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L E G I  � I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

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 de urgenþ� a Guvernului 

nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import
a unor echipamente pentru protecþia mediului

Parlamentul Rom�niei adopt� prezenta lege.

Articol unic. � Se aprob� Ordonanþa de urgenþ� a Guvernului nr. 165
din 6 decembrie 2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a
unor echipamente pentru protecþia mediului, publicat� Ón Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001.

Aceast� lege a fost adoptat� de Senat Ón ∫edinþa din 29 ianuarie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia Rom�niei.

PRE�EDINTELE SENATULUI
NICOLAE V√C√ROIU

Aceast� lege a fost adoptat� de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din
26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
Rom�niei.

PRE�EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucure∫ti, 14 martie 2002.
Nr. 112.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea 

Ordonanþei de urgenþ� a Guvernului nr. 165/2001 
privind scutirea de la plata drepturilor de import a 

unor echipamente pentru protecþia mediului

�n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia Rom�niei,

Pre∫edintele  Rom�niei d e c r e t e a z �:

Articol unic. � Se promulg� Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþ� a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de
import a unor echipamente pentru protecþia mediului ∫i se dispune publica-
rea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI
ION ILIESCU

Bucure∫ti, 12 martie 2002.
Nr. 188.

!
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

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 respingerea Ordonanþei de urgenþ� a Guvernului 

nr. 30/2000 pentru modificarea ∫i completarea art. 166 
din Legea Ónv�þ�m�ntului nr. 84/1995

Parlamentul Rom�niei adopt� prezenta lege.

Articol unic. � Se respinge Ordonanþa de urgenþ� a Guvernului nr. 30
din 14 aprilie 2000 pentru modificarea ∫i completarea art. 166 din Legea
Ónv�þ�m�ntului nr. 84/1995, publicat� Ón Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I,
nr. 160 din 17 aprilie 2000.

Aceast� lege a fost adoptat� de Senat Ón ∫edinþa din 25 februarie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia Rom�niei.

p. PRE�EDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN T√R√CIL√

Aceast� lege a fost adoptat� de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din
26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
Rom�niei.

PRE�EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucure∫ti, 14 martie 2002.
Nr. 113.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind respingerea 

Ordonanþei de urgenþ� a Guvernului nr. 30/2000 
pentru modificarea ∫i completarea art. 166 

din Legea Ónv�þ�m�ntului nr. 84/1995

�n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia Rom�niei,

Pre∫edintele  Rom�niei d e c r e t e a z �:

Articol unic. � Se promulg� Legea privind respingerea Ordonanþei de
urgenþ� a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea ∫i completarea art. 166
din Legea Ónv�þ�m�ntului nr. 84/1995 ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI
ION ILIESCU

Bucure∫ti, 12 martie 2002.
Nr. 189.

!
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

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 urgenþ� a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare

a fondului de salarii prev�zut Ón bugetele de venituri ∫i cheltuieli pe anul 1999 
ale societ�þilor comerciale cu capital majoritar de stat care au Ónregistrat pierderi Ón anul 1998

Parlamentul Rom�niei adopt� prezenta lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 189/20.III.20024

Articol unic. � Se respinge Ordonanþa de urgenþ�
a Guvernului nr. 56 din 29 aprilie 1999 privind modul
de determinare a fondului de salarii prev�zut Ón buge-
tele de veni tur i ∫ i chel tu ie l i pe anul 1999 ale

societ�þilor comerciale cu capital majoritar de stat care
au Ónregistrat pierder i Ón anul 1998, publ icat� Ón
Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 190 din 
30 aprilie 1999.

Aceast� lege a fost adoptat� de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor 
art. 74 alin. (2) din Constituþia Rom�niei.

PRE�EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Aceast� lege a fost adoptat� de Senat Ón ∫edinþa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia Rom�niei.

p. PRE�EDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Bucure∫ti, 14 martie 2002.
Nr. 114.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru respingerea 

Ordonanþei de urgenþ� a Guvernului nr. 56/1999 
privind modul de determinare a fondului de salarii 

prev�zut Ón bugetele de venituri ∫i cheltuieli pe anul 1999 
ale societ�þilor comerciale cu capital majoritar de stat 

care au Ónregistrat pierderi Ón anul 1998

�n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia Rom�niei,

Pre∫edintele  Rom�niei d e c r e t e a z �:

Articol unic. � Se promulg� Legea pentru respingerea Ordonanþei de
urgenþ� a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului
de salarii prev�zut Ón bugetele de venituri ∫i cheltuieli pe anul 1999 ale
societ�þilor comerciale cu capital majoritar de stat care au Ónregistrat pierderi
Ón anul 1998 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI
ION ILIESCU

Bucure∫ti, 12 martie 2002.
Nr. 190.

!



PARLAMENTUL ROM¬NIEI

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. 25/2001 privind Ónfiinþarea 

Companiei Naþionale de Investiþii îC.N.I.� � S.A.

Parlamentul Rom�niei adopt� prezenta lege.
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Articol unic. � Se aprob� Ordonanþa Guvernului nr. 25
din 26 iulie 2001 privind Ónfiinþarea Companiei Naþionale de
Investiþii îC.N.I.� � S.A., adoptat� Ón temeiul art. 1 pct. II.7
din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ∫i publicat� Ón Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, cu
urm�toarele modific�ri ∫i complet�ri:

1. Articolul 1 va avea urm�torul cuprins:
îArt. 1. � (1) Se Ónfiinþeaz� Compania Naþional� de

Investiþii «C.N.I.» � S.A., denumit� Ón continuare C.N.I.,
societate comercial� pe acþiuni, sub autoritatea Ministerului
Lucr�rilor Publice, Transporturilor ∫i Locuinþei.

(2) C.N.I. este persoan� juridic� rom�n�, se organizeaz�
∫i funcþioneaz� ca societate comercial� pe acþiuni care Ó∫i
desf�∫oar� activitatea Ón conformitate cu legislaþia Ón
vigoare ∫i cu statutul propriu.

(3) Statutul C.N.I. va fi Óntocmit Ón conformitate cu pre-
vederile Legii nr. 31/1990 privind societ�þile comerciale,
republicat�, cu modific�rile ulterioare, ∫i cu alte prevederi
legale ∫i va fi aprobat prin ordin al ministrului lucr�rilor
publice, transporturilor ∫i locuinþei.

(4) C.N.I. poate Ónfiinþa sucursale, reprezentanþe, agenþii
∫i alte subunit�þi Ón þar� ∫i Ón str�in�tate, Ón condiþiile legii.

(5) Filiale ale C.N.I. pot fi Ónfiinþate prin hot�r�re a
Guvernului, la propunerea adun�rii generale extraordinare a
acþionarilor.�

2. Articolul 2 va avea urm�torul cuprins:
îArt. 2. � Capitalul social iniþial al C.N.I. este de

4.000.000.000 lei, Ómp�rþit Ón 160.000 de acþiuni nominative,
fiecare acþiune av�nd o valoare de 25.000 lei, ∫i se consti-
tuie prin participarea cu aport de capital, Ón numerar, a
societ�þilor comerciale prev�zute Ón anex�, conform legii.�

3. Articolul 3 va avea urm�torul cuprins:
îArt. 3. � C.N.I. poate deþine Ón proprietate, prin conce-

sionare sau Ónchiriere, bunuri imobile ∫i mobile, dup� caz,
pe care le utilizeaz� Ón vederea realiz�rii scopului ∫i obiec-
tului s�u de activitate.�

4. Articolul 4 se abrog�.
5. Articolul 5 va avea urm�torul cuprins:
îArt. 5. � C.N.I. desf�∫oar� activit�þi de interes public

sau de interes social, scop Ón care poate propune
Ministerului Lucr�rilor Publice, Transporturilor ∫i Locuinþei
programe de investiþii privind derularea acestor activit�þi.�

6. Articolul 6 va avea urm�torul cuprins:
îArt. 6. � (1) C.N.I. are, Ón principal, ca obiect de acti-

vitate:

a) urm�rirea, potrivit obiectului s�u de activitate, a asi-
gur�rii resurselor financiare pentru construcþiile de interes
public sau social;

b) executarea programelor de investiþii Ón domeniul con-
strucþiilor de interes public sau social, aprobate de Ministerul
Lucr�rilor Publice, Transporturilor ∫i Locuinþei;

c) realizarea unor operaþiuni de marketing, publicitate,
reclam�, editare de publicaþii ∫i imprimate Ón domeniul s�u
de activitate;

d) achiziþionarea, realizarea sau v�nzarea de tehnologie
Ón domeniul construcþiilor de interes public sau social;

e) realizarea sau v�nzarea de proiecte Ón domeniul con-
strucþiilor de interes public sau social;

f) prestarea de servicii specifice Ón domeniul
construcþiilor de interes public sau social, pentru investitori
care finanþeaz� realizarea acestor construcþii.

(2) Construcþiile de interes public sau social finanþate de
la bugetul statului sau din credite garantate de stat vor fi
amplasate pe terenuri proprietate public� sau privat� a sta-
tului ori a autorit�þilor publice locale.

(3) Construcþiile de interes public sau social cuprinse Ón
programele de investiþii finanþate din alte surse vor putea fi
amplasate ∫i pe terenuri proprietate privat� a unor per-
soane fizice sau juridice.

(4) Realizarea investiþiilor se face de C.N.I. prin proce-
dura de achiziþii publice, Ón condiþiile legii.

(5) Supravegherea proiect�rii ∫i execut�rii construcþiei se
realizeaz� de c�tre C.N.I.

(6) Recepþia lucr�rilor se face de C.N.I. potrivit prevede-
rilor legale Ón vigoare.�

7. La articolul 7, partea introductiv� va avea urm�torul
cuprins:

îArt. 7. � Sursele de finanþare pentru realizarea progra-
melor de investiþii privind construcþiile de interes public sau
social administrate de C.N.I. se constituie din:�

8. La articolul 8, alineatul (1) va avea urm�torul cuprins:
îArt. 8. � (1) C.N.I. va Óntocmi anual un program de

investiþii, Ón colaborare cu autorit�þile administraþiei publice
locale, care Ói pun la dispoziþie terenuri cu acces la
utilit�þile necesare.�

9. La articolul 9, alineatul (2) va avea urm�torul cuprins:
î(2) Programele de investiþii pentru realizarea

construcþiilor de interes public sau social finanþate de la
bugetul de stat prin Ministerul Lucr�rilor Publice,
Transporturilor ∫i Locuinþei pot fi derulate prin C.N.I., Ón
baza ordinului ministrului lucr�rilor publice, transporturilor ∫i
locuinþei.�



10. Articolul 10 va avea urm�torul cuprins:
îArt. 10. � C.N.I. poate contracta credite garantate de

stat, credite cu garanþie guvernamental� sau credite garan-
tate cu bunurile deþinute Ón proprietate, pentru realizarea
unor programe de investiþii proprii privind construirea unor
obiective pe care le poate exploata Ón regim de Ónchiriere
sau le poate Ónstr�ina Ón condiþiile legii.�

11. Articolul 11 va avea urm�torul cuprins:
îArt. 11. � (1) Personalul necesar Ón vederea

desf�∫ur�rii activit�þii C.N.I. va fi selectat pe baz� de con-
curs sau examen.

(2) Conducerea executiv� a C.N.I. este asigurat� de
directorul general, care este ∫i pre∫edintele consiliului de
administraþie. Directorul general este numit de ministrul
lucr�rilor publice, transporturilor ∫i locuinþei, care Ói sta-
bile∫te ∫i salariul.�

12. Articolul 14 va avea urm�torul cuprins:
îArt. 14. � Anexa face parte integrant� din prezenta

ordonanþ�.�

13. Anexa va avea urm�torul cuprins:

îANEX√ 

L I S T A

cuprinz�nd societ�þile comerciale participante 
la realizarea capitalului social iniþial 

al Companiei Naþionale de Investiþii «C.N.I.» � S.A.

1. Compania Naþional� «Administraþia Porturilor Maritime
Constanþa» � S.A.: 1 miliard lei

2. Societatea Naþional� de Transport Feroviar de Marf�
«C.F.R. Marf�» � S.A.: 1 miliard lei

3. Compania Naþional� «Aeroportul Internaþional
Bucure∫ti�Otopeni» � S.A.: 1,250 miliarde lei

4. Compania Naþional� «Administraþia Canalelor
Navigabile» � S.A. Constanþa: 500 milioane lei

5. Compania Naþional� «Administraþia Porturilor Dun�rii
Maritime» � S.A. Galaþi: 250 milioane lei.�
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Aceast� lege a fost adoptat� de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor 
art. 74 alin. (2) din Constituþia Rom�niei.

PRE�EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Aceast� lege a fost adoptat� de Senat Ón ∫edinþa din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia Rom�niei.

p. PRE�EDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 15 martie 2002.
Nr. 117.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea 

Ordonanþei Guvernului nr. 25/2001 privind Ónfiinþarea
Companiei Naþionale de Investiþii îC.N.I.� � S.A.

�n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia Rom�niei,

Pre∫edintele  Rom�niei d e c r e t e a z �:

Articol unic. � Se promulg� Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 25/2001 privind Ónfiinþarea Companiei Naþionale de Investiþii
îC.N.I.� � S.A. ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI
ION ILIESCU

Bucure∫ti, 13 martie 2002.
Nr. 196.

!



PARLAMENTUL ROM¬NIEI

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 instituirea indemnizaþiei de merit

Parlamentul Rom�niei adopt� prezenta lege.
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Art. 1. � Pentru realiz�ri deosebite ∫i pentru recompen-
sarea unei activit�þi de notorietate Ón domeniul culturii,
∫tiinþei ∫i sportului se instituie indemnizaþia de merit.

Art. 2. � Indemnizaþia de merit se acord�
personalit�þilor rom�ne de prestigiu ale ∫tiinþei, culturii ∫i
sportului.

Art. 3. � Propunerile pentru acordarea indemnizaþiei de
merit se Óntocmesc anual de c�tre:

a) Academia Rom�n�;
b) Ministerul Culturii ∫i Cultelor;
c) Ministerul Educaþiei ∫i Cercet�rii;
d) Ministerul Tineretului ∫i Sportului

∫i se Ónainteaz� pentru nominalizare Comisiei naþionale
pentru acordarea indemnizaþiei de merit.

Art. 4. � (1) Prin prezenta lege se Ónfiinþeaz� Comisia
naþional� pentru acordarea indemnizaþiei de merit, compus�
din pre∫edintele Academiei Rom�ne, pre∫edinþii comisiilor
de cultur� ∫i ai comisiilor de munc� de la Senat ∫i de la
Camera Deputaþilor, ministrul culturii ∫i cultelor, ministrul
educaþiei ∫i cercet�rii, ministrul tineretului ∫i sportului,

pre∫edinþii uniunilor de creaþie recunoscute de Asociaþia
Naþional� a Uniunilor de Creaþie.

(2) Regulamentul de funcþionare a Comisiei naþionale
pentru acordarea indemnizaþiei de merit, precum ∫i criteriile
de atribuire a indemnizaþiei de merit se stabilesc de c�tre
aceasta Ómpreun� cu Secretariatul General al Guvernului.

Art. 5. � (1) Cuantumul lunar al indemnizaþiei de merit
este egal cu 3 salarii minime brute pe þar� ∫i este neim-
pozabil.

(2) Num�rul total de indemnizaþii de merit este de
1.500.

(3) Num�rul de indemnizaþii de merit acordate anual se
stabile∫te prin legea bugetului de stat.

Art. 6. � Suma necesar� pentru achitarea
indemnizaþiilor de merit se suport� de la bugetul de stat.

Art. 7. � �n termen de 45 de zile de la publicarea pre-
zentei legi Ón Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, prin
hot�r�re a Guvernului se vor aproba normele de aplicare a
legii ∫i regulamentul de funcþionare a Comisiei naþionale
pentru acordarea indemnizaþiei de merit.

Aceast� lege a fost adoptat� de Senat Ón ∫edinþa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia Rom�niei.

p. PRE�EDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Aceast� lege a fost adoptat� de Camera Deputaþilor Ón ∫edinþa din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia Rom�niei.

PRE�EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucure∫ti, 15 martie 2002.
Nr. 118.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru instituirea 

indemnizaþiei de merit

�n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia Rom�niei, 

Pre∫edintele  Rom�niei d e c r e t e a z �:

Articol unic. � Se promulg� Legea pentru instituirea indemnizaþiei de
merit ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom�niei,
Partea I.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI
ION ILIESCU

Bucure∫ti, 13 martie 2002.
Nr. 197.

!



PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit

Ón grad de Mare Ofiþer

�n temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 99 din Constituþia
Rom�niei, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III ∫i ale art. 11
alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii
al Rom�niei,

la propunerea ministrului afacerilor externe,
pentru sprijinul semnificativ ∫i constant acordat Rom�niei at�t Ón efortul

s�u de armonizare a legislaþiei naþionale cu cea a Uniunii Europene, c�t ∫i
Ón cadrul negocierilor privind eliminarea vizelor pentru cet�þenii rom�ni care
c�l�toresc Ón spaþiul Schengen,

Pre∫edintele  Rom�niei d e c r e t e a z �:

Articol unic. � Se confer� Ordinul naþional Pentru Merit Ón grad de
Mare Ofiþer domnului Achim Hildebrandt, consilier guvernamental superior Ón
cadrul Ministerului Federal de Interne al Germaniei.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI
ION ILIESCU

�n temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia Rom�niei, contra-

semn�m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 14 martie 2002.
Nr. 202.
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R E C T I F I C A R E

�n Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2002, se face urm�toarea rectificare:
� Ón sumar ∫i la pag. 3 Ón loc de îDecizia nr. 18 din 17 ianuarie 2002�� se va citi îDecizia nr. 8 din

17 ianuarie 2002��.


