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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru proclamarea Zilei Solidaritãþii Naþionale
împotriva Dictaturii
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ (1) Ziua de 16 decembrie se proclamã Ziua Solidaritãþii
Naþionale împotriva Dictaturii.
(2) Autoritãþile ºi instituþiile publice vor arbora drapelul României ºi vor
organiza, în funcþie de posibilitãþi, acþiuni educative în favoarea ideilor de
solidaritate, libertate, democraþie ºi împotriva oricãrei ideologii totalitare.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 noiembrie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN

Bucureºti, 9 decembrie 1998.
Nr. 230.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru proclamarea
Zilei Solidaritãþii Naþionale împotriva Dictaturii
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru proclamarea Zilei Solidaritãþii
Naþionale împotriva Dictaturii ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial
al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 2 decembrie 1998.
Nr. 427.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 19/1998 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare
în domeniul audiovizualului
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 19
din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului,
emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din
30 ianuarie 1998, cu urmãtoarele modificãri:
1. Articolul IV va avea urmãtorul cuprins:
”Art. IV. Ñ Se autorizeazã Guvernul României sã modifice anual cuantumul taxelor, în limita indicilor de creºtere
a preþurilor ºi tarifelor din economie.Ò
2. Articolul VI va avea urmãtorul cuprins:
”Art. VI. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la 30 de
zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al
României.Ò
3. La anexa nr. 1, punctul B.1.1. b) va avea urmãtorul
cuprins:

”B.1.1.b) Taxã de înscriere pentru licenþã Ñ mediul
rural
Termen de platã Ñ la depunerea cererii de licenþã:
a) pânã la 100 de abonaþi
scutit
b) între 101 ºi 250 de abonaþi
250.000 lei
c) peste 250 de abonaþi
500.000 leiÒ
4. La anexa nr. 1, punctele B.1.2. b) ºi B.1.3 vor avea
urmãtorul cuprins:
”B.1.2. b) Taxã de licenþã iniþialã Ñ mediul rural
Termen de platã Ñ la depunerea licenþei iniþiale:
a) pânã la 100 de abonaþi
scutit
b) între 101 ºi 250 de abonaþi
250.000 lei
c) între 251Ð500 de abonaþi
500.000 lei
d) peste 500 de abonaþi
750.000 lei
B.1.3. Taxa anualã de licenþã*) pentru reþelele cu un
numãr de abonaþi:
a) pânã la 200 de abonaþi
250.000 lei
b) de la 201Ð500 de abonaþi
500.000 lei
c) de la 501Ð2.000 de abonaþi
750.000 leiÒ

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU

Bucureºti, 9 decembrie 1998.
Nr. 231.
*) Cuantumul taxei anuale de licenþã prin cablu se stabileºte de cãtre deþinãtorul licenþei, prin menþiunea, pe propria rãspundere, în
documentul de platã, a numãrului de abonaþi.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 19/1998 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare
a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 19/1998 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei
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Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în
domeniul audiovizualului ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 5 decembrie 1998.
Nr. 432.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 4/1998
privind participarea României la Cooperarea europeanã în domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi tehnice
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 4
din 20 ianuarie 1998 privind participarea României la
Cooperarea europeanã în domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi
tehnice, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea
nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 37 din 29 ianuarie 1998, cu urmãtoarea modificare:

Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Ministerul Cercetãrii ºi Tehnologiei asigurã
din bugetul anual aprobat cheltuielile pentru plata contribuþiei anuale a României la bugetul Secretariatului COST de
la Bruxelles, conform sumei stabilite de Comitetul funcþionarilor superiori.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Bucureºti, 9 decembrie 1998.
Nr. 232.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 4/1998 privind participarea României
la Cooperarea europeanã în domeniul cercetãrii
ºtiinþifice ºi tehnice
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 4/1998 privind participarea României la Cooperarea europeanã în domeniul cercetãrii ºtiinþifice ºi tehnice ºi se dispune publicarea ei
în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 5 decembrie 1998.
Nr. 433.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 100/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru
de împrumut dintre România ºi Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei,
încheiat la Paris la 4 iunie 1998
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 100
din 27 august 1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de
împrumut dintre România ºi Fondul de Dezvoltare Socialã
al Consiliului Europei, încheiat la Paris la 4 iunie 1998,

emisã în temeiul art. 1 pct. 1 lit. a) din Legea
nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 323 din 29 august 1998.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU

Bucureºti, 9 decembrie 1998.
Nr. 233.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 100/1998
pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut
dintre România ºi Fondul de Dezvoltare Socialã
al Consiliului Europei, încheiat la Paris
la 4 iunie 1998
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 100/1998 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România ºi Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, încheiat
la Paris la 4 iunie 1998, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 5 decembrie 1998.
Nr. 434.
«

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 477/11.XII.1998
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 114/1998
pentru ratificarea Acordului de cooperare financiarã
dintre Guvernul României ºi Banca Nordicã de Investiþii,
semnat la Bucureºti la 26 august 1998
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 114 din 27 august
1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare financiarã dintre Guvernul
României ºi Banca Nordicã de Investiþii, semnat la Bucureºti la 26 august
1998, emisã în temeiul art. 1 pct. 1 lit. e) din Legea nr. 148/1998 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 323 din 29 august 1998.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
12 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 9 noiembrie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU
Bucureºti, 9 decembrie 1998.
Nr. 234.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 114/1998 pentru ratificarea
Acordului de cooperare financiarã dintre Guvernul României
ºi Banca Nordicã de Investiþii,
semnat la Bucureºti la 26 august 1998
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 114/1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare financiarã
dintre Guvernul României ºi Banca Nordicã de Investiþii, semnat la Bucureºti
la 26 august 1998, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 5 decembrie 1998.
Nr. 435.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului
prevãzut la art. VI alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 16
din 18 septembrie 1998 pentru prorogarea termenului prevãzut la art. VI
alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 22 septembrie 1998.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 5 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 9 noiembrie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU
Bucureºti, 9 decembrie 1998.
Nr. 237.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea
termenului prevãzut la art. VI alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevãzut la
art. VI alin. 1 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 32/1997 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 31/1990 privind societãþile comerciale ºi
se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 5 decembrie 1998.
Nr. 438.
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ACTE

ALE

CAMEREI

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

Domnului
Didier Opertti, preºedinte al Adunãrii Generale
a Organizaþiei Naþiunilor Unite

APEL
Astãzi, când se împlinesc 50 de ani de la adoptarea de cãtre Adunarea Generalã a
Organizaþiei Naþiunilor Unite a Declaraþiei universale a drepturilor omului, Camera Deputaþilor din
Parlamentul României foloseºte acest prilej aniversar pentru a transmite Adunãrii Generale a
Organizaþiei Naþiunilor Unite sentimentele sale de înaltã apreciere faþã de acest document de
excepþie al gândirii filozofice, politice ºi juridice a secolului XX. Fãcând din apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor lui fundamentale un scop universal, Organizaþia Naþiunilor Unite s-a implicat
constant în realizarea acestuia, prin standardele ºi mecanismele pe care le-a instituit, precum ºi
prin normele sistemului juridic internaþional. Tocmai de aceea Declaraþia din 10 decembrie 1948 a
apãrut în ochii unei omeniri rãvãºite de gravele atentate comise în ajunul ºi în timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial, la adresa fiinþei ºi demnitãþii umane, drept Marea Cartã a drepturilor omului
ºi libertãþilor lui fundamentale în lumea contemporanã. Evoluþia ulterioarã a principiilor ºi valorilor
proclamate de aceasta, care ºi-au gãsit concretizãri în mai multe pacte ºi convenþii internaþionale,
a adus o confirmare elocventã a valorii Declaraþiei universale a drepturilor omului, a forþei ºi
actualitãþii ei ca ”ideal comun cãtre care trebuie sã tindã toate popoarele ºi toate naþiunileÒ. Acest
lucru a fost confirmat, în vremuri mai recente, ºi de prãbuºirea regimurilor totalitare din þãrile
Europei Centrale ºi de Est ºi din fosta Uniune Sovieticã.
În pofida marilor împliniri realizate în lume în decurs de 50 de ani în sfera apãrãrii ºi promovãrii drepturilor omului, nu s-a reuºit încã, din nefericire, sã fie eliminate pretutindeni manifestãrile de încãlcare grosolanã a acestor drepturi. Un astfel de act a fost sãvârºit, în mod sfidãtor,
în urmã cu 5 ani, la 10 decembrie 1993, de cãtre autoritãþile autoproclamatei Republici
Transnistrene, stat fantoºã creat de nostalgici ai vechiului imperiu sovietic în partea rãsãriteanã a
Republicii Moldova, nerecunoscut de nici un guvern din lume, când deputatul în Parlamentul de la
Chiºinãu Ilie Ilaºcu ºi alþi patru membri din grupul sãu au fost condamnaþi pentru ”crimaÒ de a se
fi opus, îndatã dupã declanºarea rãzboiului secesionist în Transnistria, planurilor de zdruncinare a
unitãþii teritoriale a Republicii Moldova. Aduºi, dupã arestarea lor, în faþa unui tribunal slugarnic, un
jalnic continuator al practicilor din timpul tristelor procese de inspiraþie stalinistã, Ilie Ilaºcu a fost
condamnat la moarte prin împuºcare, iar ceilalþi patru patrioþi moldoveni, la ani grei de temniþã. De
atunci, Ilie Ilaºcu ºi colegii sãi zac în temniþa regimului transnistrean de la Tiraspol. ªi aceasta, în
pofida faptului cã Ilie Ilaºcu a fost reales, la alegerile parlamentare din martie 1998, deputat în
Parlamentul Republicii Moldova. Ne aflãm aºadar în faþa unui caz unic pe continentul european,
când un parlamentar ales în mod democratic, în cadrul unui proces electoral monitorizat de
Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa ºi de alte organizaþii europene, nu îºi poate
exercita mandatul.
Adresãm Adunãrii Generale a Organizaþiei Naþiunilor Unite apelul de a-ºi folosi influenþa ºi
mijloacele specifice care îi stau la dispoziþie pentru a interveni în acest caz flagrant de încãlcare
a drepturilor omului ºi pentru a determina eliberarea necondiþionatã a lui Ilie Ilaºcu ºi a celorlalte
persoane arestate, judecate ºi condamnate o datã cu el în cursul înscenãrii judiciare de la
Tiraspol.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ION DIACONESCU

Bucureºti, 10 decembrie 1998.
Nr. 1.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Departamentului pentru Dialog Social
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Departamentul pentru Dialog
Social prin reorganizarea Subsecretariatului de Stat pentru
Relaþiile cu Sindicatele ºi Patronatul, din structura
Secretariatului General al Guvernului, care se desfiinþeazã.
(2) Departamentul pentru Dialog Social face parte din
structura aparatului de lucru al Guvernului ºi este subordonat primului-ministru.
Art. 2. Ñ Departamentul pentru Dialog Social asigurã
funcþionarea relaþiilor Guvernului cu partenerii de dialog
social.
Art. 3. Ñ (1) Departamentul pentru Dialog Social are
urmãtoarele atribuþii principale:
a) organizeazã întâlnirile primului-ministru cu reprezentanþii partenerilor de dialog social, care sunt: confederaþiile
sindicale ºi patronale reprezentative, potrivit legii;
b) asigurã legãtura Guvernului cu Consiliul Economic ºi
Social;
c) asigurã coordonarea metodologicã ºi monitorizarea
comisiilor consultative de dialog social.
(2) Pentru îndeplinirea atribuþiilor prevãzute la alin. (1),
Departamentul pentru Dialog Social colaboreazã cu toate
ministerele ºi cu celelalte organe de specialitate din subordinea Guvernului, care au obligaþia de a-i furniza datele ºi
informaþiile necesare în vederea asigurãrii, în condiþii
optime, a relaþiei Guvernului cu partenerii de dialog social.
În acest scop, Departamentului pentru Dialog Social îi vor
fi puse la dispoziþie, în cel mai scurt timp de la solicitare,
datele referitoare la problemele din domeniul dialogului
social.
Art. 4. Ñ (1) Departamentul pentru Dialog Social este
condus de un secretar de stat.
(2) În exercitarea atribuþiilor sale secretarul de stat
emite ordine.

Art. 5. Ñ (1) Structura organizatoricã a Departamentului
pentru Dialog Social este prevãzutã în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Statul de funcþii ºi structura posturilor pe compartimente se stabilesc la propunerea secretarului de stat.
(3) Numãrul maxim de posturi este de 12, exclusiv
demnitarul.
(4) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea
sau încetarea raporturilor de muncã ale acestuia, dupã
caz, se fac cu acordul secretarului de stat.
Art. 6. Ñ (1) Atribuþiile ºi sarcinile compartimentelor din
cadrul Departamentului pentru Dialog Social se stabilesc
prin regulamentul de organizare ºi funcþionare, aprobat prin
ordin al secretarului de stat, în termen de 30 de zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(2) Atribuþiile, sarcinile ºi rãspunderile individuale ale
persoanelor încadrate în Departamentul pentru Dialog
Social se stabilesc prin fiºa postului, care se întocmeºte pe
baza regulamentului de organizare ºi funcþionare ºi se
semneazã de cãtre salariat ºi de ºeful ierarhic.
Art. 7. Ñ Personalul existent în cadrul Subsecretariatului
de Stat pentru Relaþiile cu Sindicatele ºi Patronatul se
preia în cadrul Departamentului pentru Dialog Social,
pãstrându-ºi salariile de bazã stabilite conform legii.
Art. 8. Ñ Resursele financiare necesare funcþionãrii
Departamentului pentru Dialog Social sunt cuprinse în
bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Art. 9. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se modificã în mod corespunzãtor anexa la Hotãrârea
Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea ºi funcþionarea
aparatului de lucru al Guvernului României, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din
26 august 1994, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Subsecretariatul de Stat
pentru Relaþiile cu Sindicatele ºi Patronatul
Mircea Streiber,
subsecretar de stat

Bucureºti, 8 decembrie 1998.
Nr. 873.
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ANEXÃ

Numãrul maxim de posturi: 12
(exclusiv demnitarul)

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

a Departamentului pentru Dialog Social
SECRETAR

DE STAT

CABINET SECRETAR
DE STAT

DIRECÞIA PENTRU
RELAÞII CU SINDICATELE

DIRECÞIA PENTRU
RELAÞII CU PATRONATELE

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea ºi funcþionarea Departamentului pentru Protecþia Copilului
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea
Departamentului pentru Protecþia Copilului,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e:

Art. 1. Ñ (1) Departamentul pentru Protecþia Copilului
se organizeazã ºi funcþioneazã ca organ de specialitate al
administraþiei publice centrale cu personalitate juridicã, în
subordinea Guvernului, în scopul coordonãrii la nivel naþional a activitãþilor de protecþie ºi promovare a drepturilor
copilului, inclusiv a celor de protecþie a copilului aflat în
dificultate, precum ºi a controlului acestor activitãþi.
(2) Departamentul pentru Protecþia Copilului coordoneazã ºi activitatea Comitetului Român pentru Adopþii.
Art. 2. Ñ (1) Secretarul de stat, ºeful Departamentului
pentru Protecþia Copilului, conduce întreaga activitate a
departamentului, pe care îl reprezintã în raporturile cu
Guvernul, cu ministerele, cu alte autoritãþi ale administraþiei
publice centrale sau locale, cu persoane fizice ºi juridice,
române sau strãine, precum ºi în justiþie.
(2) În exercitarea atribuþiilor sale secretarul de stat
emite ordine ºi instrucþiuni.
Art. 3. Ñ (1) Secretarul de stat conduce ºi activitatea
colegiului de conducere, în calitate de preºedinte.
(2) Colegiul de conducere este compus din preºedinte
ºi 6 membri desemnaþi prin ordin al secretarului de stat.
(3) Colegiul de conducere se întruneºte cel puþin o datã
pe lunã sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
preºedintelui acestuia.
Art. 4. Ñ (1) Secretarul general este subordonat secretarului de stat, ºeful Departamentului pentru Protecþia
Copilului.

(2) Secretarul general este funcþionar public de carierã,
numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism. Acesta asigurã stabilitatea funcþionãrii Departamentului
pentru Protecþia Copilului, continuitatea conducerii ºi realizarea legãturilor funcþionale între structurile departamentului.
Art. 5. Ñ Departamentul pentru Protecþia Copilului asigurã respectarea, pe teritoriul României, a drepturilor copilului prin intervenþia, în condiþiile legii, în procedurile
administrative ºi judiciare privind respectarea ºi promovarea
drepturilor copilului. În acest scop, departamentul are dreptul sã solicite date ºi informaþii, în condiþiile legii, de la
instituþiile publice ºi persoanele juridice, care desfãºoarã
activitãþi legate de domeniul sãu de activitate.
Art. 6. Ñ (1) Controlul respectãrii ºi promovãrii drepturilor copilului se realizeazã prin personalul de specialitate al
Departamentului pentru Protecþia Copilului, numit prin ordin
al secretarului de stat.
(2) Personalul de specialitate prevãzut la alin. (1) are
urmãtoarele atribuþii:
a) exercitã controlul asupra modului în care sunt respectate ºi promovate de cãtre instituþiile publice ºi celelalte
persoane juridice drepturile copilului, în conformitate cu
legislaþia în vigoare;
b) propune autoritãþilor competente suspendarea sau
oprirea activitãþilor care pun în pericol grav ºi iminent sãnãtatea sau dezvoltarea fizicã sau psihicã a copilului ºi retragerea autorizaþiei de funcþionare a persoanelor juridice
responsabile;
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c) sesizeazã organelor competente încãlcãrile prevederilor legale din domeniul protecþiei copilului ºi solicitã luarea
mãsurilor necesare pentru intrarea în legalitate.
Art. 7. Ñ În vederea aplicãrii mãsurilor legale de protecþie a copilului aflat în dificultate, Departamentul pentru
Protecþia Copilului este sprijinit de autoritãþile publice competente.
Art. 8. Ñ (1) Structura organizatoricã a Departamentului
pentru Protecþia Copilului este prevãzutã în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Statul de funcþii ºi structura posturilor pe compartimente se stabilesc potrivit legii, cu aprobarea secretarului
de stat.
(3) Numãrul maxim de posturi finanþate de la bugetul de
stat este de 42, exclusiv demnitarul, din care 20 de posturi
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transferate din structura posturilor prevãzute pentru
Secretariatul General al Guvernului ºi 22 de posturi suplimentare, care urmeazã a fi finanþate de la bugetul de stat,
o datã cu intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe
anul 1999.
(4) Încadrarea personalului, modificarea, suspendarea
sau încetarea raporturilor de muncã ale acestuia, dupã caz,
se fac prin ordin al secretarului de stat.
Art. 9. Ñ Transmiterea bunurilor mobile, prevãzute la
art. 6 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 34/1998,
din administrarea Secretariatului General al Guvernului cãtre
Departamentul pentru Protecþia Copilului, se va realiza prin
protocol încheiat între pãrþi în termen de 15 zile de la
data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Protecþia Copilului,
Cristian Liviu Tãbãcaru
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 8 decembrie 1998.
Nr. 875.
ANEXÃ

Numãrul maxim de posturi: 42
(exclusiv demnitarul)

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ
a Departamentului pentru Protecþia Copilului

SECRETAR

DE STAT

CABINET
COLEGIU DE CONDUCERE

SECRETAR GENERAL

SECRETARIATUL
PERMANENT
AL COMITETULUI
ROMÂN PENTRU
ADOPÞII*)

OFICIUL JURIDIC*)

*) Funcþioneazã la nivel de direcþie.

DIRECÞIA ECONOMICÃ,
RESURSE UMANE,
ADMINISTRATIV

DIRECÞIA PENTRU
PROTECÞIA
DREPTURILOR
COPILULUI

CORP DE CONTROL*)
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea ºi modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 517/1994
privind taxa de înscriere ºi de abonament pentru serviciul public de televiziune
În temeiul art. 44 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Societãþii Române de Radiodifuziune ºi
Societãþii Române de Televiziune, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e:

Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 517/1994 privind taxa de înscriere ºi de abonament pentru serviciul
public de televiziune, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 271 din 26 septembrie 1994, cu
modificãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:
1. La articolul 6, dupã alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
”(4) Majorarea prevãzutã la alin. (3) se aplicã ºi despãgubirilor civile neachitate în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal.Ò
2. La articolul 7, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
”(3) Posesorul receptorului de televiziune al cãrui abonament a fost denunþat este obligat sã pãstreze aparatul
sigilat. Sigilarea se realizeazã de cãtre persoanele împuternicite de Societatea Românã de Televiziune pentru constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor.Ò
3. La articolul 11, dupã litera c) se introduce litera d) cu
urmãtorul cuprins:

”d) vânzarea, repararea sau închirierea de cãtre agenþii
economici a receptoarelor de televiziune cãtre persoane
fizice sau juridice care nu dovedesc calitatea de abonat.Ò
4. La articolul 12, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
”(3) Contravenþia prevãzutã la art. 11 lit. d) se sancþioneazã cu amendã de 1.000.000 lei.Ò
5. Dupã articolul 15 se introduce articolul 151 cu urmãtorul cuprins:
”Art. 15 1. Ñ Refuzul societãþilor de televiziune prin
cablu de a îndeplini obligaþia prevãzutã la art. 15 constituie contravenþie în condiþiile art. 11 ºi se sancþioneazã cu
amendã de 1.000.000 lei, care se aplicã de cãtre
persoanele prevãzute la art. 13.Ò
6. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 16. Ñ Modificarea taxei de abonament se poate
face prin hotãrâre a Guvernului, o singurã datã pe an, la
propunerea Consiliului de administraþie al Societãþii Române
de Televiziune.Ò
7. Anexa nr. 1 se înlocuieºte cu anexa la prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 8 decembrie 1998.
Nr. 876.
ANEXÃ
”Anexa nr. 1
LISTA

cuprinzând taxele de abonament lunar pentru receptoarele de televiziune
Nr.
crt.

Denumirea
categoriilor de abonaþi

1. Pentru o familie
2. Agenþi economici care vând receptoare de televiziune
(pentru fiecare punct de vânzare)
3. Agenþi economici care reparã receptoare de televiziune
(pentru fiecare punct de reparaþii)
4. Agenþi economici care asambleazã receptoare de televiziune
(pentru fiecare unitate)
5. Instituþii publice, ºcoli, spitale, centre cultural-artistice, unitãþi militare
(pentru fiecare aparat)
6. Agenþi economici ºi alte persoane juridice cu sediul în România
(pentru fiecare aparat)
7. Unitãþi hoteliere, moteluri, cabane sau pensiuni, unitãþi de
alimentaþie publicã, restaurante, baruri ºi altele asemenea
(pentru fiecare aparat)
Pentru unitãþi cu activitate sezonierã, tariful se percepe numai
pentru perioada de funcþionare
8. Aziluri de bãtrâni, creºe, grãdiniþe ºi cãmine de copii, misiuni diplomatice
strãine ºi membrii lor (pe bazã de reciprocitate stabilitã prin convenþii)
Salariaþii ºi pensionarii Societãþii Române de Televiziune ºi ai Societãþii
Române de Radiodifuziune ºi alte categorii prevãzute de lege
9. Taxa de înscriere a abonaþilor va fi egalã cu valoarea abonamentului
pe o lunã, în funcþie de statutul acestora prevãzut la pct. 1Ñ7Ò

Taxa abonamentului lunar
Ñ lei Ñ

11.000
124.000
62.000
640.000
11.000
42.000
19.000

Scutite
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind tarifele percepute pentru actele emise de Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
în exercitarea atribuþiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Legii minelor nr. 61/1998
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
Ñ prevederile art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale;
Ñ Legea minelor nr. 61/1998;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
Ñ nota de fundamentare privind propunerile de tarife pentru actele emise în baza Legii minelor nr. 61/1998;
Ñ avizul Oficiului Concurenþei primit cu scrisoarea nr. 51.404 din 4 noiembrie 1998,
în temeiul art. 11 din Hotãrârea Guvernului nr. 221/1995,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Pentru actele emise în exercitarea atribuþiilor
ce îi revin în conformitate cu prevederile Legii minelor
nr. 61/1998 Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale va
percepe tarifele prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Solicitarea emiterii actelor respective se va
face printr-o scrisoare-comandã, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care va însoþi documentaþia tehnico-economicã prevãzutã în normele ºi instrucþiunile de aplicare a
Legii minelor nr. 61/1998. Pentru fiecare solicitare se va
întocmi o fiºã de urmãrire a modului de rezolvare, conform
modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 3. Ñ Eliberarea actului solicitat se va face numai
dupã confirmarea achitãrii tarifului respectiv.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 5. Ñ Prevederile prezentului ordin se aplicã începând cu data de 9 noiembrie 1998.
Art. 6. Ñ Compartimentele de specialitate din cadrul
Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 4 noiembrie 1998.
Nr. 145.
ANEXA Nr. 1

LISTA

cuprinzând tarifele percepute de Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
pentru actele emise în baza Legii minelor nr. 61/1998
Actul emis

Tariful (lei)

1.
2.
3.
4.
5.

Permis de prospecþiune ......................................................................................
455.000
Permis de exploatare .......................................................................................... 1.000.000
Licenþa de dare în administrare sau concesiune pentru explorare ................ 1.400.000
Licenþa de dare în administrare sau concesiune pentru exploatare .............. 3.343.000
Acordul Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale privind
asocierea titularului licenþei de dare în administrare sau
concesiune cu alte persoane juridice, în vederea executãrii
activitãþii miniere ....................................................................................................... 107.000
6. Aprobarea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale privind
transferul unei licenþe de concesiune cãtre altã persoanã juridicã:
a) pentru licenþa de explorare ..................................................................................... 455.000
b) pentru licenþa de exploatare ................................................................................... 900.000

Persoanele fizice autorizate pentru activitatea de recuperare a aurului din aluviuni vor achita
10% din cuantumul tarifului prevãzut pentru emiterea permisului de exploatare.
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ANEXA Nr. 2

Denumirea agentului economic/Numele ºi prenumele persoanei fizice
Sediul/Adresa
Codul fiscal/Autorizaþia
Telefon/fax

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

Având în vedere prevederile Legii minelor nr. 61/1998, ale Normelor de aplicare a Legii
minelor nr. 61/1998 ºi ale instrucþiunilor specifice, emise de Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale, vã transmitem anexat documentaþia tehnico-economicã necesarã în vederea obþinerii
....................................... 1) pentru perimetrul ......................2).
Tariful perceput de Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului menþionat va fi achitat în numerar la data eliberãrii acestuia.
Prezenta scrisoare þine loc de comandã fermã.
Director general,
...................................

Director economic,
...................................

(semnãtura ºi ºtampila)

(semnãtura)

1) Se completeazã tipul actului solicitat.
2) Se completeazã cu denumirea perimetrului.

ANEXA Nr. 3
FIªA

de urmãrire a solicitãrii
I.
II.
III.
IV.

Solicitant
Tipul actului
Numãrul ºi data de înregistrare a solicitãrii la comisia de evaluare
Rezultatul evaluãrii documentaþiei tehnico-economice
ªeful comisiei de evaluare,
..........................................................
(numele, prenumele ºi semnãtura)

V. Numãrul ºi data scrisorii de comunicare cãtre solicitant
VI. Tipul actului emis, numãrul ºi data înregistrãrii la Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale
VII. Numãrul ºi data înregistrãrii notei de fundamentare pentru aprobare de cãtre Guvern
(numai în cazul licenþelor de exploatare)
VIII. Numãrul ºi data hotãrârii Guvernului privind aprobarea licenþei de exploatare
IX. Numãrul ºi data facturii de încasare a tarifului pentru actul emis
X. Confirmarea de primire a actului de cãtre solicitant

.................................
(data)

...........................................................
(numele ºi prenumele, funcþia ºi semnãtura)
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru prestaþiile de servicii specifice
efectuate de cãtre Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R.
Ministrul transporturilor,
în temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 197/1998, al Ordonanþei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa
Guvernului nr. 73/1998, al Ordonanþei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinþarea unor instituþii publice în subordinea
Ministerului Transporturilor, al Hotãrârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Rutiere
Române Ñ A.R.R. ºi al Hotãrârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, cu
modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã tarifele pentru prestaþiile de servicii
specifice, efectuate de cãtre Autoritatea Rutierã Românã Ñ
A.R.R., prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prevederile anexei nr. 24 ”Tarife pentru licenþe
de transport ºi de execuþie emise, precum ºi alte lucrãri
realizate de Oficiul Rutier Central la cererea operatorilor de

transportÒ la Ordinul ministrului transporturilor nr. 527/1997,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50
bis din 4 februarie 1998, îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 3. Ñ Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R. va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 25 noiembrie 1998.
Nr. 715.
ANEXÃ
TARIFELE

pentru prestaþiile de servicii specifice, realizate de cãtre Autoritatea Rutierã Românã Ñ A.R.R.
Ñ lei Ñ
1.
Eliberarea licenþei de transport
1.1. Eliberarea licenþei de transport
120.000
1.2. Vizarea anualã a licenþei de transport (inclusiv pentru anul în curs)
75.000
1.3. Eliberarea unui exemplar de serviciu al licenþei de transport
75.000
1.4. Vizarea anualã a exemplarului de serviciu al licenþei de transport
45.000
1.5. Verificarea persoanei desemnate
75.000
2.
Eliberarea licenþei de execuþie pentru vehicul
2.1. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transporturi internaþionale
2.1.1. Eliberarea licenþei de execuþie pentru autotractor cu ºa, autoremorcher
ºi pentru vehicule asimilate acestora
900.000
2.1.2. Eliberarea licenþei de execuþie pentru autovehicul
Ñ capacitate de transport
¥ pânã la 3,5 tone (inclusiv)
600.000
¥ între 3,5Ñ7,5 tone
675.000
¥ peste 7,5 tone (inclusiv)
750.000
2.1.3. Eliberarea licenþei de execuþie pentru vehicul
15% din tariful pentru autovehicul,
corespunzãtor capacitãþii de transport
2.1.4. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transport de persoane
Ñ pânã la 9 locuri (inclusiv)
750.000
Ñ între 9Ñ17 locuri
675.000
Ñ peste 17 locuri (inclusiv)
750.000
2.2. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transporturi naþionale
2.2.1. Eliberarea licenþei de execuþie pentru autotractor cu ºa, autoremorcher
ºi pentru vehicule asimilate acestora
180.000
2.2.2. Eliberarea licenþei de execuþie pentru autovehicul
Ñ capacitate de transport
¥ pânã la 3,5 tone (inclusiv)
100.000
¥ între 3,5Ñ7,5 tone
140.000
¥ peste 7,5 tone (inclusiv)
180.000
2.2.3. Eliberarea licenþei de execuþie pentru vehicul
20% din tariful pentru autovehicul,
corespunzãtor capacitãþii de transport
2.2.4. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transport de persoane
Ñ pânã la 9 locuri (inclusiv)
450.000
Ñ între 9Ñ17 locuri
120.000
Ñ peste 17 locuri (inclusiv)
150.000
2.3. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transport mixt
cumul de tarife aferente
transportului de persoane
ºi transportului de marfã
2.4. Eliberarea licenþei de execuþie pentru transporturi periculoase majorare cu 50% din tarif
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Ñ lei Ñ

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
4.5.
4.5.1.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Eliberarea licenþei de execuþie pentru traseu
Eliberarea licenþei de execuþie pentru traseu judeþean
150.000
Eliberarea licenþei de execuþie pentru traseu interjudeþean
450.000
Eliberarea licenþei de execuþie pentru traseu internaþional
1.350.000
Eliberarea celorlalte exemplare ale licenþei de execuþie
50% din tariful cu conþinut
pentru traseu
identic al licenþei de execuþie
pentru traseu
Eliberarea licenþelor de execuþie pentru activitãþi conexe
Eliberarea licenþei de execuþie pentru autogarã:
Ñ specialã
2.400.000
Ñ categoria I
1.950.000
Ñ categoria a II-a
1.500.000
Ñ categoria a III-a
1.100.000
Vizarea anualã
40% din tarif
Eliberarea licenþei de execuþie pentru agenþie de voiaj
900.000
Vizarea anualã
40% din tarif
Eliberarea licenþei de execuþie pentru mesagerie
900.000
Vizarea anualã
40% din tarif
Eliberarea licenþei de execuþie pentru colectare ºi expediþie de mãrfuri
450.000
Vizarea anualã
40% din tarif
Eliberarea licenþei de execuþie pentru intermediere
450.000
Vizarea anualã
40% din tarif
Alte tarife:
Eliberarea unei noi licenþe de transport sau de execuþie, ocazionatã
de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate
de douã ori tariful
Eliberarea licenþei de transport sau de execuþie, ocazionatã de
reþinerea celei eliberate
La prima reþinere
de douã ori tariful
La urmãtoarele reþineri
de cinci ori tariful
Activitate de autorizare (avizare, verificare ºi atestare),
documentare ºi consultanþã (lei/orã)
75.000
Distribuirea de documente ºi documentaþii proprii sau achiziþionate
maximum 75% din
valoarea acestora
Furnizarea de date privind operatorii de transport (lei/unitate)
25.000

ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

DECIZIE
privind numirea în funcþia de comisar general al Bursei de Valori Bucureºti
Preºedintele Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare,
în temeiul Hotãrârii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994,
în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele de valori, precum ºi ale art. 15 din aceeaºi lege,
în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 52/1994, referitoare la numirea comisarului general al bursei de valori,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 66/1997 cu privire la salarizarea membrilor ºi personalului Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare, precum ºi a personalului burselor de valori,
emite urmãtoarea decizie:
Articol unic. Ñ Domnul Oprea Ionel se numeºte în funcþia de comisar general al Bursei de
Valori Bucureºti începând cu data de 7 decembrie 1998.
PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti, 2 decembrie 1998.
Nr. 6.
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