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SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 32/1993 privind aprobarea componenþei nominale
a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul art. 30 alin. 3 din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Senatului nr. 32/1993 privind
Ñ domnul senator Mihail Iurcu (Grupul parlamentar
aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente ale
P.D.) se include în componenþa comisiei în locul domnuSenatului se modificã dupã cum urmeazã:
1. La anexa nr.by
I Ñ
Comisia economicã:
lui senator ªtefan Traian
Mocuþa (Grupul Purposes
parlamentar P.D.).
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2. La anexa nr. II Ñ Comisia pentru privatizare:
Ñ domnul senator Constantin Dan Vasiliu (Grupul parlamentar P.D.) se include în componenþa comisiei în locul fostului senator Eugen Dijmãrescu.
3. La anexa nr. VII Ñ Comisia pentru drepturile omului:
Ñ domnul senator Ioan Turlacu (Grupul parlamentar
P.D.) se include în componenþa comisiei în locul domnului

senator Constantin Dan Vasiliu (Grupul parlamentar
P.D.).
4. La anexa nr. VIII Ñ Comisia pentru muncã, protecþie
socialã ºi problemele ºomajului:
Ñ domnul senator ªtefan Traian Mocuþa (Grupul parlamentar P.D.) se include în componenþa comisiei în locul domnului senator Mihail Iurcu (Grupul parlamentar P.D.).

PREªEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Bucureºti, 21 martie 1995.
Nr. 4.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor pãrþi dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureºti,
în patrimoniul unor societãþi comerciale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu titlu gratuit, a unor
pãrþi din imobilul situat în municipiul Bucureºti, b-dul Carol I
nr. 109, sectorul 2, reprezentând construcþii în suprafaþã construitã de 1.148,40 m2 ºi terenul aferent, prevãzute în anexa
la prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãþii Comerciale
,,Compania de construcþiiÒ Ñ S.A. Bucureºti în patrimoniul
societãþilor comerciale menþionate în aceeaºi anexã.
Art. 2. Ñ Predarea-primirea construcþiilor transmise potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate.

Art. 3. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale
,,Compania de construcþiiÒ Ñ S.A. Bucureºti se va diminua în mod corespunzãtor, iar capitalul social al societãþilor
comerciale menþionate în anexã se va majora cu valoarea construcþiilor preluate conform art. 2 din prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 89/1991 privind înfiinþarea unor societãþi comerciale în domeniul construcþiilor, instalaþii-montaj, mecanizarea lucrãrilor ºi proiectare
tehnologicã se modificã în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Marin Cristea
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 17 martie 1995.
Nr. 160.
ANEXÃ
CONSTRUCÞIILE

reprezentând pãrþi din imobilul aflat în patrimoniul Societãþii Comerciale
”Compania de construcþiiÒ Ñ S.A. Bucureºti, situat în municipiul Bucureºti,
b-dul Carol I nr. 109, sectorul 2, ce se transmit în patrimoniul unor societãþi comerciale
Nr.
crt.

Societatea comercialã
în patrimoniul cãreia
se transmite construcþia

1. Societatea Comercialã
,,Mark-ConÒ Ñ S.A. Bucureºti
2. Societatea Comercialã
,,ConceptÒ Ñ S.A. Bucureºti
3. Societatea Comercialã
,,AlcazÒ Ñ S.A. Bucureºti
4. Societatea Comercialã
,,DiverconÒ Ñ S.A. Bucureºti
TOTAL:
Compression by CVISION

Suprafaþa construcþiei ce se
transmite în patrimoniul
societãþii comerciale
Ñ m2 Ñ

574,20
(et. IV ºi V din imobil)
287,10
(et. III din imobil)
202,60
(parþial et. II din imobil)
84,50
(parþial et. II din imobil)
1.148,40
Technologies’ PdfCompressor.

Valoarea construcþiei
recalculatã potrivit Hotãrârii
Guvernului nr. 500/1994
Ñ mii lei Ñ

124.230
62.115
43.833
18.282
248.460
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ,,Dezvoltarea alimentãrii cu apã
a municipiului Fãgãraº ºi a localitãþilor limitrofe
din sursa SebeºÒ, judeþul Braºov
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Dezvoltarea alimentãrii cu apã a municipiului Fãgãraº ºi a localitãþilor limitrofe din sursa SebeºÒ, judeþul Braºov, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de
investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 martie 1995.
Nr. 161.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ,,Modernizarea reþelelor de apã,
etapa a II-a, din municipiul ZalãuÒ, judeþul Sãlaj
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Modernizarea reþelelor de apã, etapa a II-a, din municipiul ZalãuÒ, judeþul Sãlaj, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de
investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 martie 1995.
Nr. 162.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ,,Alimentarea cu apã
a localitãþii ªãrmãºagÒ, judeþul Sãlaj
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Alimentarea cu apã a localitãþii ªãrmãºagÒ, judeþul Sãlaj, prevãzuþi în
anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 martie 1995.
Nr. 163.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ,,Staþie de epurare ºi canal colector
în comuna ªãrmãºagÒ, judeþul Sãlaj
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Staþie de epurare ºi canal colector în comuna ªãrmãºagÒ, judeþul Sãlaj,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 17 martie 1995.
Nr. 164.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind utilizarea unor sume din creditul SAL acordat de Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, în valoare de 400 milioane dolari S.U.A., din creditul acordat
de Banca de Export-Import a Japoniei, în valoare de 100 milioane dolari S.U.A.,
ºi din ajutorul nerambursabil olandez, în valoare de 15 milioane guldeni
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Sumele în valutã trase de cãtre Ministerul
Finanþelor din tranºa a II-a a creditului SAL, în valoare totalã
de 400 milioane dolari S.U.A.,
acordat de Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, ºi din
tranºa a II-a a creditului acordat de Banca de Export-Import
a Japoniei, în valoare totalã de 100 milioane dolari S.U.A.,
se vireazã la rezerva valutarã a statului, administratã de
Banca Naþionalã a României în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare.

Se vireazã la rezerva valutarã ºi sumele în valutã trase
ºi rãmase neutilizate la 1 ianuarie 1994, în cadrul primei
tranºe a creditului acordat de Banca de Export-Import a
Japoniei, precum ºi sumele trase din ajutorul nerambursabil
olandez, în valoare de 15 milioane guldeni.
Art. 2. Ñ Pentru sumele în valutã încasate în contul sãu,
în conformitate cu prevederile art. 1, Banca Naþionalã a
României vireazã, în termen de 5 zile, în contul Ministerului
Finanþelor, echivalentul în lei stabilit pe baza cursului oficial
de schimb valutar în vigoare la data transferului.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Mugur Isãrescu
Bucureºti, 17 martie 1995.
Nr. 165.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
,,Reþele de distribuþie a gazelor naturale în oraºul AninaÒ, judeþul Caraº-Severin
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ,,Reþele de distribuþie a gazelor naturale în oraºul AninaÒ, judeþul Caraº-Severin, prevãzuþi în
anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor
de investiþii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat

Bucureºti, 23 martie 1995.
Nr. 168.

Compression
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ,,Dezvoltarea ºi modernizarea
transportului în comun în municipiul IaºiÒ, etapa I, judeþul Iaºi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ,,Dezvoltarea ºi modernizarea transportului în comun în municipiul IaºiÒ,
etapa I, judeþul Iaºi, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie ºi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de
investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful
Departamentului pentru Administraþie
Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 23 martie 1995.
Nr. 169.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 834/1991
privind stabilirea ºi evaluarea unor terenuri deþinute
de societãþile comerciale cu capital de stat
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea ºi
evaluarea unor terenuri deþinute de societãþile comerciale cu capital de stat,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 20 decembrie 1991, se completeazã dupã cum urmeazã:
Ñ La articolul 5 se introduce un al doilea alineat, având urmãtorul
cuprins:
,,Pentru societãþile comerciale din domeniul financiar-bancar ºi al asigurãrilor, înfiinþate potrivit Legii nr. 15/1990, atribuþiile privind determinarea terenurilor ºi eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra
acestora se îndeplinesc de cãtre Ministerul Finanþelor.Ò
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 23 martie 1995.
Nr. 170.
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ACTE
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NAÞIONALE
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ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
pentru modificarea Regulamentului nr. 4/1993 privind rezervele obligatorii
ale societãþilor bancare la Banca Naþionalã a României
În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naþionale a României ºi ale
art. 16 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã,
Consiliul de administraþie al Bãncii Naþionale a României modificã Regulamentul nr. 4/1993 privind rezervele obligatorii ale societãþilor bancare la Banca Naþionalã a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315
din 30 decembrie 1993, dupã cum urmeazã:
1. Articolul 5 litera b) va avea urmãtorul cuprins:
,,b) mijloace bãneºti în valutã convertibilã, atrase de
societãþile bancare de la persoane fizice ºi juridice, sub formã
de depozite sau instrumente negociabile sau nenegociabile,
plãtibile la vedere sau la termen, inclusiv sumele în tranzit
între societãþile bancare. Se excepteazã sumele atrase de
la alte societãþi bancare române sau strãine;Ò

2. Articolul 5 se completeazã cu urmãtorul alineat:
,,La solicitarea expresã a societãþilor bancare, rezervele
obligatorii aferente mijloacelor bãneºti în valute convertibile
pot fi constituite în valute convertibile, în condiþiile stabilite
de Banca Naþionalã a României.Ò
Mãsurile prevãzute în prezenta circularã se aplicã începând cu 1 aprilie 1995.

Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
preºedintele Consiliului de administraþie,
Mugur Isãrescu
Bucureºti, 10 martie 1995.
Nr. 7.

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

ORDIN
privind cupiurile maxime admise la introducerea ºi scoaterea de sume în lei româneºti
din România de cãtre cetãþeni ai României, respectiv ai Republicii Moldova
Având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, Încheierea
Consiliului de administraþie al Bãncii Naþionale a României nr. 13/S/XII/13 din 23 septembrie 1994, Circulara Bãncii Naþionale
a României nr. 25/1994 privind operaþiunile de schimb valutar pentru persoane fizice, rezidente ale României ºi Republicii
Moldova, efectuate de societãþi bancare ºi case de schimb valutar pe teritoriul României, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 194 din 28 iulie 1994,
Guvernatorul Bãncii Naþionale a României emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Punctul 5 din Circulara Bãncii Naþionale a
României nr. 25/1994 se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
,,5. Persoanele fizice rezidente ale României vor putea
scoate ºi introduce din/în România, cu ocazia cãlãtoriilor efectuate în Republica Moldova, sume în numerar pânã la maximum 1.000.000 lei de persoanã ºi de cãlãtorie.

Cupiurile maxime admise la introducerea ºi scoaterea
în/din România de cãtre persoanele fizice rezidente ale
României, precum ºi cele ale Republicii Moldova, care tranziteazã frontiera dintre cele douã state, sunt cele de pânã
la 10.000 lei româneºti inclusiv.Ò
Art. 2. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României.

Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Mugur Isãrescu
Bucureºti, 14 martie 1995.
Nr. 160.
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI: ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã
în Monitorul Oficial nr. 95 din 13 aprilie 1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989, pentru a fi informaþi cu privire la
dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate
prevãzute de lege, Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, invitã
societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest
scop zilnic între orele 8,00Ð15,00, iar vinerea, între orele 8,00Ð13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia din Str. Blanduziei
nr. 1, sectorul 2.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1995, preþurile practicate de regie pentru
publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale sau la filialele ”RodipetÒ, sunt urmãtoarele:
Valoarea abonamentului contractat
în cursul anului 1995
Trim. I
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, românã
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea I, maghiarã
(ROMçNIA HIVATALOS K…ZL…NYE)
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a II-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
¥ MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
¥ COLECÞIA LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
¥ COLECÞIA DE HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ªI ALTE ACTE NORMATIVE

Ñ lei Ñ
Trim. IV

Trim. II

Trim. III

12.600

13.860

15.250

16.770

27.600
51.840
9.600
86.400
6.000

27.600
51.840
9.600
86.400
6.600

27.600
51.840
9.600
86.400
7.260

27.600
51.840
9.600
86.400
8.000

13.500

14.850

16.340

17.980

Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în ”Monitorul OficialÒ, de la data de 1 ianuarie 1995, sunt
urmãtoarele:
Tarif pentru 1995
Ñ lei Ñ
1. MONITORUL OFICIAL, Partea a III-a
Ñ pierderi de acte, de sigilii, ºtampile,
schimbãri de nume, citaþii emise de
instanþele judecãtoreºti ºi notariatele
de stat
Ñ acte procedurale ale instanþelor
judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ñ extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ñ concursuri de ocupare de posturi didactice
în învãþãmântul superior
Ñ anunþ privind examenul de capacitate pentru
magistraþi
2. MONITORUL OFICIAL, Partea a IV-a
Ñ publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind
înfiinþarea societãþilor comerciale
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi
Ñ modificãri de capital social, în temeiul H.G. nr. 26/1992
Ñ lista activelor scoase la licitaþie sau a societãþilor comerciale propuse pentru privatizare
Ñ acte adiþionale, precum ºi alte publicaþii ale
agenþilor economici, sub formã de text, a
cãror publicare este prevãzutã de lege (somaþii,
convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
generale, prospecte de emisiune, contracte
de societate etc.)
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã

per anunþ

5.000

per anunþ

7.000

per anunþ

12.000

per cuvânt

100

per cuvânt

100

per anunþ
per anunþ
per anunþ

55.000
30.000
6.000

per poziþie

15.000

per paginã
manuscris
per rând
coloanã

39.000

1.900
Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii
unei concesiuni aprobate de Guvern
per anunþ
9.000
Plata publicaþiilor cuprinse în Partea a III-a ºi Partea a IV-a se va face prin mandat poºtal pe adresa: Regia Autonomã
”Monitorul OficialÒ, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont de decontare 30.98.12.301 B.C.R.Ñ
S.M.B. sau cu dispoziþie de platã.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Calea 13 Septembrie Ñ Palatul Parlamentului, sectorul 5,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Tipografia ,,Monitorul OficialÒ, Bucureºti, Str. Jiului nr. 163, sectorul 1, telefon 668.55.58.
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 58/1995
conþine 8 pagini. PdfCompressor. For Evaluation
Preþul 80 lei Purposes
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