrie 2001.
Nr. 967.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maiºtri militari 

ºi subofiþeri din Serviciul de Protecþie ºi Pazã

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale
art. 10 pct. 4 ºi ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,

la propunerea directorului Serviciului de Protecþie ºi Pazã,

Preºedintele României d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 15 ani de activitate ºi rezultate meritorii în
îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã, maiºtri-
lor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 1*) care
face parte integrantã din prezentul decret.

Art. 2. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 20 ani de activitate ºi rezultate meritorii în
îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã, maiºtri-

lor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 2*) care
face parte integrantã din prezentul decret.

Art. 3. Ñ Se conferã Semnul onorific În Serviciul
Armatei, pentru 25 de ani de activitate ºi rezultate meritorii
în îndeplinirea atribuþiilor ºi în pregãtirea profesionalã,
maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 3*)
care face parte integrantã din prezentul decret.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
României, contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 26 noiembrie 2001.
Nr. 968.

*) Anexele nr. 1Ñ3 se comunicã instituþiilor interesate.



HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru aprobarea Înþelegerii dintre Comisia Naþionalã 

pentru Controlul Activitãþilor Nucleare din România ºi Direcþia
pentru Securitatea Instalaþiilor Nucleare a Republicii Franceze

privind schimbul de informaþii ºi cooperarea în domeniul
securitãþii nucleare, semnatã la Paris la 8 august 2001

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5
alin. 1 din Legea  nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Se aprobã Înþelegerea dintre Comisia Naþionalã
pentru Controlul Activitãþilor Nucleare din România ºi Direcþia pentru
Securitatea Instalaþiilor Nucleare a Republicii Franceze privind schimbul de
informaþii ºi cooperarea în domeniul securitãþii nucleare, semnatã la Paris
la 8 august 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,

Aurel Constantin Ilie
p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,
secretar de stat

Bucureºti, 21 noiembrie 2001.
Nr. 1.178.
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Î N Þ E L E G E R E
între Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare din România 

ºi Direcþia pentru Securitatea Instalaþiilor Nucleare a Republicii Franceze privind schimbul de informaþii 
ºi cooperarea în domeniul securitãþii nucleare

Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare din România (denumitã în continuare C.N.C.A.N.) ºi Direcþia
pentru Securitatea Instalaþiilor Nucleare a Republicii Franceze (denumitã în continuare D.S.I.N.), denumite în continuare pãrþi,

având interes reciproc în efectuarea unui schimb continuu de informaþii cu privire la reglementãrile nucleare ºi la
standardele solicitate sau recomandate de cãtre autoritãþile statelor lor pentru reglementarea securitãþii nucleare ºi a
impactului de mediu al instalaþiilor nucleare,

ca urmare a Tratatului de înþelegere amicalã ºi cooperare dintre România ºi Republica Francezã, semnat la
Bucureºti la 20 noiembrie 1991,

au convenit cele ce urmeazã:

1. Scopul înþelegerii

În limita legilor, reglementãrilor ºi politicilor din statele
lor pãrþile convin sã schimbe urmãtoarele tipuri de
informaþii tehnice privind securitatea instalaþiilor nucleare

desemnate prin înþelegere bilateralã ºi privind regle-

mentãrile corespunzãtoare:

1.1. rapoarte curente privind securitatea nuclearã,

redactate de cãtre sau pentru una dintre pãrþi, ca bazã



pentru ori în sprijinul politicilor ºi deciziilor de regle-
mentare;

1.2. documente referitoare la procedurile de autorizare
semnificative ºi la deciziile corespunzãtoare privind
securitatea nuclearã, care se aplicã instalaþiilor nucleare
desemnate;

1.3. documente detaliate care descriu procedurile de
autorizare ºi reglementare pentru anumite instalaþii
nucleare;

1.4. rapoarte asupra experienþei de operare, inclusiv
rapoarte asupra incidentelor ºi accidentelor nucleare ºi asu-
pra opririlor instalaþiilor nucleare ºi prelucrãri de date pri-
vind evoluþia în timp ºi fiabilitatea componentelor ºi a
sistemelor;

1.5. proceduri privind securitatea instalaþiilor nucleare
desemnate;

1.6. copii ale standardelor utilizate sau propuse pentru a
fi utilizate de cãtre ambele pãrþi;

1.7. notificarea operativã a evenimentelor importante,
cum ar fi: incidente de operare semnificative, opriri ale
reactoarelor, impuse de autoritãþile de reglementare ºi de
evenimentele care prezintã interes imediat pentru ambele
pãrþi;

1.8. informaþii privind nivelurile de intervenþie în caz
de urgenþã radiologicã ºi clasificarea mãsurilor de inter-
venþie;

1.9. informaþii privind planificarea în caz de urgenþã
radiologicã, reglementãrile ºi organismele de intervenþie în
cazurile de urgenþã radiologicã;

1.10. informaþii tehnice, de la caz la caz, în eventualita-
tea producerii unui incident nuclear semnificativ.

2. Administrarea

2.1. Schimbul de informaþii în cadrul prezentei înþele-
geri se va efectua prin scrisori, rapoarte ºi prin alte
documente, precum ºi prin vizite ºi întruniri convenite în
avans. Periodic se vor organiza întruniri pentru analiza
schimbului de informaþii ºi pentru elaborarea de reco-
mandãri de revizuire a prevederilor înþelegerii. Data, locul
ºi ordinea de zi pentru astfel de întruniri vor fi convenite
în avans.

2.2. Fiecare parte va desemna un administrator pentru
a coordona participarea sa în cadrul întregului schimb de
informaþii. Administratorii vor primi toate documentele trans-
mise în cadrul schimbului, inclusiv copiile tuturor scrisorilor,
cu excepþia cazului în care se convine altfel. În cadrul aces-
tui schimb administratorii vor rãspunde pentru realizarea
scopului, inclusiv pentru înþelegerea privind desemnarea
instalaþiilor nucleare care fac obiectul schimbului de
informaþii, ºi pentru documentele ºi standardele specifice
care vor fi schimbate.

2.3. Aplicarea sau utilizarea oricãror informaþii schimbate
sau transferate între pãrþi în cadrul acestei înþelegeri va fi

în responsabilitatea pãrþii primitoare, partea furnizoare neo-
ferind garanþii cã astfel de informaþii sunt potrivite pentru o
anumitã utilizare sau aplicaþie.

2.4. Având în vedere cã anumite informaþii de tipul
celor convenite în cadrul acestei înþelegeri nu se aflã la
dispoziþia pãrþilor la aceasta, dar se aflã la dispoziþia altor
instituþii guvernamentale ale statelor pãrþilor, fiecare parte
va acorda celeilalte tot sprijinul posibil, organizând vizite ºi
direcþionând solicitãrile privitoare la astfel de informaþii
cãtre instituþiile guvernamentale competente. Cele
menþionate nu vor reprezenta un angajament al celorlalte
instituþii de a furniza astfel de informaþii sau de a primi
astfel de vizite.

3. Schimbul de informaþii ºi utilizarea acestora

3.1. Generalitãþi

În general informaþiile primite de fiecare parte la aceastã
înþelegere pot fi difuzate liber, fãrã un nou consimþãmânt
al celeilalte pãrþi, cu condiþia protejãrii informaþiilor privilegi-
ate ºi a altor informaþii confidenþiale care pot fi schimbate
conform celor de mai jos.

3.2. Definiþii (în scopurile prezentei înþelegeri)

3.2.1. Termenul informaþie se referã la date privind
reglementãrile în domeniul energiei nucleare, privind securi-
tatea nuclearã, managementul deºeurilor radioactive, date
ºtiinþifice ºi tehnice, inclusiv la informaþii privind metodele
de evaluare, cercetarea, precum ºi la orice alte cunoºtinþe
care se intenþioneazã a fi furnizate sau schimbate în cadrul
acestei înþelegeri.

3.2.2. Termenul informaþii privilegiate se referã la acele
informaþii furnizate în cadrul prezentei înþelegeri, care conþin
secrete comerciale sau alte informaþii comerciale cu carac-
ter confidenþial.

3.2.3. Termenul alte informaþii confidenþiale se referã la
alte informaþii decât cele privilegiate, care sunt protejate
împotriva difuzãrii publice de cãtre legile ºi reglementãrile
autoritãþilor statului pãrþii care furnizeazã informaþia sau
printr-o hotãrâre conformã cu politicile statului pãrþii care
furnizeazã informaþia ºi care au fost furnizate ºi primite în
regim de confidenþialitate.

3.3. Proceduri de marcare a informaþiilor privilegiate
incluse în documente

Partea care primeºte un document conþinând informaþii
privilegiate conform prezentei înþelegeri va respecta natura
privilegiatã a acestora, cu condiþia ca astfel de informaþii
sã fie marcate în clar cu legenda restrictivã �informaþie pri-
vilegiatãÒ. Aceastã legendã restrictivã va fi respectatã de
partea primitoare, iar informaþiile privilegiate purtând
aceastã legendã nu vor fi utilizate în scopuri comerciale,
nu vor fi aduse la cunoºtinþã publicului ºi nu vor fi difuzate
în condiþii care nu au fost specificate sau care contravin
termenilor prezentei înþelegeri, fãrã consimþãmântul prealabil
al pãrþii furnizoare.
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3.4. Difuzarea informaþiilor privilegiate cuprinse în docu-
mente

3.4.1. În general, fãrã a solicita consimþãmânt preala-
bil, informaþiile privilegiate primite în cadrul prezentei
înþelegeri pot fi difuzate liber de cãtre partea primitoare
persoanelor din structura sa ºi angajaþilor sãi sau/ºi
departamentelor ºi instituþiilor guvernamentale ale statului
pãrþii primitoare.

3.4.2. Cu consimþãmântul prealabil scris al pãrþii care
furnizeazã informaþii privilegiate în cadrul prezentei înþelegeri,
partea primitoare poate difuza aceste informaþii într-o
mãsurã mai mare decât se prevede în alineatele anteri-
oare. Pãrþile vor coopera pentru realizarea procedurilor de
solicitare ºi de obþinere a aprobãrii pentru difuzarea largã a
informaþiilor ºi fiecare parte va acorda asemenea aprobãri
în limita permisã de politicile, reglementãrile ºi legile
naþionale.

3.5. Proceduri de marcare pentru alte informaþii confi-
denþiale cuprinse în documente

Partea care primeºte alte informaþii confidenþiale în
cadrul prezentei înþelegeri va respecta caracterul lor confi-
denþial, cu condiþia ca astfel de informaþii sã fie marcate în
clar cu legenda restrictivã �informaþie confidenþialãÒ, pentru
a se specifica natura lor confidenþialã.

3.6. Difuzarea altor informaþii confidenþiale cuprinse în
documente

Celelalte informaþii confidenþiale pot fi difuzate în
acelaºi mod prevãzut la alin. 3.4 (Difuzarea informaþiilor
privilegiate cuprinse în documente), cu condiþia ca orice
difuzare a informaþiilor confidenþiale sã se facã, de la caz
la caz, conform unei înþelegeri de confidenþialitate ºi sã
fie marcatã cu o legendã restrictivã similarã celei specifi-
cate la alin. 3.3.

3.7. Informaþiile cu caracter confidenþial care nu sunt
cuprinse în documente

Informaþiile de naturã confidenþialã care nu sunt incluse
în documente furnizate la seminarii sau la alte întruniri
organizate în cadrul prezentei înþelegeri ori informaþii pro-
venite din anexele personalului, din utilizarea instalaþiilor
nucleare sau din proiecte comune vor fi tratate de pãrþi
conform principiilor pentru informaþii cuprinse în documente
din cadrul prezentei înþelegeri, cu condiþia ca partea care

comunicã astfel de informaþii cu caracter privilegiat sau
confidenþial sã notifice destinatarului caracterul informaþiilor
comunicate.

3.8. Consultãri

Dacã dintr-un motiv oarecare una dintre pãrþi realizeazã
sau este pe cale sã realizeze cã nu este capabilã sã se
conformeze prevederilor privind restricþiile de difuzare
cuprinse în prezenta înþelegere, va informa prompt cealaltã
parte. Pãrþile vor avea consultãri ulterioare pentru a con-
veni mãsurile necesare.

3.9. Alte prevederi

Nici una dintre prevederile cuprinse în prezenta înþele-
gere nu va împiedica vreuna dintre pãrþi sã foloseascã ori
sã difuzeze informaþiile primite fãrã restricþii de cãtre acea
parte din surse exterioare prezentei înþelegeri.

3.10. Rezolvarea diferendelor

Cooperarea în cadrul prezentei înþelegeri se va supune
legilor ºi reglementãrilor statelor respective. Orice diferend
între pãrþi privind interpretarea sau aplicarea prezentei
înþelegeri va fi soluþionat prin înþelegere bilateralã între
pãrþi.

3.11. Perioada de valabilitate a restricþiilor privind difu-
zarea informaþiilor

Restricþiile privind limitarea difuzãrii documentelor stipu-
late în prezenta înþelegere vor rãmâne în vigoare ºi dupã
terminarea înþelegerii, cu excepþia cazului în care partea
care a aplicat legenda restrictivã notificã în scris ridicarea
restricþiei.

4. Dispoziþii finale

4.1. Prezenta înþelegere va intra în vigoare la data ulti-
mei notificãri prin care pãrþile îºi comunicã reciproc îndepli-
nirea procedurilor lor interne pentru intrarea în vigoare ºi,
în condiþiile prevederilor alin. 4.2, va rãmâne în vigoare 5
ani, putând fi prelungitã pe o perioadã suplimentarã, prin
notificare scrisã a pãrþilor.

4.2. Fiecare parte poate denunþa prezenta înþelegere cu
notificare scrisã prealabilã de 90 de zile.

Semnatã la Paris la 8 august 2001, în douã exemplare
originale, în limbile românã ºi francezã, ambele exemplare
fiind egal autentice.
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Pentru Pentru

Comisia Naþionalã pentru Controlul Direcþia de Securitate Nuclearã

Activitãþilor Nucleare din România, a Republicii Franceze,

L. Biro A.-C. Lacoste



GUVERNUL ROMÂNIEI  

H O T Ã R Â R E
privind transmiterea unor imobile, proprietate publicã 

a statului, situate în municipiul Iaºi, judeþul Iaºi 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 9
alin. (1) ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind propri-
etatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre. 

Art. 1. Ñ (1) Se aprobã transmiterea imobilului situat în municipiul
Iaºi, proprietate publicã a statului, identificat potrivit poziþiei nr. 1 din anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Grupului
ºcolar �Gheorghe AsachiÒ din municipiul Iaºi în administrarea Curþii de
Conturi. 

(2) Imobilul prevãzut la alin. (1) va fi utilizat ca sediu pentru Camera
de Conturi a Judeþului Iaºi. 

Art. 2. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului situat în municipiul Iaºi,
identificat potrivit poziþiei nr. 2 din anexã, din proprietatea publicã a statului
ºi administrarea Curþii de Conturi în proprietatea publicã a municipiului Iaºi
ºi administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaºi. 

Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la art. 1 ºi 2 se
face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de
30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri. 

PRIM-MINISTRU 
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
p. Ministrul administraþiei publice, 

Ionel Fleºariu, 
secretar de stat 

p. Ministrul finanþelor publice, 
Gheorghe Gherghina, 

secretar de stat 
Ministrul lucrãrilor publice, 
transporturilor ºi locuinþei, 

Miron Tudor Mitrea
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii, 

Ecaterina Andronescu

Bucureºti, 21 noiembrie 2001. 
Nr. 1.179. 
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ANEXÃ 
D A T E L E  D E  I D E N T I F I C A R E

a imobilelor proprietate publicã a statului care se transmit în administrarea Curþii de Conturi ºi a
Consiliului Local al Municipiului Iaºi 

Nr. Adresa imobilului Persoana juridicã de la Persoana juridicã la Caracteristicile tehnice ale
crt. care se transmite care se transmite imobilul care se transmite imobilul imobilului care se transmite 

1. Municipiul Iaºi, Consiliul Local al Curtea de Conturi 1. Construcþie 
Str. Sãrãriei nr. 189 Municipiului Iaºi Suprafaþa construitã = 280 m2

2. Teren aferent 
Suprafaþa terenului = 490 m2

2. Municipiul Iaºi, Curtea de Conturi Consiliul Local al 1. Construcþie 
str. Vasile Alecsandri Municipiului Iaºi Suprafaþa construitã = 1.360 m2

nr. 8 2. Teren aferent 
Suprafaþa terenului = 1.873,8 m2



GUVERNUL ROMÂNIEI  

H O T Ã R Â R E
privind recunoaºterea Asociaþiei Naþionale a Agenþiilor de

Turism din România ca fiind de utilitate publicã 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 39
alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaþii ºi
fundaþii, 

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre. 

Articol unic. Ñ Se recunoaºte Asociaþia Naþionalã a Agenþiilor de
Turism din România, persoanã juridicã de drept privat, fãrã scop patrimonial,
ca fiind de utilitate publicã. 

PRIM-MINISTRU 
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan
p. Ministrul finanþelor publice,

Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureºti, 27 noiembrie 2001. 
Nr. 1.195. 
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