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HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ulterioare
În temeiul prevederilor art. 115 din Constituþia României,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din
18 august 1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 5 se completeazã cu punctele 6Ñ10, care
vor avea urmãtorul cuprins:

rile în care acestea nu îndeplinesc condiþiile legale sau se
abat de la reglementãrile în vigoare;
9. sã retragã creditele bugetare deschise ordonatorilor
de credite în cazurile în care se constatã cã acestea se
utilizeazã în alte scopuri decât cele stabilite;
10. sã respingã bilanþurile contabile ale ordonatorilor de
credite care nu îndeplinesc condiþiile stabilite de normele în
vigoare ºi sã stabileascã noi termene pentru refacerea ºi
prezentarea acestora, cu aplicarea amenzilor prevãzute în
dispoziþiile legale în vigoare.Ò

”6. sã aplice, prin organele abilitate, modalitãþile de executare silitã ºi mãsurile asiguratorii, în condiþiile legii, pentru
recuperarea creanþelor bugetare;
7. sã încheie protocoale de schimb de informaþii ºi de
2. Dupã articolul 6 se introduc articolele 6 1, 62 ºi 63,
colaborare cu ministere, instituþii publice ºi cu alte
care vor avea urmãtorul cuprins:
organizaþii, potrivit competenþelor atribuite;
”Art. 61. Ñ (1) Conducerea Ministerului Finanþelor se
8. sã refuze cererile de finanþare de la bugetul de stat,
de suplimentare ºiby
de CVISION
virare a creditelor
bugetare în cazuexercitã exclusiv deFor
cãtreEvaluation
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Ministrul finanþelor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de stat.
Ministrul finanþelor ºi secretarii de stat sunt numiþi pe
criterii politice.
(2) Secretarul general al ministerului este funcþionar
public de carierã, numit prin concurs sau prin examen pe
criterii de profesionalism. Aceasta asigurã stabilitatea funcþionãrii ministerului, continuitatea conducerii ºi realizarea
legãturilor funcþionale între structurile ministerului.
(3) Secretarul general al ministerului poate îndeplini ºi
alte însãrcinãri prevãzute de regulamentul de organizare ºi
funcþionare a ministerului ori încredinþate de ministru.
(4) În directa subordonare a ministrului finanþelor funcþioneazã Garda Financiarã ºi Direcþia Generalã a Vãmilor.
Art. 6 2. Ñ (1) Ministrul finanþelor conduce întreaga
activitate a Ministerului Finanþelor ºi îl reprezintã în relaþiile
cu terþii, persoane fizice ºi juridice din þarã ºi din strãinãtate.
(2) Secretarii de stat exercitã atribuþiile delegate de
ministrul finanþelor.
(3) Secretarii de stat rãspund, în principal, de domenii,
probleme ºi activitãþi de aceeaºi naturã. Rãspunderile ºi
atribuþiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al
ministrului finanþelor.
(4) În cazul în care ministrul finanþelor, din diferite
motive, nu îºi poate exercita atribuþiile curente, îl deleagã
pe unul dintre secretarii de stat sã exercite aceste atribuþii,
înºtiinþându-l pe primul-ministru despre aceasta.
Art. 63. Ñ (1) Secretarul general este subordonat ministrului finanþelor.
(2) Secretarul general coordoneazã 4 departamente conduse de câte un secretar general adjunct, precum ºi 3
direcþii generale conduse de câte un director general.
(3) Secretarii generali adjuncþi sunt funcþionari publici de
carierã, numiþi prin concurs sau prin examen.
(4) Funcþia de secretar general adjunct se salarizeazã la
nivelul salariului de bazã prevãzut pentru funcþia de secretar general în anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificãrile ulterioare, diminuat cu 10 %.
(5) Funcþiile de secretar general ºi secretar general
adjunct se înscriu în numãrul maxim de posturi aprobat
prin prezenta hotãrâre, se ocupã prin examen sau prin
concurs în condiþiile legii, iar persoanele care promoveazã
se numesc în funcþiile respective prin ordin al ministrului
finanþelor.
(6) Personalul din structura Ministerului Finanþelor are
calitatea de funcþionar public.Ò
3. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:

locul de muncã a salariaþilor sãi. Angajarea ºi salarizarea
personalului medico-sanitar se fac de cãtre Ministerul
Finanþelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Numãrul maxim de posturi pentru aparatul propriu al
Ministerului Finanþelor este de 1.316, iar începând cu data
de 1 ianuarie 1999 va fi de 1.500 posturi, conform anexelor nr. 1 ºi 4.
(4) În numãrul maxim de posturi prevãzut la alin. (3) nu
sunt incluse posturile de demnitari, posturile aferente activitãþii de control financiar ºi a Gãrzii Financiare, care, potrivit art. 4 din Legea nr. 30/1991, se stabilesc separat, prin
ordin al ministrului finanþelor, precum ºi cele utilizate pentru
cabinetele demnitarilor.Ò
4. Articolul 8 se abrogã.
5. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile aparatului propriu al Ministerului Finanþelor se stabilesc, în conformitate cu structura organizatoricã prevãzutã în anexa
nr. 1, prin regulamentul de organizare ºi funcþionare a
ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanþelor.
(2) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile unitãþilor teritoriale
ale Ministerului Finanþelor se stabilesc prin regulamentul de
organizare ºi funcþionare, aprobat prin ordin al ministrului
finanþelor.
(3) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile individuale ale
personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanþelor ºi
din unitãþile sale teritoriale se stabilesc prin fiºa postului,
întocmitã în urma evaluãrii posturilor, pe baza regulamentelor de organizare ºi funcþionare menþionate la alin. (1) ºi
(2), ºi se semneazã de cãtre salariat ºi de ºeful ierarhic.Ò
6. Articolul 10 se abrogã.
7. Articolul 11 alineatul (1) se abrogã, iar articolul 11
alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Pe lângã ministrul finanþelor funcþioneazã, ca organ
consultativ, Colegiul ministerului.
Componenþa ºi regulamentul de organizare ºi funcþionare ale Colegiului ministerului se aprobã prin ordin al
ministrului finanþelor.
Colegiul ministerului se întruneºte, la cererea ºi sub preºedinþia ministrului finanþelor, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea sa.Ò
8. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 12. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor sale ministrul
”Art. 7. Ñ (1) Ministerul Finanþelor are structura organifinanþelor
emite ordine ºi instrucþiuni.
zatoricã prevãzutã în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin
(2) Ministrul finanþelor aprobã prin ordin, pentru aparatul
ordin al ministrului finanþelor, se pot organiza servicii,
birouri ºi colective temporare ºi se poate stabili numãrul propriu ºi pentru unitãþile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor art. 109 din Ordonanþa Guvernului
posturilor de conducere.
(2) Ministerul Finanþelor organizeazã, în condiþiile legii, nr. 11/1996, aprobatã prin Legea nr. 108/1996, cu modifiCompression
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9. Dupã articolul 12 se introduce articolul 121, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Art. 121. Ñ Ministerul Finanþelor poate organiza în imobilul în care îºi desfãºoarã activitatea un bufet de incintã,
în condiþiile legii.Ò
10. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ (1) Unitãþile aflate în subordinea sau sub
autoritatea Ministerului Finanþelor, dupã caz, sunt prevãzute
în anexa nr. 2.
(2) Repartizarea la nivel de judeþ, respectiv la nivelul
municipiului Bucureºti, a numãrului maxim de posturi de
specialitate prevãzut la cap. I din anexa nr. 2, pentru unitãþile subordonate, se aprobã prin ordin al ministrului finanþelor.Ò
11. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 15. Ñ Statele de funcþii ale Ministerului Finanþelor
ºi ale unitãþilor subordonate se aprobã în condiþiile legii.Ò
12. Anexele nr. 1, 2 ºi 3 la Hotãrârea Guvernului
nr. 447/1997 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 ºi 4, care
fac parte integrantã din prezenta hotãrâre ºi se aplicã în
condiþiile menþionate în aceastã hotãrâre.
Art. II. Ñ (1) Prezenta hotãrâre intrã în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial
al României, cu excepþia anexei nr. 1, care se va aplica
dupã 90 de zile, dar nu mai târziu de 150 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Numai în cazul posturilor la care s-au stabilit atribuþii noi, personalul va fi reîncadrat pe baza examinãrii profesionale efectuate conform alin. (1), în condiþiile aprobate
prin ordin al ministrului finanþelor, în structura organizatoricã
cuprinsã în anexa nr. 1, iar personalul care nu a primit
atribuþii noi va fi reîncadrat cu menþinerea salariului de
bazã corespunzãtor gradului profesional sau treptei profesionale avute ºi, dupã caz, a indemnizaþiei de conducere.
Art. III. Ñ (1) În mod tranzitoriu, de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, timp de minimum 90 de zile,
dar nu mai mult de 150 de zile, direcþiile generale, direcþiile ºi compartimentul ”ConsilieriÒ, existente în actuala structurã, se reorganizeazã în 4 departamente conduse de câte
un secretar general adjunct, subordonat secretarului general, conform anexei nr. 4, cu urmãtoarele excepþii:

3

Ñ Direcþia generalã programe ºi acorduri investiþii
publice ºi achiziþii publice, care se reorganizeazã în Direcþia
programarea investiþiilor publice ºi Direcþia reglementarea ºi
monitorizarea achiziþiilor publice;
Ñ Direcþia generalã a participaþiilor statului, administrarea monopolului de stat ºi a bunurilor proprietatea statului,
care se reorganizeazã în Direcþia administrãrii activelor statului ºi Direcþia administrãrii monopolului de stat;
Ñ Direcþia generalã a bugetului de stat, în cadrul cãreia
se înfiinþeazã Direcþia fondului naþional de preaderare.
(2) Pânã la evaluarea sau ca urmare a evaluãrii, conform legii, a performanþelor profesionale individuale ale fiecãrui angajat în raport cu cerinþele postului respectiv,
personalul existent în cadrul Ministerului Finanþelor, cu
excepþia celui din cadrul cabinetului demnitarului, organizat
conform legii, va putea fi reîncadrat, cu menþinerea salariului de bazã corespunzãtor gradului profesional sau treptei
profesionale avute ºi, dupã caz, a indemnizaþiei de conducere, în posturi din structura organizatoricã aprobatã prin
anexa nr. 4.
Art. IV. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 865/1997 pentru înfiinþarea Oficiului de Plãþi ºi Contractare PHARE, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din
22 decembrie 1997, Hotãrârea Guvernului nr. 32/1998 privind modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului
nr. 865/1997 pentru înfiinþarea Oficiului de Plãþi ºi
Contractare PHARE, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 47 din 3 februarie 1998, Hotãrârea
Guvernului nr. 131/1998 pentru modificarea Hotãrârii
Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, precum ºi
orice alte prevederi contrare.
Art. V. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
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5
ANEXA Nr. 2

UNITÃÞI

în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanþelor
I. Instituþii publice finanþate de la bugetul de stat
1. Direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
judeþene în subordinea cãrora funcþioneazã administraþiile financiare municipale,
circumscripþiile fiscale orãºeneºti ºi percepþiile rurale ºi Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a municipiului Bucureºti în subordinea cãreia funcþioneazã administraþiile financiare ale sectoarelor municipiului
Bucureºti
2. Direcþia Generalã a Vãmilor ºi unitãþile subordonate acesteia

Numãrul maxim
de posturi
de specialitate

29.624
6.580

II. Regii autonome
1. Regia Autonomã ”Imprimeria NaþionalãÒ
2. Regia Autonomã ”Loteria NaþionalãÒ.
NOTÃ:
a) În numãrul de posturi cuprins la cap. I pct. 1 nu sunt incluse:
Ñ posturile aferente activitãþii de control financiar ºi a Gãrzii Financiare, care, potrivit art. 4
din Legea nr. 30/1991, se aprobã de cãtre ministrul finanþelor;
Ñ posturile de agent fiscal ºi de operator de rol de la municipii, oraºe ºi comune, care se
stabilesc prin normativ aprobat de ministrul finanþelor, în funcþie de numãrul localitãþilor (sate,
comune, oraºe), de dispersia geograficã a acestora, de numãrul poziþiilor de rol ºi altele asemenea.
b) În numãrul de posturi de specialitate prevãzute în prezenta anexã nu sunt cuprinse posturile de dactilograf ºi stenodactilograf, secretar-dactilograf, funcþionar, magaziner, arhivar, portar,
paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri, curier, muncitor ºi altele asemenea, care pot fi de
maximum 15% din numãrul de posturi de specialitate ºi care se repartizeazã pe unitãþi, cu aprobarea ministrului finanþelor.
c) Procentul de maximum 15% se aplicã ºi asupra numãrului de posturi care se aprobã de
ministrul finanþelor în condiþiile prevãzute la lit. a).
d) În cazuri deosebite, procentul de maximum 15% poate fi modificat, cu aprobarea ministrului finanþelor, pânã la cel mult 18% pentru unitãþile prevãzute la cap. I.2.
ANEXA Nr. 3
MIJLOACELE DE TRANSPORT ªI CONSUMUL DE CARBURANÞI
Consumul
maxim
de carburant
pentru un
autovehicul
(litri/lunã)

Nr.
crt.

Unitatea

Tipul mijlocului
de transport

Numãrul
maxim
aprobat
(bucãþi)

0

1

2

3

4

4
131)
1

300
300
400

1

400

1

450

2
1
câte 3
pentru
fiecare
D.G.F.P.C.F.S.*)

450
450
300

1.

Aparatul propriu
Ñ parc auto propriu
Ñ parc auto comun

I a) Aparat propriu pentru
programe PHARE2)
2. Direcþiile generale
ale finanþelor publice
ºi controlului financiar
de stat judeþene ºi a
municipiului Bucureºti

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

autoturism
autoturism
autovehicul pentru transport
de marfã ºi de persoane
autovehicul pentru transport
de marfã
autovehicul pentru transport
de persoane (delegaþii)
autoturisme
autoturisme de teren
autoturisme

1) Cuprinde ºi un numãr de 5 autoturisme necesare extinderii activitãþii de control ºi deservirii secretarului general ºi
a celor 4 secretari generali adjuncþi, funcþii nou-introduse în structura ministerelor, care implicã numeroase deplasãri impuse
de natura muncii.
2) Autoturismele ºi consumul de carburanþi se finanþeazã din fondurile PHARE. Numãrul de autoturisme se poate
modifica prin ordin al ministrului finanþelor, în funcþie de dotãrile rezultate din protocoalele ºi memorandumurile încheiate cu
organismele internaþionale.
*) Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat.
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0

1

2

Ñ autoturisme

Ñ autovehicule pentru
Ñ transport valori la trezorerie

Ñ autovehicule pentru transport
Ñ de marfã

3. Administraþiile financiare
ºi circumscripþiile fiscale
din municipiile ºi oraºele
cu peste 50.000 de locuitori
ºi din sectoarele municipiului
Bucureºti

Ñ autoturisme

Ñ autoturisme

Ñ autovehicule pentru
Ñ transport valori la trezorerie

Ñ autovehicule pentru transport
Ñ de marfã
4. Administraþiile financiare
ºi circumscripþiile fiscale
din municipii ºi oraºe,
altele decât cele prevãzute
la pct. 3

Ñ autoturisme

Ñ autovehicule pentru transport
Ñ valori la trezorerie

5. Garda Financiarã

Ñ autoturisme

3

câte 1
pentru
fiecare
D.G.F.P.C.F.S.
judeþeanã
ºi 2 pentru
D.G.F.P.C.F.S.
a municipiului
Bucureºti
câte 1
pentru fiecare
D.G.F.P.C.F.S.
judeþeanã
ºi 2 pentru
D.G.F.P.C.F.S.
a municipiului
Bucureºti
câte 2
pentru
D.G.F.P.C.F.S.
Arad, Bihor,
Constanþa, Timiº
ºi a municipiului
Bucureºti
ºi câte 1
pentru celelalte
D.G.F.P.C.F.S.
câte 1
pentru
fiecare
unitate
câte 1
pentru fiecare
administraþie
financiarã
de sector
câte 1
pentru fiecare
unitate care
are în structurã
activitate
de trezorerie
câte 1
pentru fiecare
unitate
câte 1
pentru fiecare
unitate care
are în structurã
activitate
de trezorerie
câte 1
pentru fiecare
unitate care
are în structurã
activitate
de trezorerie
300

4

450

450

400

300

450

450

400

450

450

400

NOTÃ:

1) Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a judeþului Tulcea are
în dotare o ºalupã pentru control ºi activitate curentã.
2) Mijloacele de transport ºi consumul maxim de carburanþi pentru Direcþia Generalã a
Vãmilor sunt cele prevãzute în anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 147/1996, cu modificãrile
ulterioare.
3) Nu se considerã depãºiri la consumul de carburanþi normat pe autovehicul consumul care,
la nivelul anului, se încadreazã în limita combustibilului normat în raport cu numãrul de autovehicule aprobat
fiecãrei unitãþi.
Compression
by CVISION
Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes

Only
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DIRECTOR
GENERAL

A CONTROLULUI

DG

OFICIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ACTIVITÃÞII DE ASIGURARE ªI REASIGURARE

DG

D

DIRECTOR

DG

DG

DG

DG = direcþie generalã; D = direcþie.

LEGENDÃ:

DG

DEPARTAMENT

DG

DG

TREZORERIE ªI DATORIE PUBLICÃ

DG

DG

DG

DIRECTOR

D

DIRECTOR
GENERAL

D
DEPARTAMENT

DG

DIRECTOR

DIRECTOR
GENERAL

DG

D

D

DIRECTOR

DIRECTOR

DIRECÞIA
GENERALÃ
A VÃMILOR1)
GARDA
FINANCIARÃ

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR
GENERAL

COMISAR
GENERAL

POLITICA IMPOZITELOR ªI ADMINISTRAREA VENITURILOR

DG

DIRECTOR
GENERAL

DE INTEGRARE EUROPEANÃ

DG

DIRECTOR
GENERAL

DE SOLUÞIONARE A PLÂNGERILOR

DG

DIRECTOR
GENERAL

DE ANALIZÃ MACROECONOMICÃ, FINANCIARÃ ªI PREVIZIUNE

DG

DIRECTOR
GENERAL

A BUGETULUI DE STAT2)

DG

DIRECTOR
GENERAL

A FINANÞELOR INSTITUÞIILOR PUBLICE ªI DREPTURI SALARIALE

BUGET

D

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTOR
GENERAL

A FINANÞELOR APÃRÃRII NAÞIONALE, ORDINII PUBLICE ªI SIGURANÞEI NAÞIONALE

DEPARTAMENT

DG

DIRECTOR

EVALUAREA FINANÞÃRII ACTIVITÃÞILOR ECONOMICE

DEPARTAMENT

D

DIRECTOR
GENERAL

A TREZORERIEI

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

A DATORIEI PUBLICE3)

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

SECRETAR GENERAL

CABINET DEMNITAR

SECRETAR DE STAT

A RELAÞIILOR FINANCIARE CU ORGANISME INTERNAÞIONALE

SERVICII INTERNE

DG

ORGANIZARE, RESURSE UMANE ªI FINANCIAR

DG

DIRECTOR
GENERAL

JURIDICÃ

DG

DIRECTOR
GENERAL

DE COMUNICARE

DIRECTOR
GENERAL

ECONOMICÃ, SOCIAL-ADMINISTRATIV

DIRECTOR

DE TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI FINANCIARE

CABINET DEMNITAR

LEGISLAÞIE CONTABILÃ

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

DE PREGÃTIRE ªI PERFECÞIONARE A PERSONALULUI FINANÞELOR PUBLICE ªI VAMAL

SECRETAR DE STAT

OFICIUL DE PLÃÞI ªI CONTRACTARE PHARE

CABINET DEMNITAR

LEGISLAÞIE IMPOZITE DIRECTE

1) Funcþioneazã conform Hotãrârii Guvernului nr. 147/1996, cu modificãrile ulterioare.
2) Include ºi Direcþia fondul naþional de preaderare, Direcþia programarea investiþiilor publice, precum ºi Direcþia reglementarea ºi monitorizarea achiziþiilor publice.
3) Include ºi Direcþia administrarea activelor statului.

DG

DIRECTOR
GENERAL

INSPECÞIA GENERALÃ PENTRU ACTIVITATE INTERNÃ

DIRECTOR
GENERAL

CONSILIERI

SECRETAR DE STAT

PROCEDURI FISCALE ªI SISTEM INFORMAÞIONAL PENTRU VENITURILE STATULUI

COLEGIUL MINISTERULUI

DE EVALUARE A VENITURILOR PUBLICE

MINISTRU

DE COLECTARE A VENITURILOR STATULUI ªI DE APLICARE A EXECUTÃRII SILITE

CABINET DEMNITAR

LEGISLAÞIE IMPOZITE INDIRECTE

Numãrul maxim de posturi = 1.500
(exclusiv demnitarii ºi posturile
aferente cabinetelor acestora)

ASISTENÞA PENTRU CONTRIBUABILI

MINISTERUL FINANÞELOR

ACORDURI FISCALE INTERNAÞIONALE

ANEXA Nr. 4

ADMINISTRAREA MONOPOLULUI DE STAT

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ TRANZITORIE A MINISTERULUI FINANÞELOR
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ÎN ATENÞIA ABONAÞILOR
LA PUBLICAÞIILE MONITORULUI OFICIAL AL ROMÂNIEI
PREÞURILE

publicaþiilor legislative
Ñ Trimestrul IV/1998 Ñ
Valoarea abonamentului
anual, aferentã
trimestrului IV/1998,
care include ºi T.V.A.

Valoarea
abonamentului
pe trimestrul IV/1998,
care include ºi T.V.A.

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã

138.750*

184.676*

2. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã, numere bis

44.400*

44.400*

3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã

142.912*

142.912*

4. Monitorul Oficial al României, Partea a II-a

266.400*

266.400*

5. Monitorul Oficial al României, Partea a III-a

49.950*

49.950*

6. Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a

208.125*

208.125*

7. Colecþia Legislaþia României

37.500*

49.950*

8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
ºi alte acte normative

80.000*

106.500*

60.000*

ÑÑÑ

10. Decizii ale Curþii Constituþionale

48.000*

ÑÑÑ

11. Legislaþia României, ediþii trilingve

50.000*

ÑÑÑ

Denumirea publicaþiei

9. Repertoriul actelor normative publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I

* Conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 18/1998, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, publicaþiile Monitorului Oficial al României
sunt purtãtoare de T.V.A., în cotã de 11%.
În aceste condiþii, rugãm toþi abonaþii sã se prezinte la agentul de difuzare care îi
deserveºte, pentru a achita diferenþele de preþ pânã la atingerea valorilor menþionate mai sus.

Vã mulþumim.

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, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474/9.XII.1998 conþine 8 pagini.
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