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HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind validarea a douã mandate de deputat
În temeiul art. 67 alin. (1) din Constituþia României, al art. 66 alin. (9)
ºi al art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului ºi având în vedere Raportul Comisiei de validare,
Camera Deputaþilor h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se valideazã mandatul de deputat al domnului Mihai
Fodor, ales în Circumscripþia electoralã nr. 34 Suceava, mandat devenit
vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Viorel Munteanu, ºi mandatul
de deputat al domnului Levente Ladislau Bitay, ales în Circumscripþia electoralã nr. 13 Cluj, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului
deputat NemŽnyi J—szef N‡ndor.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

MARÞIAN DAN

Bucureºti, 10 septembrie 1996.
Nr. 27.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind validarea unui mandat de deputat
În temeiul art. 67 alin. (1) din Constituþia României, al art. 66 alin. (9)
ºi al art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului ºi având în vedere Raportul Comisiei de validare,
Camera Deputaþilor h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se valideazã mandatul de deputat al domnului Maricel
Grãdinariu, ales în Circumscripþia electoralã nr. 38 Vaslui, mandat devenit
vacant ca urmare a demisiei domnului deputat Ioan Costin.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

MARÞIAN DAN

Bucureºti, 11 septembrie 1996.
Nr. 28.
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HOTÃRÂRI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind demisia unui senator
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituþia României, precum ºi al
art. 171 din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Senatul ia act de cererea de demisie prezentatã de
domnul senator Magyari Lajos, ales în Circumscripþia electoralã nr. 15
Covasna, aparþinând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare
din România, ºi declarã vacant locul de senator deþinut de acesta.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

VALER SUIAN

Bucureºti, 11 septembrie 1996.
Nr. 26.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind validarea a douã mandate de senator
În temeiul art. 67 alin. (1) din Constituþia României, al art. 66 alin. (9)
ºi art. 68 alin. (3) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului, precum ºi al art. 11 alin. (2) ºi art. 156 alin. (3)
din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se valideazã mandatul de senator al domnului Gazda
Istvan, ales în Circumscripþia electoralã nr. 15 Covasna, mandat devenit
vacant ca urmare a demisiei domnului senator Magyari Lajos, precum ºi
mandatul de senator al domnului Constantin Lungu, ales în Circumscripþia
electoralã nr. 7 Botoºani, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei
domnului senator Constantin Moldovan.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

VALER SUIAN

Bucureºti, 11 septembrie 1996.
Nr. 27.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind demisia unui senator
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituþia României ºi al art. 171 din
Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Senatul ia act de cererea de demisie prezentatã de
domnul senator Romul Petru Vonica, ales în Circumscripþia electoralã nr. 24
Iaºi, aparþinând Grupului parlamentar al Partidului Democraþiei Sociale din
România, ºi declarã vacant locul de senator deþinut de acesta.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

CONSTANTIN DAN VASILIU

Bucureºti, 11 septembrie 1996.
Nr. 28.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Brigãzii 30 Jandarmi Timiºoara
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Brigãzii 30 Jandarmi
Timiºoara.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 424.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 7 Jandarmi Bucureºti
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 7 Jandarmi
Bucureºti.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 425.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 24 Jandarmi Bucureºti
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã
Bucureºti.

Batalionului 24 Jandarmi

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 426.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 26 Jandarmi Râmnicu Vâlcea
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã
Râmnicu Vâlcea.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 427.

Batalionului 26 Jandarmi
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 40 Jandarmi Bacãu
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã
Bacãu.

Batalionului 40 Jandarmi

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 428.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 50 Jandarmi Târgoviºte
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã
Târgoviºte.

Batalionului 50 Jandarmi

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 429.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 14 Jandarmi Constanþa
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 14 Jandarmi
Constanþa.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 430.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 217
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 19 Jandarmi Alba Iulia
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 19 Jandarmi
Alba Iulia.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 431.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 62 Jandarmi Ploieºti
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 62 Jandarmi
Ploieºti.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 432.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 22 Jandarmi Reºiþa
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 22 Jandarmi
Reºiþa.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 433.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 33 Jandarmi Fãgãraº
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 33 Jandarmi
Fãgãraº.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 434.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 57 Jandarmi Piteºti
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 57 Jandarmi
Piteºti.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 435.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Centrului de Instrucþie Jandarmi Drãgãºani
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Centrului de Instrucþie
Jandarmi Drãgãºani.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 436.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Centrului de Instrucþie Jandarmi Orãºtie
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Centrului de Instrucþie
Jandarmi Orãºtie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 437.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Centrului de Instrucþie Jandarmi Tãºnad
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Centrului de Instrucþie
Jandarmi Tãºnad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 438.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
ªcolii de Subofiþeri de Jandarmi ”Grigore Alexandru GhicaÒ
Bumbeºti-Jiu
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi
unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã ªcolii de Subofiþeri de
Jandarmi ”Grigore Alexandru GhicaÒ Bumbeºti-Jiu.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 septembrie 1996.
Nr. 439.
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HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii
ºi Alimentaþiei al României ºi Ministerul Agriculturii
ºi Economiei Alimentare al Republicii Polone
privind cooperarea în agriculturã ºi alimentaþie,
semnat la Bucureºti la 14 mai 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul dintre Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei al României ºi Ministerul Agriculturii ºi Economiei Alimentare al
Republicii Polone privind cooperarea în agriculturã ºi alimentaþie, semnat la
Bucureºti la 14 mai 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Bucureºti, 6 septembrie 1996.
Nr. 778.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea prealabilã, în vederea recunoaºterii persoanei juridice de drept privat
fãrã scop lucrativ, a Institutului Lombard pentru Schimburi Culturale ºi Economice
dintre România ºi Italia (I.L.S.I.R.)
În temeiul art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã, în vederea recunoaºterii prin hotãrâre judecãtoreascã, funcþionarea în România a Biroului de
Reprezentare a Institutului Lombard pentru Schimburi
Culturale ºi Economice dintre România ºi Italia (I.L.S.I.R.),
persoanã juridicã de drept privat fãrã scop lucrativ, având
sediul principal la Milano, 20145 Milano, Via Mascheroni 19,
constituit dupã legile în vigoare în Italia.
Art. 2. Ñ Biroul de Reprezentare a Institutului Lombard
pentru Schimburi Culturale ºi Economice dintre România ºi
Italia (I.L.S.I.R.) va avea sediul în municipiul Bucureºti,
str. 13 Septembrie nr. 133, bloc T2B, scara 2, aparta-

ment 38, parter, sectorul 5, ºi va funcþiona în conformitate
cu legislaþia românã privind recunoaºterea în România a
persoanelor juridice strãine fãrã scop lucrativ.
Biroul de Reprezentare a Institutului Lombard pentru
Schimburi Culturale ºi Economice dintre România ºi Italia
(I.L.S.I.R.) va desfãºura în România, cu respectarea legislaþiei române, activitãþi de promovare a cooperãrii culturale
ºi economice prin servicii specifice ºi consultanþã de specialitate, în folosul instituþiilor de culturã române ºi italiene
ºi al agenþilor economici din cele douã þãri.
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Art. 3. Ñ În scopul realizãrii corespunzãtoare a obiectului de activitate, Biroul de Reprezentare a Institutului
Lombard pentru Schimburi Culturale ºi Economice dintre
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România ºi Italia (I.L.S.I.R.) va respecta reglementãrile
legale în vigoare ºi va beneficia de toate drepturile prevãzute de legislaþia românã.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul culturii,
Grigore Zanc

Bucureºti, 6 septembrie 1996.
Nr. 779.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea cantitãþilor contingentate la exportul de produse lemnoase
ºi a produselor lemnoase neadmise la export în anul 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã lista produselor lemnoase ºi cantitãþile contingentate la export în anul 1996, cuprinse în
anexa nr. 1, precum ºi lista produselor lemnoase neadmise
la export în anul 1996, cuprinse în anexa nr. 2.
Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ În afara cantitãþilor contingentate, se pot
exporta, pe bazã de licenþe de operaþiune, produse lemnoase prevãzute în anexa nr. 1, în cadrul unor contracte
pentru construcþii-montaj ºi realizarea de obiective complexe în strãinãtate. Licenþele se acordã de cãtre Ministerul
Comerþului, cu avizul Ministerului Industriilor sau al
Ministerului Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului,
dupã caz.
Art. 3. Ñ Eliberarea licenþelor pentru exportul produselor
lemnoase se va face în baza normelor elaborate ºi aprobate de Ministerul Comerþului, cu consultarea Ministerului
Industriilor, Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului ºi Patronatului din Economia Forestierã.
Au prioritate la exportul de cherestea de rãºinoase
agenþii economici care recolteazã masa lemnoasã din
doborâturile de vânt în zonele calamitate din judeþele
Covasna, Harghita ºi Mureº.
Avizul privind provenienþa legalã a masei lemnoase pentru cherestea ºi lemn de celulozã se va acorda de cãtre
Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, þinând
seama de prevederile alineatului precedent.
Pentru celelalte produse lemnoase contingentate, cererile de licenþã vor fi însoþite de documente ºi de declaraþia

pe propria rãspundere a producãtorului privind provenienþa
legalã a masei lemnoase.
Se admite numai exportul produselor lemnoase contingentate realizate din masa lemnoasã aprobatã pentru recoltare în anul 1996 din pãdurile proprietate publicã a statului,
conform prevederilor Legii nr. 34/1996. Fac excepþie produsele lemnoase realizate din masa lemnoasã afectatã de
doborâturi de vânt ºi rupturi masive din judeþele Covasna,
Harghita ºi Mureº.
Art. 4. Ñ Încasarea contravalorii exportului de cherestea de rãºinoase ºi cherestea de fag se va face fie anticipat, fie la livrare, prin acreditiv documentar sau alte
forme de platã garantate.
Contingentul pentru cherestea se repartizeazã agenþilor
economici care desfãºoarã activitãþi productive de exploatare ºi/sau de prelucrare a lemnului proporþional cu masa
lemnoasã exploatatã ºi/sau prelucratã. Aceºtia pot realiza
exportul de cherestea direct sau prin comisionari, situaþie
în care valuta se va transfera comitentului.
Art. 5. Ñ Licenþele de export eliberate în baza Hotãrârii
Guvernului nr. 275/1996, având termen de valabilitate pânã
la 31 august 1996, se prelungesc pânã la data de
31 decembrie 1996.
Pentru cheresteaua de rãºinoase ºi cheresteaua de fag
la care licenþele de export au fost eliberate pe bazã de
garanþie bancarã de bunã execuþie, agenþii economici au
obligaþia sã prezinte Ministerului Comerþului, pânã la data
de 20 septembrie 1996, extinderea valabilitãþii garanþiilor
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bancare de buna execuþie pânã la data de 15 martie 1997
pentru livrãri cu destinaþia în Europa ºi Orientul Mijlociu
sau pânã la data de 15 aprilie 1997 pentru livrãri cu alte
destinaþii.

Art. 6. Ñ Licenþele de export eliberate în condiþiile prezentei hotãrâri, având termen de valabilitate 31 decembrie
1996, se utilizeazã numai de titularii acestora, neputând fi
transmise altui agent economic.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriilor,
Constantin Dicu
secretar de stat
Ministrul comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Marian Ianculescu,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 10 septembrie 1996.
Nr. 781.
ANEXA Nr. 1
LISTA

produselor lemnoase ºi a cantitãþilor contingentate la export în anul 1996
Produsul

Poziþia tarifarã

U.M.

Cantitatea

Cherestea, inclusiv elemente semifabricate
De rãºinoase Ñ total
Ñ lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite
Ñ geluite
Ñ ºlefuite
Ñ scândurele destinate fabricãrii creioanelor
Ñ lemn de o lungime de pânã la 125 cm ºi de o
grosime de cel puþin 12,5 mm
Ñ de molid din specia ”Picea abies KarstÒ
sau brad argintat (Abies alba Mill)
Ñ de pin din specia ”Pinus sylvestris LÒ
Ñ Altele

4407.10
4407.10.10
4407.10.30
4407.10.50
4407.10.71

De fag Ñ total
Ñ lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite
Ñ geluite
Ñ ºlefuite
Ñ Altele
De plop Ñ total
Lamele ºi frize pentru parchet din stejar (prelucrate),
neasamblate
Furnir din fag sub 1 mm
Furnir din fag peste 1 mm
Lãzi, lãdiþe, coºuri, bidoane (din rãºinoase, fag ºi
diverse esenþe tari)
Europaleþi, boxpaleþi (din rãºinoase, fag ºi diverse
esenþe tari)
Cofraje pentru betonare
Pastã chimicã de lemn tratatã cu dizolvanþi
Pastã chimicã de lemn (celulozã) semialbitã sau
albitã de conifere
Pastã chimicã de lemn (celulozã) semialbitã sau
albitã de foioase
Lemn de plop (lemn de celulozã)
Altele (lemn de salcie, anin pentru celulozã)

mc

650.000

4407.92
4407.92.10
4407.92.30
4407.92.50
4407.92.90

mc

230.000

4407.99.91

mc

30.000

ex. 4409.20.91
ex. 4408.90.94
ex. 4408.90.98

mc
mc
mc

1.000
250
500

ex. 4415.10.10

mc

60.000

ex. 4415.20.90
ex. 4418.40.00
ex. 4702.00.00

mc
mp
tone

20.000
10.000
5.000

ex. 4703.21.00

tone

1.000

ex. 4703.29.00
ex. 4403.99.10
ex. 4403.99.80

tone
mc
mc

20.000
1.000
600

4407.10.79
4407.10.91
4407.10.93
4407.10.99

1. Cantitãþile prevãzute mai sus includ ºi cantitãþile alocate în baza Hotãrârii Guvernului
nr. 275/1996.
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2. Pot fi avizate, de cãtre Ministerul Comerþului, livrãri de produse lemnoase prevãzute în
aceastã anexã, sub formã de donaþii realizate de cãtre instituþii publice, în limita a maximum 0,1%
din contingentele de mai sus.
3. Produsele lemnoase din aceastã anexã, utilizate ca ambalaje ºi prevãzute în contract pentru mãrfurile de export, nu se supun contingentãrii ºi licenþierii.
4. Cu ”exÒ s-au marcat situaþiile în care, din întreaga poziþie tarifarã, este contingentat numai
produsul sau grupa menþionatã.

ANEXA Nr. 2
LISTA

produselor lemnoase neadmise la export în anul 1996
Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

1.

4401.10.00

2.
3.
4.
5.

4401.21.00
4401.22.00
4401.30.10
4401.30.90

6.

4403.10.10

7.
4403.10.91
8.
4403.10.99
9.
4403.20.00
10.
4403.91.00
11.
4403.92.00
12. ex. 4403.99.10
13.
4403.99.20
14. ex. 4403.99.80
44.04

15.
4404.10.00
16.
4404.20.00
17. ex. 4405.00.00
18.
4406.10.00
19.
4406.90.00
44.07
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ex.
ex.
ex.
ex.

4407.91.10
4407.91.31
4407.91.39
4407.91.50
4407.91.90
4407.99.19
4407.99.39
4407.99.59
4407.99.93
4407.99.99
44.08

30.

ex. 4408.90.94

31.

ex. 4408.90.98
44.09

Denumirea produsului

Lemn de foc sub formã de trunchiuri, buºteni, ramuri, vreascuri sau
sub forme similare
Lemn sub formã de plãci sau particule de conifere
Altele decât conifere
Rumeguº
Altele Ñ deºeuri ºi resturi de lemn, chiar aglomerate sub formã de
buºteni, brichete, pelete sau sub forme similare
Stâlpi de conifere (trataþi cu vopsea, creozot sau alþi agenþi de conservare) de o lungime nu mai micã de 6 m, dar nici mai mare de
18 m, cu circumferinþa bazei de peste 45 cm, dar nu mai mult de
90 cm, injectaþi sau altfel impregnaþi într-un anumit grad
De conifere
Altele
Lemn brut, cojit, simplu fasonat sau chiar cioplit, de conifere
De stejar (Quercus spp.)
De fag (Fagus spp.)
De plop
De castan
Altele
Lemn despicat; prãjini despicate; stâlpi, þãruºi ºi pari de lemn, ascuþiþi,
netãiaþi longitudinal; beþe cioplite sau rotunjite sumar, dar netorsionate,
necurbate, nici altfel prelucrate, pentru bastoane, umbrele, mânere de
scule sau similare; atele, lame, benzi de lemn ºi produse similare.
De conifere
Altele decât de conifere
Lânã de lemn
Traverse de lemn pentru cãi ferate sau similare, neimpregnate
Alte traverse de cale feratã sau similare
Lemn tãiat sau cioplit longitudinal, spintecat sau cojit, chiar geluit, ºlefuit sau lipit prin îmbinare dinþatã, de o grosime care depãºeºte 6 mm.
Lipite prin îmbinare dinþatã, chiar geluite sau ºlefuite, din stejar
Lamele ºi frize pentru parchet din stejar, neasamblate
Altele, din stejar
ªlefuite, din stejar
Altele
De nuc, paltin, cireº, ulm, frasin
De nuc, paltin, cireº, ulm, frasin
De nuc, paltin, cireº, ulm, frasin
De nuc
Altele (paltin, cireº, ulm, frasin)
Foi de placaj ºi foi pentru furnir de placaj (chiar îmbinate) ºi alt lemn
tãiat longitudinal, retezat sau derulat; chiar geluit, ºlefuit sau lipit prin
îmbinare dinþatã, de o grosime care nu depãºeºte 6 mm.
Altele care sã nu depãºeascã 1 mm, din stejar, cireº, paltin, ulm, frasin, nuc
Altele care sã depãºeascã 1 mm, din stejar, cireº, paltin, ulm, frasin,
nuc
Lemn (inclusiv lamele ºi frizele de parchet, neasamblate) fasonat (sub
formã de pene de uluc, fãlþuit, nutuit, rindeluit, cantuit, fasonat sau
similare), chiar geluite, ºlefuite sau lipite prin îmbinare dinþatã.
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Nr.
crt.

Poziþia
tarifarã

Denumirea produsului

32.

ex. 4409.20.91

33.
34.
35.
36.
37.
38.

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

39.
40.

ex. 4416.00.90
ex. 4418.90.00
4701.00
ex. 4701.00.10
ex. 4701.00.90
47.03

41.
42.

4409.20.99
4412.99.90
4415.10.10
4415.20.10
4415.20.90
4416.00.10

43.
44.

ex. 4703.11.00
ex. 4703.19.00
47.04

45.
46.
47.
48.
49.

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

4704.11.00
4704.19.00
4704.21.00
4704.29.00
4705.00.00

Lamele ºi frize pentru parchet, neasamblate, prelucrate din nuc, paltin,
cireº, frasin, ulm
Altele (nuc, paltin, cireº, frasin, ulm)
Placaje furniruite cu stejar, nuc, paltin, frasin, ulm, cireº
Lãzi, lãdiþe, coºuri, bidoane (stejar, paltin, cireº, ulm, frasin, nuc)
Palete simple din stejar, paltin, cireº, ulm, frasin, nuc
Altele (europaleþi, boxpaleþi din stejar, paltin, cireº, ulm, frasin, nuc)
Lemn pentru doage, chiar tãiat pe cele douã feþe principale, dar
neprelucrat altfel, din stejar
Altele, din stejar
Altele (pãrþi de ºarpantã pentru construcþii, cãpriori, bile, manele)
Pastã mecanicã din lemn
Pastã termomecanicã din lemn
Altele
Pastã chimicã de lemn, tratatã cu sodã sau sulfat, cu excepþia pastei
tratate cu dizolvanþi.
De conifere
Altele decât de conifere
Pastã chimicã de lemn, tratatã cu sulfit, cu excepþia pastei tratate cu
dizolvanþi.
De conifere Ñ nealbitã
Altele decât de conifere Ñ nealbitã
De conifere Ñ semialbitã ºi albitã
Altele decât de conifere Ñ semialbitã ºi albitã
Pastã semichimicã de lemn

Cu ”exÓ s-au marcat situaþiile în care, din întreaga poziþie tarifarã, este neadmis temporar la
export numai produsul sau grupa de produse menþionate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind plata contribuþiei voluntare a României
pentru susþinerea alegerilor din Bosnia-Herþegovina
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se aprobã plata contribuþiei voluntare a României în sumã
de 10.000 dolari S.U.A. la fondul O.S.C.E. de sprijinire a procesului electoral în Bosnia-Herþegovina. Plata acestei contribuþii se va efectua de cãtre
Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 2. Ñ Contravaloarea în lei a contribuþiei de la art. 1 se asigurã
din fondurile prevãzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul
1996, la titlul ”TransferuriÒ.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 10 septembrie 1996.
Nr. 783.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 369/1994
privind organizarea ºi desfãºurarea manifestãrilor ºtiinþifice studenþeºti,
a concursurilor pe obiecte de învãþãmânt, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-ºtiinþifice
ºi a campionatelor ºi concursurilor sportive ºcolare naþionale ºi internaþionale
În temeiul art. 175 alin. (1) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 369/1994 privind
organizarea ºi desfãºurarea manifestãrilor ºtiinþifice studenþeºti, a concursurilor pe obiecte de învãþãmânt, pe meserii,
cultural-artistice, tehnico-ºtiinþifice ºi a campionatelor ºi
concursurilor sportive ºcolare naþionale ºi internaþionale,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212
din 12 august 1994, modificatã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 659/1995, se modificã ºi se completeazã, dupã cum
urmeazã:
1. Punctul 6 litera d) din anexa nr. 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”d) la olimpiadele internaþionale pe obiecte de învãþãmânt, se acordã de cãtre Ministerul Învãþãmântului urmãtoarele premii:
Ñ premiul special pentru medalia
de aur ºi punctaj maxim
Ñ 5.000.000 lei
Ñ premiul I
Ñ 4.000.000 lei
Ñ premiul II
Ñ 3.000.000 lei
Ñ premiul III
Ñ 2.000.000 lei
Ñ menþiuni
Ñ 1.000.000 lei

Ñ un premiu pentru profesorul sau
profesorii cu care s-a pregãtit elevul Ñ 5.000.000 lei
Ñ un premiu pentru ºcoala unde
frecventeazã elevul, care se va
utiliza pentru dotãri destinate
sprijinirii eficienþei procesului de
învãþãmânt
Ñ 5.000.000 lei
Premiul se acordã pentru
fiecare elev premiat.Ò
2. Dupã litera litera d) se introduce litera e) cu urmãtorul cuprins:
”e) la concursurile internaþionale organizate în þarã sau
în strãinãtate, se acordã de cãtre Ministerul Învãþãmântului
urmãtoarele premii:
Ñ premiul I
Ñ 200.000 leiÒ
Ñ premiul II
Ñ 150.000 leiÒ
Ñ premiul III
Ñ 100.000 leiÒ
Ñ menþiuni
Ñ 075.000 leiÒ
II. Hotãrârea Guvernului nr. 369/1994 cu completãrile
aduse prin Hotãrârea Guvernului nr. 659/1995, precum ºi
cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre,
se republicã în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul învãþãmântului,
Liviu Maior
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 11 septembrie 1996.
Nr. 789.

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 al României, Partea I, 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, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1,
sectorul 2, 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 8,00Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,00Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1996, preþurile practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale
sau la filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES Ñ
S.R.L. (telefon 643.93.90) ºi GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon 628.33.73), sunt urmãtoarele:

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

121.000

30.250

33.275

36.600

40.260

75.000

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

221.000

55.250

55.250

55.250

55.250

415.000

103.750

103.750

103.750

103.750

76.800

19.200

19.200

19.200

19.200

400.000
48.000
108.000

100.000
12.000
27.000

100.000
13.200
29.700

100.000
14.520
32.670

100.000
15.970
35.900

21.000
8.000
27.000

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

Foarte important!
Abonamentul anual vã conferã informaþii complete ºi prompte cu privire la legislaþie ºi o
economie importantã în bugetul dumneavoastrã.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi la telefon 614.24.29 sau
fax 312.47.03.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
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 : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217/1996 conþine 16 pagini.

Preþul 384 lei
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