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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 Guvernului nr. 133/2000 

privind repartizarea capacit�þilor de infrastructur� feroviar�

Parlamentul Rom�niei adopt� prezenta lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 190/20.III.20022

Art. I. � Se aprob� Ordonanþa Guvernului nr. 133 din
31 august 2000 privind repartizarea capacit�þilor de infra-
structur� feroviar�, publicat� Ón Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu
urm�toarea modificare:

� Ón cuprinsul ordonanþei denumirea Ministerul
Transporturilor se Ónlocuie∫te cu Ministerul Lucr�rilor Publice,

Transporturilor ∫i Locuinþei, iar sintagma ministrul transportu-
rilor se Ónlocuie∫te cu sintagma ministrul lucr�rilor publice,
transporturilor ∫i locuinþei.

Art. II. � Ordonanþa Guvernului nr. 133/2000, cu modi-
fic�rile aduse prin prezenta lege, va fi republicat� Ón
Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

Aceast� lege a fost adoptat� de Senat Ón ∫edinþa din 18 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia Rom�niei.

p. PRE�EDINTELE SENATULUI,

PAUL P√CURARU

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, 18 martie 2002.
Nr. 127.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii 

pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 133/2000 
privind repartizarea capacit�þilor de infrastructur� feroviar�

�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. 133/2000 privind repartizarea capacit�þilor de infrastructur�
feroviar� ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 14 martie 2002.
Nr. 208.

!



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 aprobarea Ordonanþei de urgenþ� a Guvernului nr. 162/2001 

pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 
privind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom�nia 

∫i Banca European� de Investiþii ∫i Societatea Naþional� a C�ilor Ferate Rom�ne (S.N.C.F.R.) 
pentru finanþarea Proiectului de modernizare a c�ilor ferate, 

semnat la Luxemburg ∫i la Bucure∫ti la 30 iunie 1998

Parlamentul Rom�niei adopt� prezenta lege.
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Articol unic. � Se aprob� Ordonanþa de urgenþ� a
Guvernului nr. 162 din 6 decembrie 2001 pentru modifica-
rea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratifica-
rea Acordului de Ómprumut dintre Rom�nia ∫i Banca
European� de Investiþii ∫i Societatea Naþional� a C�ilor

Ferate Rom�ne (S.N.C.F.R.) pentru finanþarea Proiectului
de modernizare a c�ilor ferate, semnat la Luxemburg ∫i la
Bucure∫ti la 30 iunie 1998, publicat� Ón Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I, nr. 791 din 12 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, 18 martie 2002.
Nr. 128.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþ� a Guvernului nr. 162/2001 

pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 privind ratificarea Acordului de Ómprumut
dintre Rom�nia ∫i Banca European� de Investiþii ∫i Societatea Naþional� a C�ilor Ferate Rom�ne

(S.N.C.F.R.) pentru finanþarea Proiectului de modernizare a c�ilor ferate, 
semnat la Luxemburg ∫i la Bucure∫ti la 30 iunie 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 privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþ� a Guvernului nr. 162/2001 pentru
modificarea alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 35/1999 pri-
vind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom�nia ∫i
Banca European� de Investiþii ∫i Societatea Naþional� a

C�ilor Ferate Rom�ne (S.N.C.F.R.) pentru finanþarea
Proiectului de modernizare a c�ilor ferate, semnat la
Luxemburg ∫i la Bucure∫ti la 30 iunie 1998, ∫i se dis-
pune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU

Bucure∫ti, 14 martie 2002.
Nr. 209.

!



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. 92/2000 

privind organizarea ∫i funcþionarea serviciilor de reintegrare social� a infractorilor 
∫i de supraveghere a execut�rii sancþiunilor neprivative de libertate

Parlamentul Rom�niei adopt� prezenta lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 190/20.III.20024

Art. I. � Se aprob� Ordonanþa Guvernului nr. 92 din
29 august 2000 privind organizarea ∫i funcþionarea servici-
ilor de reintegrare social� a infractorilor ∫i de supraveghere
a execut�rii sancþiunilor neprivative de libertate, adoptat� Ón
temeiul art. 1 lit. O pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ∫i publicat� Ón
Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 423 din 1 sep-
tembrie 2000, cu urm�toarele modific�ri ∫i complet�ri:

1. Dup� articolul 1 se introduce articolul 11 cu
urm�torul cuprins:

îArt. 11. � Serviciile de reintegrare social� ∫i suprave-
ghere urm�resc Óndreptarea ∫i reintegrarea social� a per-
soanelor condamnate la pedeapsa Ónchisorii, a c�ror
pedeaps� a fost graþiat� total prin lege, precum ∫i a mino-
rilor care au s�v�r∫it fapte prev�zute de legea penal�, faþ�
de care a fost Ónl�turat� prin lege m�sura educativ� a
intern�rii Óntr-un centru de reeducare.�

2. La articolul 3, dup� alineatul (2) se introduc alinea-
tele (3), (4) ∫i (5) cu urm�torul cuprins:

î(3) La cererea persoanelor prev�zute la art. 11 servi-
ciile de reintegrare social� ∫i supraveghere Ó∫i exercit�
atribuþiile Ón leg�tur� cu iniþierea ∫i derularea unor programe
speciale de reinserþie social� ∫i, dup� caz, cu identificarea
locurilor de munc� disponibile, a locuinþelor, precum ∫i a
unor cursuri de calificare sau recalificare profesional�.

(4) Persoanelor menþionate la art. 11 li se Óntocme∫te un
registru special de evidenþ�, Ón care se vor consemna date
privind persoana acestora, comportamentul pe perioada
execut�rii pedepsei Ónchisorii sau a intern�rii Óntr-un centru
de reeducare, programele de resocializare la care au
participat, nevoile sau problemele pe care le Ónt�mpin� ∫i
modul de rezolvare a acestora.

(5) Programele de reinserþie social� Ón care vor fi
incluse persoanele menþionate la art. 11 se vor Óntocmi pe
baza informaþiilor furnizate de personalul specializat Ón asis-
tenþ� ∫i consiliere de la locul de deþinere, precum ∫i a
evalu�rii iniþiale realizate de serviciile de reintegrare social�
∫i supraveghere. �n funcþie de complexitatea cazului, ∫eful
serviciului de reintegrare social� ∫i supraveghere va con-
tacta autorit�þile competente Ón vederea desemn�rii unor
speciali∫ti.�

3. Articolul 4 va avea urm�torul cuprins:
îArt. 4. � Serviciile de reintegrare social� ∫i suprave-

ghere Ó∫i desf�∫oar� activitatea f�r� nici o discriminare pe
temei de naþionalitate, cet�þenie, ras�, origine etnic�, limb�,
religie, sex, opinie politic� sau orice alt� opinie, apartenenþ�
politic�, avere, origine social� sau alte asemenea temeiuri.�

4. La articolul 8, partea introductiv� a alineatului (1) va
avea urm�torul cuprins:

îArt. 8. � (1) Poate fi consilier de reintegrare social� ∫i
supraveghere sau ∫ef al serviciului de reintegrare social� ∫i
supraveghere ori inspector de reintegrare social� ∫i

supraveghere persoana care Óndepline∫te cumulativ
urm�toarele condiþii:�

5. La articolul 8 alineatul (1), dup� litera c) se introduce
litera c1), cu urm�torul cuprins:

îc1) are v�rsta minim� de 25 de ani;�
6. La articolul 8 alineatul (1), literele d), e) ∫i f) vor avea

urm�torul cuprins:
îd) este apt� din punct de vedere medical ∫i psihologic

pentru exercitarea funcþiei, fapt dovedit pe baza unui exa-
men medical ∫i psihologic de specialitate;

e) nu are antecedente penale ∫i se bucur� de o bun�
reputaþie;

f) este licenþiat� Ón asistenþ� social�, psihologie, socio-
logie, pedagogie, teologie, medicin� sau drept ori este
absolvent� a unei forme de Ónv�þ�m�nt postuniversitar Ón
domeniul reintegr�rii sociale a infractorilor ∫i supravegherii
acestora;�

7. La articolul 11 alineatul (1), litera d) va avea
urm�torul cuprins:

îd) Óntocmesc, la cererea organelor de urm�rire penal�
∫i a instanþelor de judecat�, referate de evaluare cu privire
la persoanele prev�zute la art. 1 sau cu privire la
inculpaþi;�

8. La articolul 11 alineatul (1), dup� litera e) se introduce
litera e1), cu urm�torul cuprins:

îe1) iniþiaz� ∫i deruleaz� programe speciale de reinserþie
social� pentru persoanele condamnate la pedeapsa Ónchi-
sorii, a c�ror pedeaps� a fost graþiat� total prin lege, pre-
cum ∫i pentru minorii care au s�v�r∫it fapte prev�zute de
legea penal�, faþ� de care a fost Ónl�turat� prin lege
m�sura educativ� a intern�rii Óntr-un centru de reeducare;�

9. La articolul 16, alineatele (1) ∫i (3) vor avea urm�torul
cuprins:

îArt. 16. � (1) Prezenta ordonanþ� intr� Ón vigoare la
data public�rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I,
cu excepþia dispoziþiilor referitoare la activitatea serviciilor
de reintegrare social� ∫i supraveghere, care se aplic� dup�
numirea Ón funcþie a consilierilor de reintegrare social� ∫i
supraveghere, a ∫efilor de serviciu de reintegrare social� ∫i
supraveghere ∫i a inspectorilor de reintegrare social� ∫i
supraveghere prin ordin al ministrului justiþiei.

..................................�����������������
(3) Pe data numirii Ón funcþie a consilierilor de reinte-

grare social� ∫i supraveghere, a ∫efilor de serviciu de rein-
tegrare social� ∫i supraveghere ∫i a inspectorilor de
reintegrare social� ∫i supraveghere, potrivit dispoziþiilor
alin. (1), centrele experimentale de probaþiune Ó∫i Ónceteaz�
activitatea. Organizaþiile neguvernamentale care au sprijinit
aceste centre vor putea colabora Ón continuare cu serviciile
de reintegrare social� ∫i supraveghere, potrivit dispoziþiilor
prezentei ordonanþe.�



Art. II. � Prevederile art. 8 alin. (1) lit. c1) nu se aplic�
persoanelor care au fost Óncadrate Ón funcþia de consilier

de reintegrare social� ∫i supraveghere Ónainte de data
intr�rii Ón vigoare a prezentei legi.
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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, 18 martie 2002.
Nr. 129.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 92/2000 

privind organizarea ∫i funcþionarea serviciilor de reintegrare social� a infractorilor 
∫i de supraveghere a execut�rii sancþiunilor neprivative de libertate

�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. 92/2000 privind organizarea ∫i
funcþionarea serviciilor de reintegrare social� a infractorilor

∫i de supraveghere a execut�rii sancþiunilor neprivative de
libertate ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom�niei, Partea I. 

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 14 martie 2002.
Nr. 210.

!

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 aprobarea Ordonanþei de urgenþ� a Guvernului nr. 140/2001 

pentru modificarea art. 1 din Ordonanþa de urgenþ� a Guvernului nr. 142/2000 
privind Ónfiinþarea, organizarea ∫i funcþionarea Agenþiei SAPARD 

pentru implementarea tehnic� ∫i financiar� a Instrumentului special de preaderare 
pentru agricultur� ∫i dezvoltare rural�

Parlamentul Rom�niei adopt� prezenta lege.
Articol unic. � Se aprob� Ordonanþa de urgenþ� a

Guvernului nr. 140 din 25 octombrie 2001 pentru modifica-
rea art. 1 din Ordonanþa de urgenþ� a Guvernului
nr. 142/2000 privind Ónfiinþarea, organizarea ∫i funcþionarea

Agenþiei SAPARD pentru implementarea tehnic� ∫i finan-
ciar� a Instrumentului special de preaderare pentru agricul-
tur� ∫i dezvoltare rural�, publicat� Ón Monitorul Oficial al
Rom�niei, Partea I, nr. 690 din 31 octombrie 2001.

Aceast� lege a fost adoptat� de Senat Ón ∫edinþa din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) 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. (2) din Constituþia Rom�niei.

PRE�EDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR
VALER DORNEANU

Bucure∫ti, 18 martie 2002.
Nr. 130.



PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþ� a Guvernului nr. 140/2001 

pentru modificarea art. 1 din Ordonanþa de urgenþ� a Guvernului nr. 142/2000 
privind Ónfiinþarea, organizarea ∫i funcþionarea Agenþiei SAPARD 

pentru implementarea tehnic� ∫i financiar� a Instrumentului special de preaderare 
pentru agricultur� ∫i dezvoltare rural�

�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 �:
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Articol unic.� Se promulg� Legea privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþ� a Guvernului nr. 140/2001 pentru
modificarea art. 1 din Ordonanþa de urgenþ� a Guvernului
nr. 142/2000 privind Ónfiinþarea, organizarea ∫i funcþionarea

Agenþiei SAPARD pentru implementarea tehnic� ∫i finan-
ciar� a Instrumentului special de preaderare pentru agricul-
tur� ∫i dezvoltare rural� ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.

PRE�EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 14 martie 2002.
Nr. 211.

H O T √ R ¬ R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M ¬ N I E I

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E
pentru aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2002 
ale Regiei Autonome îInspectoratul General al Comunicaþiilor�, 

Societ�þii Naþionale de Radiocomunicaþii � S.A., Companiei Naþionale îPo∫ta Rom�n�� � S.A.,
Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare Ón Informatic� � I.C.I. Bucure∫ti 

∫i Institutului Naþional de Studii ∫i Cercet�ri pentru Comunicaþii � I.N.S.C.C. Bucure∫ti, 
aflate Ón coordonarea Ministerului Comunicaþiilor ∫i Tehnologiei Informaþiei

�n temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom�niei, ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul
2002 nr. 743/2001, precum ∫i ale art. 3 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþ� a Guvernului nr. 79/2001 privind Ónt�rirea
disciplinei economico-financiare ∫i alte dispoziþii cu caracter financiar,

Guvernul Rom�niei adopt� prezenta hot�r�re.

Art. 1. � (1) Se aprob� bugetele de venituri ∫i cheltuieli
pe anul 2002 ale Regiei Autonome îInspectoratul General
al Comunicaþiilor�, Societ�þii Naþionale de Radiocomunicaþii �
S.A., Companiei Naþionale îPo∫ta Rom�n�� � S.A.,
Institutului Naþional de Cercetare-Dezvoltare Ón Informatic� �
I.C.I. Bucure∫ti ∫i Institutului Naþional de Studii ∫i Cercet�ri
pentru Comunicaþii � I.N.S.C.C. Bucure∫ti, aflate Ón coor-
donarea Ministerului Comunicaþiilor ∫i Tehnologiei
Informaþiei, prev�zute Ón anexele nr. 1�5*) care fac parte
integrant� din prezenta hot�r�re.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prev�zuþi Ón
bugetele de venituri ∫i cheltuieli aprobate potrivit alin. (1)
se aprob� de c�tre Ministerul Comunicaþiilor ∫i Tehnologiei
Informaþiei.

Art. 2. � (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetele de venituri ∫i cheltuieli ale agenþilor
economici prev�zuþi la art. 1 reprezint� limite maxime ∫i nu
pot fi dep�∫ite dec�t Ón cazuri justificate ∫i numai cu apro-
barea Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaþiilor
∫i Tehnologiei Informaþiei, cu avizul Ministerului Muncii ∫i
Solidarit�þii Sociale ∫i al Ministerului Finanþelor Publice.

(2) �n cazul Ón care Ón execuþie se Ónregistreaz� dep�∫iri
sau nerealiz�ri ale veniturilor totale aprobate, agenþii eco-
nomici prev�zuþi la art. 1 pot efectua cheltuieli totale pro-
porþional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu
Óncadrarea Ón indicatorii de eficienþ� aprobaþi.

*) Anexele nr. 1�5 se comunic� persoanelor juridice interesate.



Art. 3. � Fondul de salarii se poate utiliza proporþional
cu gradul de realizare a productivit�þii muncii Ón anul 2002
faþ� de anul 2001, calculat� valoric Ón preþuri comparabile
sau, dup� caz, Ón unit�þi fizice, prev�zut� Ón bugetele de
venituri ∫i cheltuieli.

Art. 4. � (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 consti-
tuie contravenþie ∫i se sancþioneaz� cu amend� de la
10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contravenþiei prev�zute la alin. (1) Ói sunt aplicabile
prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenþiilor.

Art. 5. � Contravenþia se constat�  ∫i sancþiunea se
aplic� de c�tre organele de control financiar ale statului,
Ómputernicite conform legii, persoanelor vinovate de neres-
pectarea prevederilor prezentei hot�r�ri.
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PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Contrasemneaz�:
Ministrul comunicaþiilor ∫i tehnologiei informaþiei,

Dan Nica 
p. Ministrul finanþelor publice,

Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul muncii ∫i solidarit�þii sociale,
Marian S�rbu 

Bucure∫ti, 13 martie 2002.
Nr. 235.

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv� bugetar� la dispoziþia Guvernului, 

prev�zut Ón bugetul de stat pe anul 2002, consiliilor locale Re∫iþa, Brebu Nou, Luncaviþa, T�rnova 
∫i V�liug, judeþul Cara∫-Severin

�n temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom�niei, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice ∫i ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

Guvernul  Rom�niei adopt� prezenta hot�r�re.

Art. 1. � Se aprob� suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2002 cu suma de 820 milioane lei, pentru judeþul
Cara∫-Severin, din Fondul de rezerv� bugetar� la dispoziþia
Guvernului, prev�zut Ón bugetul de stat pe anul 2002 ∫i
alocarea acesteia consiliilor locale Re∫iþa, Brebu Nou,
Luncaviþa, T�rnova ∫i V�liug, judeþul Cara∫-Severin, con-
form anexei care face parte integrant� din prezenta

hot�r�re, pentru suplimentarea bugetelor locale la cap.
îAsistenþ� social�, ajutoare ∫i indemnizaþii�.

Art. 2. � Utilizarea sumei prev�zute la art. 1 se face
de c�tre ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziþiilor
legale.

Art. 3. � Ministerul Finanþelor Publice este autorizat s�
introduc� modific�rile corespunz�toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Contrasemneaz�:
Ministrul administraþiei publice,

Octav Cozm�nc� 
p. Ministrul finanþelor publice,

Gheorghe Gherghina, 
secretar de stat

Bucure∫ti, 13 martie 2002.
Nr. 236.



ANEX√

U N I T √ Þ I L E

administrativ-teritoriale al c�ror buget se suplimenteaz�

Nr. Unitatea Suma cu care se suplimenteaz� bugetul local
crt. administrativ-teritorial� � milioane lei �

1. Municipiul Re∫iþa 420
2. Comuna Brebu Nou 12
3. Comuna Luncaviþa 52
4. Comuna T�rnova 20
5. Comuna V�liug 316

TOTAL JUDEÞ CARA�-SEVERIN: 820
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A Þ I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E
MINISTERUL INDUSTRIEI �I RESURSELOR

O R D I N  
privind aprobarea Metodelor de analiz� pentru determinarea ∫i verificarea compoziþiei chimice 

a Óngr�∫�mintelor chimice ∫i a unor caracteristici specifice pentru Óngr�∫�mintele chimice simple
pe baz� de azotat de amoniu  ∫i conþinut mare de azot 

Ministrul industriei ∫i resurselor,  
av�nd Ón vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Hot�r�rea Guvernului nr. 716/2001 privind stabilirea condiþiilor de

introducere pe piaþ� a Óngr�∫�mintelor chimice din producþia intern� ∫i din import, 
Ón temeiul Hot�r�rii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ∫i funcþionarea Ministerului Industriei ∫i Resurselor,

cu modific�rile ulterioare, 
emite urm�torul ordin: 

Art. 1. � Se aprob� Metodele de analiz� pentru deter-

minarea ∫i verificarea compoziþiei chimice a Óngr�∫�mintelor

chimice ∫i a unor caracteristici specifice pentru Óngr�∫�min-

tele chimice simple pe baz� de azotat de amoniu ∫i

conþinut mare de azot, prezentate Ón anexa*) care face
parte integrant� din prezentul ordin. 

Art. 2. � Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom�niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
de 19 ianuarie 2002. 

Ministrul industriei ∫i resurselor, 
Dan Ioan Popescu

Bucure∫ti, 12 noiembrie 2001. 
Nr. 358. 

*) Anexa se public� ulterior.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI  � CAMERA DEPUTAÞILOR

Regia Autonom� îMonitorul Oficial�, str. Izvor nr. 2�4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucure∫ti,
cont nr. 2511.1�12.1/ROL Banca Comercial� Rom�n� � S.A. � Sucursala îUnirea� Bucure∫ti
∫i nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucure∫ti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 411.97.54, tel./fax 410.77.36.

Tiparul : Regia Autonom� îMonitorul Oficial�, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ∫i 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, nr. 190/20.III.2002 conþine 8 pagini. Preþul de v�nzare 4.500 lei ISSN 1453�4495


