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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 15/1999 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 15
din 2 martie 1999 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 92 din 3 martie 1999, cu urmãtoarea completare:
Ñ La articolul I punctul 3, în tabelul de la alineatul 1 al articolului 14,
dupã coloana 2 se introduce coloana 2 bis cu urmãtorul cuprins:
Zona în cadrul localitãþii

Categoria localitãþii

0

2 bis

Municipii reºedinþe de judeþ,
altele decât cele prevãzute
în coloana 2
A
B
C
D

1.750
1.250
750
375

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU
Bucureºti, 14 iulie 1999.
Nr. 122.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 15/1999
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 27/1994
privind impozitele ºi taxele locale
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. 15/1999 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale ºi se dispune publicarea în
Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 10 iulie 1999.
Nr. 238.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27
din Legea nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 27
din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind
impozitele ºi taxele locale, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU

Bucureºti, 14 iulie 1999.
Nr. 123.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 27/1999 pentru modificarea art. 27
din Legea nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale
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. 27/1999 pentru modificarea art. 27 din Legea
nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale ºi se dispune publicarea în
Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 10 iulie 1999.
Nr. 239.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 40/1997
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 129/1996
privind transportul pe cãile ferate române
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului nr. 40 din
28 august 1997 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 129/1996 privind
transportul pe cãile ferate române, emisã în temeiul art. 1 lit. h) din Legea
nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 29 august 1997.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

PAULA IVÃNESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU

Bucureºti, 14 iulie 1999.
Nr. 124.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 129/1996 privind transportul pe cãile ferate române
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 respingerea Ordonanþei
Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 129/1996
privind transportul pe cãile ferate române ºi se dispune publicarea în
Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 10 iulie 1999.
Nr. 240.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 21/1998
privind modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997
pentru întocmirea bilanþului contabil special ºi regularizarea unor credite
ºi dobânzi clasificate în categoria ”pierdereÒ la Banca Agricolã Ñ S.A.
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 21 din 28 septembrie 1998 privind modificarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997 pentru
întocmirea bilanþului contabil special ºi regularizarea unor
credite ºi dobânzi clasificate în categoria ”pierdereÒ la
Banca Agricolã Ñ S.A., publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 368 din 29 septembrie 1998, cu
urmãtoarea modificare:

Ñ La articolul I, partea introductivã va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. I. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanþului contabil special ºi
regularizarea unor credite ºi dobânzi clasificate în categoria
ÇpierdereÈ la Banca Agricolã Ñ S.A., aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 166/1998, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, se modificã dupã cum urmeazã:Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN DUMITRESCU
Bucureºti, 14 iulie 1999.
Nr. 125.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 21/1998 privind modificarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 43/1997
pentru întocmirea bilanþului contabil special ºi regularizarea
unor credite ºi dobânzi clasificate în categoria ”pierdereÒ
la Banca Agricolã Ñ S.A.
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 de
urgenþã a Guvernului nr. 21/1998 privind modificarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanþului contabil special ºi
regularizarea unor credite ºi dobânzi clasificate în categoria ”pierdereÒ la
Banca Agricolã Ñ S.A. ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al
României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 10 iulie 1999.
Nr. 241.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 50
din 28 august 1997 pentru completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de
expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi, emisã în
temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997,
cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
”Ordonanþã pentru modificarea ºi completarea articolului 14 din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 privind
organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþiÒ
2. Articolul unic va avea urmãtorul cuprins:
”Articol unic. Ñ Articolul 14 din Ordonanþa Guvernului
nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi, publicatã în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 42/1995, se modificã
ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
Art. 14. Ñ (1) Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform
art. 116, 124 ºi 125 din Codul de procedurã penalã, în
cauzele privind infracþiuni prevãzute în Codul penal sau în
legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor
fi avansate de la bugetul de stat de cãtre Ministerul
Finanþelor, prin direcþiile generale ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene ori a municipiului Bucureºti.
(2) Sumele avansate se vor recupera ulterior, în condiþiile prevãzute la art. 191 ºi 192 din Codul de procedurã
penalã, hotãrârile judecãtoreºti definitive ºi, dupã caz, soluþiile adoptate de parchete prin care se dispune în legãturã
cu plata cheltuielilor judiciare urmând a fi comunicate, în
acest scop, ºi autoritãþii care a efectuat plata.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 iunie 1999, 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 8 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 14 iulie 1999.
Nr. 126.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea Ordonanþei
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii
de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi
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. 50/1997 pentru completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a contabililor autorizaþi ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 10 iulie 1999.
Nr. 242.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

7

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea pct. 16 al articolului unic din Hotãrârea Guvernului nr. 979/1998
pentru desemnarea reprezentanþilor Guvernului în Consiliul Naþional pentru Dezvoltare Regionalã
În temeiul dispoziþiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã în România,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Punctul 16 al articolului unic din
Hotãrârea Guvernului nr. 979/1998 pentru desemnarea reprezentanþilor Guvernului în Consiliul
Naþional pentru Dezvoltare Regionalã, publicatã în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din
31 decembrie 1998, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”16. Departamentul pentru Integrare Europeanã.Ò

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Bucureºti, 12 iulie 1999.
Nr. 553.

Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Liviu Marcu
p. Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru integrare europeanã,
Aurel Viorel Ciobanu Dordea
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare
a Consiliului Naþional pentru Dezvoltare Regionalã
În temeiul dispoziþiilor art. 12 din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã în România,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare
ºi funcþionare a Consiliului Naþional pentru Dezvoltare

Regionalã, prevãzut în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Liviu Marcu
Bucureºti, 12 iulie 1999.
Nr. 554.

ANEXÃ

REGULAMENT
de organizare ºi funcþionare a Consiliului Naþional pentru Dezvoltare Regionalã
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

Art. 3. Ñ (1) C.N.D.R. are în componenþa sa preºedinþii ºi vicepreºedinþii consiliilor pentru dezvoltare regionalã ºi,
Art. 1. Ñ Consiliul Naþional pentru Dezvoltare Regionalã, la paritate cu numãrul acestora, conducãtori ai organelor
denumit în continuare C.N.D.R., este organ deliberativ fãrã administraþiei publice centrale, desemnaþi prin hotãrâre a
personalitate juridicã, înfiinþat în temeiul art. 10 din Legea Guvernului, în calitate de reprezentanþi ai Guvernului.
(2) În cazul indisponibilitãþii membrilor titulari, aceºtia vor
nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionalã în România.
Art. 2. Ñ C.N.D.R. are ca scop promovarea obiectivelor desemna un înlocuitor cu drept de vot.
(3) Membrii C.N.D.R. îºi exercitã atribuþiile cu titlu
de bazã ale politicii de dezvoltare regionalã în România,
stabilite
la
art.
2
din
Legea
nr.
151/1998.
gratuit.
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Art. 4. Ñ Preºedintele C.N.D.R. este primul-ministru,
conform dispoziþiilor art. 10 alin. (3) din Legea
nr. 151/1998.
Art. 5. Ñ Organul executiv al C.N.D.R. este Agenþia
Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã, care este organizatã ºi funcþioneazã potrivit dispoziþiilor Hotãrârii Guvernului
nr. 978/1998.
Art. 6. Ñ Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã
asigurã secretariatul C.N.D.R., efectuând urmãtoarele activitãþi principale:
a) pregãteºte ºi transmite documentele necesare în
vederea convocãrii ºedinþelor C.N.D.R.;
b) întocmeºte procesul-verbal al ºedinþei;
c) asigurã, între ºedinþe, asistenþa de specialitate necesarã preºedintelui ºi membrilor C.N.D.R.;
d) asigurã activitãþile de registraturã ºi arhivare pentru
toate documentele privind activitatea C.N.D.R.;
e) asigurã convocarea C.N.D.R. în condiþiile stabilite prin
prezentul regulament;
f) îndeplineºte alte activitãþi legate de secretariatul
C.N.D.R.
CAPITOLUL II
Atribuþii
Art. 7. Ñ C.N.D.R. are urmãtoarele atribuþii:
a) aprobã Strategia naþionalã pentru dezvoltare regionalã
ºi Programul naþional pentru dezvoltare regionalã;
b) prezintã Guvernului propuneri privind constituirea
Fondului naþional pentru dezvoltare regionalã;
c) aprobã criteriile, prioritãþile ºi modul de alocare a
resurselor Fondului naþional pentru dezvoltare regionalã;
d) urmãreºte utilizarea fondurilor alocate agenþiilor pentru dezvoltare regionalã din Fondul naþional pentru dezvoltare regionalã;
e) urmãreºte realizarea obiectivelor dezvoltãrii regionale
inclusiv în cadrul activitãþilor de cooperare externã a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la
nivelul euroregiunilor;
f) elaboreazã propriul regulament de organizare ºi funcþionare;
g) stabileºte nivelul cheltuielilor de organizare ºi funcþionare ale Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã,
respectiv bugetul, din Fondul naþional de dezvoltare regionalã ºi îl înainteazã Guvernului spre aprobare;
h) propune Guvernului declararea ºi delimitarea zonelor
defavorizate;
i) îndeplineºte alte atribuþii în domeniul dezvoltãrii regionale care îi sunt conferite prin lege sau prin acorduri internaþionale la care România este parte.
Art. 8. Ñ (1) Preºedintele C.N.D.R. are urmãtoarele
atribuþii:
a) stabileºte data la care se convoacã C.N.D.R. în
ºedinþã ordinarã sau extraordinarã;
b) aprobã proiectul ordinii de zi a C.N.D.R.;
c) semneazã hotãrârile luate de C.N.D.R.;

d) conduce ºedinþele C.N.D.R.
(2) Preºedintele C.N.D.R. poate desemna dintre membrii
C.N.D.R. un înlocuitor care sã conducã ºedinþa.
CAPITOLUL III
Funcþionarea C.N.D.R.
Art. 9. Ñ (1) Lucrãrile C.N.D.R. se desfãºoarã în cadrul
ºedinþelor ordinare ºi extraordinare.
(2) ªedinþele ordinare au loc semestrial sau ori de câte
ori este nevoie, la iniþiativa preºedintelui C.N.D.R.
(3) În cazuri deosebite se pot organiza ºedinþe extraordinare ale C.N.D.R., la iniþiativa preºedintelui, la solicitarea
unei treimi din numãrul total al membrilor sau la solicitarea
Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã.
Art. 10. Ñ (1) Convocarea ºedinþelor ordinare se face
în scris, cu cel puþin 15 zile înainte de data prevãzutã, va
conþine ziua, ora, locul desfãºurãrii ºedinþei, ordinea de zi
ºi se transmite membrilor C.N.D.R. împreunã cu documentele care urmeazã a fi analizate ºi aprobate.
(2) Convocarea ºedinþelor extraordinare se face, în condiþiile art. 9 alin. (3), cu cel puþin 5 zile înainte de data
desfãºurãrii reuniunii.
Art. 11. Ñ (1) ªedinþele C.N.D.R. se pot desfãºura
numai în prezenþa a cel puþin jumãtate plus unul din
numãrul membrilor acestuia ºi cu condiþia reprezentãrii tuturor regiunilor de dezvoltare.
(2) Dacã la o ºedinþã a C.N.D.R. nu sunt întrunite condiþiile de participare prevãzute la alin. (1), aceasta se
amânã, urmând sã fie convocatã o nouã ºedinþã în termen
de 5 zile. ªedinþa convocatã în urma unei amânãri se desfãºoarã chiar dacã nu este îndeplinitã condiþia prevãzutã la
alin. (1).
Art. 12. Ñ (1) La începutul fiecãrei ºedinþe preºedintele
C.N.D.R. supune la vot ordinea de zi, care se aprobã cu
votul majoritãþii membrilor prezenþi.
(2) Ordinea de zi poate fi completatã ºi cu alte probleme decât cele comunicate iniþial.
Art. 13. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor ce le revin
membrii C.N.D.R. adoptã hotãrâri cu votul majoritãþii membrilor prezenþi.
(2) Hotãrârile adoptate se comunicã celor interesaþi de
cãtre Agenþia Naþionalã pentru Dezvoltare Regionalã.
Art. 14. Ñ (1) La ºedinþele C.N.D.R. participã preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã.
(2) Cu acordul preºedintelui C.N.D.R., la ºedinþe pot lua
parte, în calitate de invitaþi, alþi reprezentanþi ai Guvernului,
ai consiliilor pentru dezvoltare regionalã, ai Delegaþiei
Comisiei Europene, precum ºi ai altor instituþii ºi organizaþii cu atribuþii în domeniul dezvoltãrii regionale, dacã la reuniunea respectivã se discutã probleme specifice domeniului
de activitate al acestora.
(3) Participanþii la ºedinþã, alþii decât membrii C.N.D.R.,
nu au drept de vot. Aceºtia pot face propuneri cu acordul
preºedintelui.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti.
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 335.01.11/2178,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 340/16.VII.1999
conþine 8 pagini.
1.216 lei
ISSN 1453Ñ4495
Compression
by CVISION
Technologies’
PdfCompressor. ForPreþul
Evaluation
Purposes
Only

