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HOTÃRÂRI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Senatului nr. 40/1996
privind aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul art. 31 alin. (3) din Regulamentul Senatului,
Senatul adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Senatului nr. 40/1996 privind
aprobarea componenþei nominale a comisiilor permanente
ale Senatului, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 328 din 9 decembrie 1996, cu modificãrile
ulterioare, se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La anexa nr. IV Ñ Comisia pentru agriculturã, industrie alimentarã ºi silviculturã:
Ñ domnul senator Creþu Ioan Ñ Grupul parlamentar al
Partidului Democrat Ñ se include în componenþa comisiei
în locul domnului senator Haucã Teodor Ñ Grupul parlamentar al Partidului Democrat.

2. La anexa nr. VI Ñ Comisia pentru apãrare, ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã:
Ñ domnul senator Pãvãlaºcu Gheorghe Ñ Grupul parlamentar al Partidului Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat Ñ
se include în componenþa comisiei în locul domnului senator Gabrielescu Valentin Ñ Grupul parlamentar al Partidului
Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat.
3. La anexa nr. VIII Ñ Comisia pentru muncã, protecþie
socialã ºi problemele ºomajului:
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Ñ domnul senator Brânzan Emilian Ñ Grupul parlamentar al Partidului Naþional Liberal Ñ se include în compo-

nenþa comisiei în locul domnului senator Gãvãnescu
Vicenþiu Ñ Grupul parlamentar al Partidului Naþional Liberal.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 18 octombrie 1999.
Nr. 22.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acordare, prelungire, suspendare
sau anulare a permiselor de operare agenþilor economici producãtori de bunuri materiale
destinate comercializãrii din domeniul industriei
Ministrul industriei ºi comerþului,
având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 99/1999 privind atestarea agenþilor economici producãtori de bunuri materiale destinate comercializãrii ºi acordarea permisului de operare,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Comerþului,
cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind procedura de
acordare, prelungire, suspendare sau anulare a permiselor
de operare agenþilor economici producãtori de bunuri mate-

riale destinate comercializãrii din domeniul industriei.
Art. 2. Ñ Ordinul intrã în vigoare la data publicãrii lui în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul industriei ºi comerþului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Bucureºti, 8 octombrie 1999.
Nr. 275.

REGULAMENT

privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a permiselor de operare agenþilor economici
producãtori de bunuri materiale destinate comercializãrii din domeniul industriei
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

Art. 1.2. Ñ Permisele de operare se acordã agenþilor
economici definiþi la art. 1.1, pentru fiecare capacitate de
producþie, care îndeplineºte, cumulativ, urmãtoarele criterii:

Art. 1.1. Ñ Prezentul regulament se referã la procedura
de acordare, prelungire, suspendare ºi anulare a permiselor
de operare ºi se aplicã agenþilor economici producãtori de
bunuri materiale destinate comercializãrii, persoane juridice
române, indiferent de modul de organizare ºi de forma de

a) dispune de documentaþia tehnicã necesarã pentru
executarea bunurilor materiale propuse;
b) are dotarea tehnicã necesarã care îi permite prelucrarea în bune condiþii a resurselor materiale introduse în
circuitul

productiv;

c) fluxul tehnologic este astfel organizat ºi are un nivel

proprietate, din sectoarele industriale prevãzute în anexa

tehnic suficient de ridicat încât asigurã realizarea de bunuri

nr. 1 la prezentul regulament.

materiale competitive;
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d) dispune de personal de specialitate calificat, capabil
sã realizeze bunurile materiale propuse;
e) dispune de aparatura de mãsurã ºi control necesarã
pentru executarea controlului parametrilor tehnici ºi tehnologici ai instalaþiilor, precum ºi a controlului de calitate a produselor;
f) funcþioneazã sau urmeazã sã intre în funcþiune.
Art. 1.3. Ñ Permisul de operare atestã cã agentul economic care îl deþine are capacitatea sã efectueze activitãþi
de producþie fãrã riscul de a degrada materiile prime ºi
materialele introduse în circuitul productiv ºi sã realizeze
bunuri materiale care nu pericliteazã viaþa ºi sãnãtatea
oamenilor.
Art. 1.4. Ñ Pentru expertizarea capacitãþilor de
producþie ºi evaluarea corectã a modului de îndeplinire de
cãtre acestea a criteriilor tehnice ºi profesionale prevãzute
la art. 1.2, Ministerul Industriei ºi Comerþului împuterniceºte
specialiºti competenþi pentru fiecare domeniu industrial,
denumiþi în continuare specialiºti împuterniciþi.
Art. 1.5. Ñ Specialiºtii împuterniciþi prevãzuþi la art. 1.4
sunt abilitaþi sã controleze toate unitãþile de producþie de
profil aparþinând agenþilor economici menþionaþi la art. 1.1,
sã expertizeze capacitatea tehnicã ºi profesionalã a acestora, sã constate modul de îndeplinire a criteriilor stipulate
la art. 1.2 ºi sã propunã acordarea, prelungirea, suspendarea sau anularea permisului de operare.
Art. 1.6. Ñ (1) Listele cuprinzând specialiºtii împuterniciþi
se întocmesc de cãtre direcþiile generale/direcþiile de specialitate din cadrul Ministerului Industriei ºi Comerþului, denumite în continuare direcþii generale/direcþii de specialitate,
conform modelului cuprins în anexa nr. 2, ºi se aprobã de
conducerea Ministerului Industriei ºi Comerþului.
(2) Specialiºtii împuterniciþi vor fi desemnaþi din rândul
salariaþilor Ministerului Industriei ºi Comerþului, ai instituþiilor
publice ºi ai unitãþilor economice de sub autoritatea
Ministerului Industriei ºi Comerþului, din rândul salariaþilor
de la alte unitãþi economice, cu aprobarea conducerilor
acestora, precum ºi din rândul pensionarilor, specialiºti cu
mare experienþã în domeniu.
Art. 1.7. Ñ (1) Pentru controlul exercitat la faþa locului
ºi pentru expertizarea capacitãþilor de producþie aparþinând
agenþilor economici definiþi la art. 1.1, specialiºtilor împuterniciþi li se va plãti un onorariu ºi li se vor deconta toate
cheltuielile de deplasare.
(2) Onorariul specialiºtilor împuterniciþi se stabileºte în
funcþie de valoarea investiþiei, pentru capacitatea de producþie nouã care urmeazã sã intre în funcþiune, ºi de
valoarea imobilizãrilor corporale ºi necorporale, aferentã
capacitãþii de producþie, înregistratã în bilanþul contabil din
anul precedent, pentru capacitatea de producþie în
funcþiune la data intrãrii în vigoare a Ordonanþei Guvernului
nr. 99/1999.
(3) Nivelul onorariului nu poate depãºi un milion lei pentru expertizarea unei capacitãþi de producþie a cãrei valoare
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definitã la alin. (2) este de pânã la 5 miliarde lei, 1,5 milioane lei pentru o valoare cuprinsã între 5 ºi 15 miliarde
lei ºi 2 milioane lei pentru o valoare mai mare de 15 miliarde lei.
(4) Valorile onorariilor cuvenite specialiºtilor împuterniciþi
se ajusteazã anual cu indicele inflaþiei comunicat de
Comisia Naþionalã pentru Statisticã.
Art. 1.8. Ñ (1) Cheltuielile ocazionate de acordarea,
prelungirea, suspendarea sau anularea permisului de operare se suportã de cãtre Agenþia Românã de Dezvoltare,
conform normelor de gestionare a Fondului pentru reformã
economicã, aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Plata sumelor definite la art. 1.7, cuvenite
specialiºtilor împuterniciþi, se va efectua de cãtre Centrul
de Pregãtire a Personalului din Industrie Buºteni, judeþul
Prahova, de sub autoritatea Ministerului Industriei ºi
Comerþului, conform normelor metodologice de gestionare a
Fondului pentru reformã economicã, menþionate la art. 5
din Ordonanþa Guvernului nr. 99/1999.
Art. 1.9. Ñ Controalele ºi expertizele la faþa locului se
pot efectua în baza cererilor agenþilor economici de a li se
acorda permisul de operare pentru anumite capacitãþi de
producþie sau din iniþiativa direcþiilor generale/direcþiilor de
specialitate pentru verificarea modului de îndeplinire a criteriilor prevãzute la art. 1.2.
CAPITOLUL II
Procedura de acordare a permisului de operare
Art. 2.1. Ñ (1) Pentru obþinerea permisului de operare,
conform prevederilor art. 5 din Ordonanþa Guvernului
nr. 99/1999, agentul economic solicitant este obligat sã
plãteascã o taxã în valoare de 0,2% din valoarea investiþiei
pentru capacitatea de producþie nouã care urmeazã sã se
punã în funcþiune, respectiv din valoarea imobilizãrilor corporale ºi necorporale aferente capacitãþii de producþie pentru care se cere permisul de operare, înregistratã în
bilanþul contabil al anului financiar precedent, pentru capacitatea de producþie în funcþiune la data intrãrii în vigoare
a Ordonanþei Guvernului nr. 99/1999.
(2) Permisul de operare se acordã de cãtre Ministerul
Industriei ºi Comerþului în baza cererii scrise a agentului
economic solicitant, întocmitã conform modelului prezentat
în anexa nr. 3, însoþitã de urmãtoarele documente justificative:
a) copie de pe certificatul de înmatriculare a agentului
economic la oficiul registrului comerþului;
b) copie de pe statutul agentului economic Ñ capitolul
în care este stipulat obiectul de activitate al agentului economic;
c) copie de pe devizul general de realizare a investiþiei
pentru capacitãþile de producþie noi care urmeazã sã intre
în funcþiune, respectiv o notã contabilã cuprinzând valoarea
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imobilizãrilor corporale ºi necorporale aferente capacitãþii de
producþie pentru care se cere permisul de operare, înregistratã în bilanþul contabil al anului financiar precedent pentru
capacitãþile de producþie în funcþiune la data intrãrii în
vigoare a Ordonanþei Guvernului nr. 99/1999;
d) o fiºã tehnicã de prezentare a capacitãþii/capacitãþilor
de producþie pentru care se solicitã permisul de operare,
întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
e) situaþia privind pregãtirea ºi capacitatea profesionalã
a personalului, întocmitã conform modelului prezentat în
anexa nr. 5;
f) copie de pe documentul prin care se dovedeºte plata
a 35% din taxa aferentã acordãrii permisului de operare.
Taxa se achitã cu ordin de platã sau în numerar în contul
pentru reforma economicã ”Taxa pentru acordarea permisului de operareÒ, deschis la trezoreria statului pe seama
Agenþiei Române de Dezvoltare.
Art. 2.2. Ñ Cererea pentru acordarea permisului de
operare, însoþitã de documentele justificative stipulate la
art. 2.1 alin. (2), se adreseazã Direcþiei generale studii,
prognozã ºi conjuncturã din cadrul Ministerului Industriei ºi
Comerþului, denumitã în continuare Direcþia generalã studii,
prognozã ºi conjuncturã, ºi se depune la registratura acestuia; documentele pot fi transmise ºi prin poºtã, cu confirmare de primire.
Art. 2.3. Ñ Direcþia generalã studii, prognozã ºi conjuncturã va analiza, în termen de 4 zile, dacã documentaþia
depusã corespunde prevederilor prezentului regulament.
În cazul în care documentaþia corespunde prevederilor
prezentului regulament, se va transmite în acelaºi termen
spre rezolvare direcþiei generale/direcþiei de specialitate.
În cazul în care documentaþia nu corespunde prevederilor prezentului regulament, Direcþia generalã studii, prognozã ºi conjuncturã îi va comunica în termen de 5 zile
agentului economic documentele care nu corespund.
Documentaþia îmbunãtãþitã se va depune la registratura
Ministerului Industriei ºi Comerþului, pentru Direcþia generalã
studii, prognozã ºi conjuncturã, dupã care aceasta o transmite spre rezolvare direcþiei generale/direcþiei de specialitate.
Art. 2.4. Ñ Direcþia generalã/direcþia de specialitate analizeazã documentaþia transmisã de agentul economic solicitant ºi, în funcþie de constatãri, va decide:
a) în cazul în care din conþinutul documentelor transmise ºi din datele statistice date publicitãþii rezultã cã
agentul economic îndeplineºte cumulativ toate criteriile precizate la art. 1.2, procedeazã la întocmirea ºi eliberarea
permisului de operare în termen de 30 de zile de la data
primirii cererii;
b) în cazul în care din conþinutul documentelor transmise ºi din datele statistice publice rezultã unele incertitudini privind îndeplinirea de cãtre agentul economic a
criteriilor prevãzute la art. 1.2, va proceda la nominalizarea

a 1Ñ2 specialiºti împuterniciþi spre a verifica ºi a expertiza
la faþa locului starea realã a capacitãþii de producþie pentru
care s-a solicitat permisul de operare;
c1) rezultatele verificãrilor faptice din unitatea de producþie controlatã ºi expertizatã se înscriu într-un procesverbal, întocmit în trei exemplare, care se semneazã de
specialiºtii împuterniciþi ºi de conducerea agentului economic; un exemplar rãmâne la agentul economic, un exemplar se transmite direcþiei generale/direcþiei de specialitate
ºi un exemplar rãmâne la Centrul de Pregãtire a
Personalului din Industrie Buºteni.
Procesul-verbal se întocmeºte conform modelului prezentat în anexa nr. 6, în termen de maximum 15 zile de
la data efectuãrii controlului;
c2) în situaþia în care se constatã cã sunt îndeplinite
toate criteriile prevãzute la art. 1.2, aceasta se va
menþiona în procesul-verbal ºi va constitui actul în baza
cãruia se va elibera permisul de operare;
c3) în situaþia în care se constatã cã nu sunt îndeplinite
toate criteriile prevãzute la art. 1.2, aceasta se va
menþiona în procesul-verbal ºi va constitui motivul neacordãrii permisului de operare;
c4) în procesul-verbal se vor menþiona în mod distinct
criteriile neîndeplinite pentru acordarea permisului de operare ºi se vor stabili termene pentru înlãturarea
deficienþelor constatate;
c5) în termen de 15 zile de la înlãturarea deficienþelor
constatate agentul economic va transmite Ministerului
Industriei ºi Comerþului o nouã cerere de acordare a permisului de operare.
Art. 2.5. Ñ Permisele de operare se ridicã de la registratura Ministerului Industriei ºi Comerþului, dupã cum
urmeazã:
1. Pentru capacitãþile de producþie noi care urmeazã sã
intre în funcþiune dupã intrarea în vigoare a Ordonanþei
Guvernului nr. 99/1999, permisele de operare se elibereazã
în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii la
Ministerul Industriei ºi Comerþului.
2. Pentru capacitãþile de producþie în funcþiune la data
intrãrii în vigoare a Ordonanþei Guvernului nr. 99/1999 permisele de operare se vor elibera în termen de maximum
21 de luni de la data depunerii cererii la Ministerul
Industriei ºi Comerþului; în acest caz cererea de acordare
a permisului de operare se depune la Ministerul Industriei
ºi Comerþului în termen de maximum 90 de zile de la data
intrãrii în vigoare a Ordonanþei Guvernului nr. 99/1999.
Art. 2.6. Ñ La ridicarea permisului de operare agentul
economic solicitant va depune la Direcþia generalã studii,
prognozã ºi conjuncturã documentul prin care se dovedeºte
plata a 65% din taxa aferentã obþinerii acestuia.
Art. 2.7. Ñ Forma ºi conþinutul permisului de operare
sunt prezentate în anexa nr. 7. Permisele de operare se
vor înregistra într-un registru de evidenþã care se va
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întocmi de cãtre Direcþia generalã studii, prognozã ºi conjuncturã, conform modelului prezentat în anexa nr. 8.
Art. 2.8. Ñ Agentul economic care se considerã
nedreptãþit de neacordarea permisului de operare poate
depune contestaþie la Ministerul Industriei ºi Comerþului Ñ
Direcþia generalã studii, prognozã ºi conjuncturã în termen
de 15 zile de la data respingerii cererii; aceasta, împreunã
cu direcþia generalã/direcþia de specialitate vor soluþiona
contestaþia în termen de 15 zile de la data depunerii ei.
Art. 2.9. Ñ Agentul economic care nu este mulþumit de
modul de rezolvare a contestaþiei se poate adresa instanþei
judecãtoreºti în baza Legii contenciosului administrativ
nr. 29/1990, cu modificãrile ulterioare.
CAPITOLUL III
Procedura de prelungire a permisului de operare
Art. 3.1. Ñ La expirarea termenului de valabilitate a
permisului de operare acesta se poate prelungi pe o perioadã de 1Ñ5 ani, la cererea scrisã a agentului economic;
cererea va avea acelaºi conþinut cu cel prezentat în anexa
nr. 3, în care expresia solicitãm acordarea permisului de
operare se înlocuieºte cu expresia solicitãm prelungirea
valabilitãþii permisului de operare.
Art. 3.2. Ñ Valabilitatea permisului de operare se prelungeºte de cãtre Ministerul Industriei ºi Comerþului pentru
fiecare capacitate de producþie în funcþiune care îndeplineºte cumulativ criteriile tehnice ºi profesionale prevãzute
la art. 1.2.
Art. 3.3. Ñ Cererea de prelungire a valabilitãþii permisului de operare va fi însoþitã de urmãtoarele documente
justificative:
a) fiºa tehnicã de prezentare a unitãþii de producþie,
întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 9, precum ºi situaþia privind pregãtirea ºi capacitatea profesionalã
a personalului, întocmitã conform anexei nr. 5;
b) o notã contabilã cuprinzând valoarea imobilizãrilor
corporale ºi necorporale aferente capacitãþii de producþie
pentru care se cere prelungirea permisului de operare,
înregistratã în bilanþul contabil al anului financiar precedent;
c) copie de pe documentul prin care se dovedeºte plata
a 35% din valoarea taxei aferente prelungirii permisului de
operare; conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanþa
Guvernului nr. 99/1999, taxa de prelungire a permisului de
operare este de 0,1% din valoarea investiþiei, actualizatã în
funcþie de rata inflaþiei, în cazul de faþã din valoarea imobilizãrilor corporale ºi necorporale aferente capacitãþii de
producþie pentru care s-a cerut prelungirea permisului de
operare, înregistratã în bilanþul contabil din anul financiar
precedent.
Art. 3.4. Ñ În urma verificãrilor efectuate la faþa locului
specialistul împuternicit va întocmi un proces-verbal con-
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form modelului prezentat în anexa nr. 10, care va fi semnat de conducerea agentului economic.
Art. 3.5. Ñ Procedura de verificare a modului de îndeplinire a criteriilor prevãzute la art. 1.2 este identicã cu cea
prezentatã la cap. II.
Art. 3.6. Ñ În baza celor stipulate în procesul-verbal
prevãzut la art. 3.4 ºi în funcþie de modul de îndeplinire a
criteriilor prevãzute la art. 1.2, direcþia generalã/direcþia de
specialitate prelungeºte permisul de operare pe o perioadã
de 1Ñ5 ani.
Art. 3.7. Ñ Prelungirea permisului de operare se înscrie
pe versoul formularului prezentat în anexa nr. 7.
Art. 3.8. Ñ Eliberarea permisului de operare prelungit
se face în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii la Ministerul Industriei ºi Comerþului.
Art. 3.9. Ñ La primirea permisului de operare prelungit
agentul economic solicitant va depune la Direcþia generalã
studii, prognozã ºi conjuncturã o copie de pe documentul
prin care se dovedeºte plata a 65% din taxa aferentã
prevãzutã la art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 99/1999.
Art. 3.10. Ñ (1) În cazul în care o unitate de producþie,
posesoare a permisului de operare, modificã condiþiile tehnice ºi profesionale care au stat la baza acordãrii sau prelungirii permisului de operare, acestea vor fi aduse la
cunoºtinþã Direcþiei generale studii, prognozã ºi conjuncturã
în termen de 90 de zile de la data executãrii lor.
(2) Direcþia generalã studii, prognozã ºi conjuncturã
împreunã cu direcþia generalã/direcþia de specialitate vor
decide asupra modului de prelungire a permisului de operare în termen de 30 de zile de la data aducerii la
cunoºtinþã a modificãrilor respective.
CAPITOLUL IV
Controlul agenþilor economici din domeniul industriei,
care produc bunuri materiale destinate comercializãrii
Art. 4.1. Ñ Controlul agenþilor economici privind aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 99/1999 pentru
fiecare capacitate de producþie în funcþiune se face de
cãtre un specialist împuternicit conform prevederilor prezentului regulament.
Art. 4.2. Ñ Specialiºtii împuterniciþi pot efectua controlul
agenþilor economici din industrie numai pe baza legitimaþiei
de control emise de Ministerul Industriei ºi Comerþului, conform modelului prezentat în anexa nr. 11.
Art. 4.3. Ñ Legitimaþia de control se elibereazã pentru
fiecare specialist împuternicit cuprins în lista întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 2, aprobatã de conducerea Ministerului Industriei ºi Comerþului, de cãtre
Direcþia resurse umane ºi pregãtire profesionalã, care se
ocupã ºi de asigurarea, organizarea ºi þinerea evidenþei
acestora.
Art. 44. Ñ Controalele se efectueazã la agenþii economici din iniþiativa direcþiilor generale/direcþiilor de specialitate
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sau din dispoziþia conducerii Ministerului Industriei ºi
Comerþului.
Art. 4.5. Ñ (1) În urma controlului efectuat la faþa locului în unitatea de producþie specialistul împuternicit va
întocmi un proces-verbal de control conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
(2) În funcþie de constatãrile fãcute, specialistul împuternicit va propune amendarea agentului economic pentru
funcþionarea unor capacitãþi de producþie fãrã permis de
operare, suspendarea sau anularea permisului de operare
în cazul în care se constatã cã nu sunt îndeplinite toate
criteriile tehnico-profesionale prevãzute la art. 1.2.
(3) Procesul-verbal se redacteazã în trei exemplare, dintre
care un exemplar se pãstreazã la agentul economic controlat, unul se înainteazã direcþiei generale/direcþiei de specialitate, care îl înregistreazã în registrul de evidenþã
întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 13, ºi un
exemplar se predã Centrului de Pregãtire a Personalului
din Industrie Buºteni, pentru a fi folosit la decontarea cheltuielilor de deplasare ºi la plata onorariului cuvenit.
CAPITOLUL V
Sancþiuni

cate potrivit dispoziþiilor legaleÒ, deschis la trezoreria statului în a cãrei razã teritorialã agentul economic îºi are domiciliul fiscal, sau în contul 60.22.1.03, deschis la unitãþile
Bãncii Comerciale Române Ñ S.A. pe seama organelor
financiare teritoriale.
Art. 5.6. Ñ Agentul economic poate contesta mãsurile
de sancþionare cuprinse în procesul-verbal, în termen de
15 zile de la data controlului, la Direcþia generalã studii,
prognozã ºi conjuncturã în cazul luãrii împotriva sa a
mãsurii de suspendare sau de anulare a permisului de
operare. Directorul general al Direcþiei generale studii, prognozã ºi conjuncturã va analiza contestaþia ºi, împreunã cu
directorul general al direcþiei generale de specialitate, o va
soluþiona în termen de 15 zile de la data înregistrãrii acesteia.
Art. 5.7. Ñ Agentul economic care nu este mulþumit de
modul de rezolvare a contestaþiei se poate adresa instanþei
judecãtoreºti în baza Legii nr. 29/1990, cu modificãrile ulterioare.
Art. 5.8. Ñ Specialiºtii împuterniciþi rãspund pentru
exactitatea ºi conformitatea datelor înscrise în documentele

Art. 5.1. Ñ În toate cazurile în care se constatã cã nu
se respectã criteriile în baza cãrora s-a acordat permisul
de operare, acesta se suspendã.
Art. 5.2. Ñ În toate cazurile în care agentul economic
comite abateri repetate de la prevederile Ordonanþei
Guvernului nr. 99/1999 ºi ale prezentului regulament, acestuia i se anuleazã permisul de operare.
Art. 5.3. Ñ În cazurile în care se constatã cã agentul
economic posedã capacitãþi de producþie care funcþioneazã
fãrã permis de operare ºi capacitãþi de producþie cãrora li
s-a retras permisul de operare, specialistul împuternicit va
propune amendarea contravenþionalã a agentului economic
în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanþa
Guvernului nr. 99/1999.
Art. 5.4. Ñ (1) Propunerile specialiºtilor împuterniciþi cu
amendarea agenþilor economici se analizeazã de direcþiile
generale/direcþiile de specialitate, care, în termen de 10 zile
de la înaintarea propunerilor, vor decide în consecinþã.
(2) În cazul în care se decide amendarea agentului
economic, aceasta i se va comunica în scris în termen
de 20 de zile de la data luãrii deciziei.
(3) Agentul economic va achita amenda în termen de
48 de ore de la data primirii comunicãrii scrise a deciziei
de amendare ºi va transmite Direcþiei generale studii, prognozã ºi conjuncturã dovada achitãrii amenzii.
Art. 5.5. Ñ Amenzile stabilite de persoanele în drept
pentru nerespectarea prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 99/1999 se vireazã de cãtre cei sancþionaþi în contul
bugetului de stat nr. 20.22.1.03 ”Venituri din amenzi apli-

pe care le întocmesc cu ocazia controalelor ºi expertizelor
pe care le efectueazã în unitãþile de producþie.
Art. 5.9. Ñ Falsificarea sau emiterea frauduloasã a
documentelor privind acordarea, prelungirea, suspendarea
sau anularea permiselor de operare cuprinse în prezentul
regulament se pedepseºte potrivit legii penale.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale
Art. 6.1. Ñ Toate anexele menþionate în prezentul regulament fac parte integrantã din acesta.
Art. 6.2. Ñ Formularele de permise de operare se
comandã de cãtre Direcþia generalã studii, prognozã ºi
conjuncturã,

urmând

sã

fie

distribuite

direcþiilor

generale/direcþiilor de specialitate.
Art. 6.3. Ñ Eliberarea permiselor de operare agenþilor
economici solicitanþi se face de cãtre Direcþia generalã studii, prognozã ºi conjuncturã, cu respectarea prevederilor
prezentului regulament.
Art. 6.4. Ñ Specialiºtii împuterniciþi care se deplaseazã
la faþa locului pentru expertizarea ºi controlul unitãþilor de
producþie vor fi mandataþi de direcþiile generale/direcþiile de
specialitate în legãturã cu nivelul minim al performanþelor
ce trebuie respectate de agenþii economici pentru îndeplinirea criteriilor tehnico-profesionale prevãzute la art. 1.2.
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ANEXA Nr. 1
la regulament
DOMENIILE DE ACTIVITATE INDUSTRIALÃ

pentru care Ministerul Industriei ºi Comerþului acordã permise de operare
Nr.
crt.

Diviziunea
CAEN

Domeniile de activitate
industrialã

0

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28

12.
13.
14.
15.
16.

29
30
31
32
33

17.
18.
19.
20.

34
35
36
37

Industria textilã ºi a produselor textile
Industria confecþiilor de îmbrãcãminte
Industria pielãriei ºi încãlþãmintei
Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv producþia de mobilã)
Industria celulozei, hârtiei ºi cartonului
Industria de prelucrare a þiþeiului
Industria chimicã ºi a fibrelor sintetice ºi artificiale
Industria de prelucrare a cauciucului ºi a maselor plastice
Industria altor produse din minerale nemetalice
Industria metalurgicã
Industria construcþiilor metalice ºi a produselor din metal (exclusiv maºini,
utilaje ºi instalaþii)
Industria de maºini ºi echipamente
Industria de mijloace ale tehnicii de calcul ºi de birou
Industria de maºini ºi aparate electrice
Industria de echipamente, aparate de radio, televiziune ºi comunicaþii
Industria de aparaturã ºi instrumente medicale, de precizie, optice ºi
ceasornicãrie
Industria mijloacelor de transport rutier
Industria altor mijloace de transport
Producþia de mobilier ºi alte activitãþi industriale n.c.a.
Recuperarea deºeurilor ºi resturilor de materiale reciclabile

ANEXA Nr. 2
la regulament

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

Se aprobã,
Ministru
LISTA

cuprinzând specialiºtii împuterniciþi sã controleze agenþii economici din domeniul industriei
asupra modului în care aceºtia îndeplinesc prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 99/1999
Nr.
crt.

Numele, prenumele
ºi data naºterii

Profesia

Încadrarea

Locul de muncã
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ANEXA Nr. 3
la regulament

AGENTUL ECONOMIC...........................

Nr. .................... din..........................
CERERE

pentru acordarea permisului de operare
Agentul economic ...................., cu sediul în ...................., str. .................... nr. ..........,
judeþul...................., înregistrat la oficiul registrului comerþului sub nr. .........., cod fiscal nr. ..........,
telefon .........., fax ........, reprezentat prin .............., având funcþia de ............, solicitãm acordarea
permisului de operare pentru capacitatea/capacitãþile de producþie de*) .........., cu sediul în
...................., str. .................... nr. .........., judeþul ...................., în vederea realizãrii urmãtoarelor
bunuri materiale destinate comercializãrii:
1. ....................
2. ....................
3. ....................
Anexãm documentele justificative.
Data ....................
Conducãtorul agentului economic,
.....................................................
(semnãtura ºi ºtampila)
*) Se va defini capacitatea de producþie prin cantitatea de bunuri materiale ce se pot realiza într-o unitate de timp
(tone, bucãþi produse, m2, m3, hl etc./zi, lunã, an).
ANEXA Nr. 4
la regulament

AGENTUL ECONOMIC...........................

Nr. .................... din..........................
FIªA TEHNICÃ DE PREZENTARE

a capacitãþii de producþie pentru care se solicitã acordarea permisului de operare
1. Capacitatea de producþie de.................... este destinatã realizãrii urmãtoarelor produse
principale:
1.1. ....................
1.2. ....................
1.3. ....................
Tehnologia de realizare a produselor menþionate mai sus constã în*): .......................
................................................................................................................................................................ .
2. Principalele utilaje ºi instalaþii cuprinse în fluxul tehnologic sunt urmãtoarele**):
2.1. ....................
2.2. ....................
2.3. ....................
2.4. ....................
3. Principalele resurse materiale care se folosesc pentru realizarea produselor menþionate la
pct. 1 sunt urmãtoarele***):
3.1. ....................
3.2. ....................
3.3. ....................
3.4. ....................
4. Produsele obþinute sunt destinate urmãtoarelor domenii de activitate:
4.1. ....................
4.2. ....................
4.3. ....................
5. Certificarea calitãþii produselor se face de cãtre ................... .
Conducãtorul unitãþii de producþie,
.....................................................
(semnãtura ºi ºtampila)
***) Se va prezenta o descriere foarte scurtã.
***) Se vor caracteriza prin productivitatea ºi performanþele lor.
***) Se va menþiona dacã sunt sau nu perisabile.
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ANEXA Nr. 5
la regulament

AGENTUL ECONOMIC...........................

Nr. .................... din..........................
SITUAÞIA

privind pregãtirea ºi capacitatea profesionalã a personalului
Nr.
crt.

Categoria de personal

Vechimea în muncã
pânã la 5 ani
peste 5 ani

Numãrul de persoane

1. Cu studii superioare,
din care:
Ñ ingineri,
din care:
¥ ingineri de specialitate
Ñ economiºti
Ñ alþi specialiºti cu studii superioare
2. Cu studii medii,
din care:
Ñ tehnicieni de specialitate
Ñ maiºtri de specialitate
3. Muncitori,
din care:
Ñ calificaþi
Ñ necalificaþi
Director,
...............................

ªef compartiment personal,
..................................................
ANEXA Nr. 6
la regulament

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI
PROCES-VERBAL

nr. .................. din ..............................
de verificare a modului de îndeplinire a criteriilor pentru acordarea permisului de operare,
conform cererii nr. .......... din .........., adresatã Ministerului Industriei ºi Comerþului
Subsemnaþii .................... ºi ..................., specialiºti împuterniciþi pentru verificarea modului de
îndeplinire a criteriilor pentru acordarea permisului de operare, posesori ai legitimaþiilor de control
seriile .........../......... ºi nr. ........../.........., eliberate de Ministerul Industriei ºi Comerþului, în urma
verificãrii realitãþilor din unitatea de producþie.................................. din localitatea ..........................,
str. .................... nr. .........., judeþul ...................., aparþinând agentului economic .................... din
.................... str. .................... nr. .........., judeþul ...................., am constatat urmãtoarele:
Varianta 1
Capacitatea de producþie .................... îndeplineºte criteriile pentru acordarea permisului de
operare ºi recomandãm eliberarea acestuia.
Varianta a 2-a
Capacitatea de producþie .................... nu îndeplineºte condiþiile legale pentru acordarea permisului de operare din urmãtoarele motive:
1. ....................
2. ....................
3. ....................
Pentru înlãturarea deficienþelor constatate s-au stabilit urmãtoarele:
a) ....................
b) ....................
Specialiºtii împuterniciþi
ai Ministerului Industriei ºi Comerþului,
...........................................................................
...........................................................................
(semnãturi)

Conducãtorul agentului economic,
.......................................................
(semnãtura ºi ºtampila)
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ANEXA Nr. 7
la regulament

ROMÂNIA
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

PERMIS DE OPERARE

pentru capacitatea de producþie
...........................................................
seria...................... nr. ........................
Agentul economic...................., înregistrat la oficiul registrului comerþului sub nr. ........../..........,
cu sediul în localitatea...................., str. .................... nr. .........., judeþul.........., are capacitatea tehnicã ºi profesionalã de a produce...................., bunuri materiale destinate comercializãrii, cu capacitatea de producþie .................... din localitatea ..............................., str. .................... nr. ..........,
judeþul ...................... .
Prezentul permis de operare a fost eliberat în baza prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 99/1999 ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. ........../.......... de organizare ºi funcþionare a Ministerului
Industriei ºi Comerþului.
Valabil pânã la data de ................... .
Director general,
............................................
(semnãtura ºi ºtampila)

Deþinerea prezentului permis de operare nu exclude obligaþia agentului economic de a obþine
celelalte avize, permise ºi autorizaþii prevãzute de lege.

Ñ verso Ñ

Valabilitatea permisului de operare se prelungeºte pânã la data de:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.

Data

Director general

Semnãtura ºi ºtampila
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ANEXA Nr. 8
la regulament

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

Direcþia generalã studii, prognozã ºi conjuncturã
REGISTRU DE EVIDENÞÃ A PERMISELOR DE OPERARE

Nr.
crt.

1.
2.
3.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Titularul permisului
de operare

Seria ºi numãrul
permisului de operare

Capacitatea de
producþie pentru care
s-a acordat permisul
de operare

Data ºi
semnãtura
de
primire
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ANEXA Nr. 9
la regulament

AGENTUL ECONOMIC...........................

Nr. .................... data ..........................
FIªÃ TEHNICÃ

de prezentare a capacitãþii de producþie.......... pentru prelungirea permisului de operare
1. Scurtã prezentare a principalelor modificãri tehnice, tehnologice ºi profesionale care au
avut loc în cadrul capacitãþii de producþie .................... în perioada care a trecut de la acordarea/prelungirea permisului de operare pânã în prezent:
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Compararea consumurilor specifice energetice ºi de materii prime înregistrate:
Nr.
crt.
0

Resursa

1

1.

Materia primã
.......................

2.

Resursa energeticã
.......................

Consum specific realizat (t/t, m3/m3, kcal/kg, kwh/U.M.)
Primul an dupã obþinerea
Ultimul an de valabilitate
permisului de operare
a permisului de operare
2

3

Indice 3/2%

4

.
.
.
3. Stadiul implementãrii managementului calitãþii la nivelul agentului economic:
...........................................................................................................................................................

Conducãtorul agentului economic,
.....................................................
(semnãtura ºi ºtampila)

ANEXA Nr. 10
la regulament

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

PROCES-VERBAL

nr. .......... din....................
de verificare a modului de îndeplinire a criteriilor pentru prelungirea valabilitãþii
permisului de operare conform cererii nr. .......... din....................
Subsemnatul...................., specialist împuternicit de Ministerul Industriei ºi Comerþului pentru
verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de prelungire a permisului de operare, posesor al
legitimaþiei de control seria .................... nr. ........., în urma verificãrii realitãþilor din unitatea de
producþie .................... din localitatea ...................., str. .................... nr. .........., judeþul ..........,
aparþinând agentului economic ...................., am constatat urmãtoarele:
Varianta 1
Capacitatea de producþie.................... îndeplineºte criteriile pentru prelungirea permisului de
operare pentru o perioadã de 1Ñ5 ani ºi recomand aprobarea prelungirii solicitate cu cererea
nr. ......... din .................... .
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Varianta a 2-a
Capacitatea de producþie.................... nu îndeplineºte criteriile pentru prelungirea permisului
de operare, din urmãtoarele motive:
a) ....................
b) ....................
c) ....................
Pentru înlãturarea deficienþelor constatate s-au stabilit urmãtoarele:
1. ....................
2. ....................
Specialistul împuternicit
al Ministerului Industriei ºi Comerþului,
...........................................................................

.......................................................

(semnãtura)

(semnãtura ºi ºtampila)

Conducãtorul agentului economic,

ANEXA Nr. 11
la regulament
LEGITIMAÞIE DE CONTROL

Ñ model Ñ

ROMÂNIA
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI
LEGITIMAÞIE DE CONTROL

Nr. ..........
Numele ....................................................
Prenumele ...............................................
Buletin/carte de identitate
Seria ..........
Loc
Nr. ..........
Domeniul industrial
...............................

pentru
fotografie
6/4 color

Conducãtorul instituþiei,
.....................................................

Posesorul prezentei legitimaþii este împuternicit
sã controleze agenþii economici producãtori de
bunuri materiale destinate comercializãrii din
domeniul industriei asupra modului de îndeplinire
a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 99/1999.
Posesorul prezentei legitimaþii are drept de
acces în toate unitãþile de producþie din domeniu
pentru a constata capacitatea tehnicã ºi profesionalã a agentului economic de a conserva resursele ºi de a produce bunuri materiale competitive.
Agenþii economici controlaþi sunt obligaþi sã
punã la dispoziþie posesorului prezentei legitimaþii,
la cererea acestuia, informaþiile ºi documentele
solicitate în legãturã cu acordarea, prelungirea,
suspendarea sau anularea permisului de operare.

ANEXA Nr. 12
la regulament

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI
PROCES-VERBAL DE CONTROL

nr. .......... din....................
Subsemnatul...................., specialist împuternicit de Ministerul Industriei ºi Comerþului pentru
controlul agenþilor economici producãtori de bunuri materiale destinate comercializãrii din domeniul
industriei asupra modului de îndeplinire a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 99/1999, în urma
verificãrii realitãþii din unitatea de producþie.................... din localitatea...................., str. ....................
nr. ......., judeþul ................, aparþinând agentului economic ...................., am constatat urmãtoarele*):
1. ....................
2. ....................
3. ....................
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Ca urmare a celor constatate propun urmãtoarele**):
a) ....................
b) ....................
c) ....................
Specialistul împuternicit
al Ministerului Industriei ºi Comerþului,
...........................................................................

Luat la cunoºtinþã,
Reprezentantul agentului economic controlat,
.......................................................

(semnãtura)

(semnãtura)

**) Se va menþiona dacã în unitatea de producþie respectivã existã capacitãþi de producþie care funcþioneazã ºi nu
posedã permise de operare, posedã permise de operare expirate, dacã sunt îndeplinite criteriile tehnico-profesionale pentru acordarea/prelungirea permiselor de operare.
**) Se vor propune mãsuri de înlãturare a deficienþelor, precum ºi mãsuri de sancþionare a agentului economic,
dacã este cazul, cum ar fi: amendarea agentului economic, suspendarea sau anularea permisului de operare.

ANEXA Nr. 13
la regulament

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

Direcþia generalã
.....................................................

REGISTRU

de evidenþã a proceselor-verbale de control
Nr.
crt.

1.
2.
3.
.
.

Agentul economic
controlat

Obiectul procesuluiverbal de control

Data înregistrãrii
procesului-verbal

Mãsurile luate
în urma controlului

R.A.M.O.
LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
1990 (revizuitã ºi adãugitã) ...................
1991 (revizuitã ºi adãugitã) ...................
vol. 1/1997 ........................................
vol. 2/1997 ........................................
vol. 3/1997 ........................................
vol. 4/1997 ........................................
vol. 1/1998 ........................................
vol. 2/1998 ........................................
vol. 3/1998 ........................................
vol. 4/1998 ........................................
vol. 1/1999 ........................................
vol. 2/1999 ........................................

38.500 lei
76.500 lei
20.310 lei
24.420 lei
34.980 lei
38.310 lei
37.500 lei
41.250 lei
45.400 lei
49.950 lei
75.000 lei
82.500 lei

HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
vol. 1/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 2/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 3/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 2/1995 ........................................ 14.850 lei
vol. 3/1995 ........................................ 16.340 lei
vol. 4/1995 ........................................ 17.980 lei
vol. 1/1996 ........................................ 27.000 lei
vol. 2/1996 ........................................ 29.700 lei
vol. 3/1996 ........................................ 32.670 lei
vol. 4/1996 ........................................ 35.900 lei
vol. 1/1997 ........................................ 40.500 lei
vol. 2/1997 ........................................ 44.550 lei
vol. 3/1997 ........................................ 73.500 lei
vol. 4/1997 ........................................ 80.850 lei
vol. 1/1998 ........................................ 26.500 lei
vol. 2/1998 ........................................ 26.500 lei
vol. 3/1998 ........................................ 27.000 lei
vol. 4/1998 ........................................ 29.000 lei
vol. 5/1998 ........................................ 29.000 lei
vol. 6/1998 ........................................ 30.000 lei
vol. 7/1998 ........................................ 32.300 lei
vol. 8/1998 ........................................ 32.300 lei
vol. 9/1998 ........................................ 32.200 lei
vol. 10/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 11/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 12/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 1/1999 ........................................ 53.330 lei
vol. 2/1999 ........................................ 53.330 lei
vol. 3/1999 ........................................ 53.340 lei
vol. 4/1999 ........................................ 58.660 lei
vol. 5/1999 ........................................ 58.660 lei
CONSTITUÞIA ROMÂNIEI
(ediþie de buzunar)
Limba românã ......................................... 2.800 lei
Limba francezã........................................... 650 lei
Limba englezã......................................... 1.050 lei

publicã pentru tine
REGIA AUTONOMÃ MONITORUL OFICIAL
Telefon: 402.21.75 Fax: 312.09.01
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro
Internet: www.monitoruloficial.ro

LEGISLAÞIE TEMATICÃ
Legislaþie privind notarii publici ºi avocaþii* .......................................................................................................................................................................... 4.000 lei
Legislaþie privind asigurãrile ºi reasigurãrile ........................................................................................................................................................................ 10.500 lei
Legislaþie privind telecomunicaþiile .................................................................................................................................................................................... 30.000 lei
Legislaþia bancarã........................................................................................................................................................................................................... 10.000 lei
Legislaþie privind turismul ................................................................................................................................................................................................ 30.350 lei
Legislaþie privind protecþia proprietãþii industriale ................................................................................................................................................................ 17.100 lei
Legislaþie privind drepturile de autor.................................................................................................................................................................................. 11.700 lei
Legislaþie economicã*....................................................................................................................................................................................................... 3.510 lei
Legislaþie vamalã ........................................................................................................................................................................................................... 16.100 lei
Legislaþie privind cadastrul ºi publicitatea imobiliarã............................................................................................................................................................. 15.000 lei
Legislaþie privind evidenþa populaþiei................................................................................................................................................................................... 6.100 lei
Legislaþie privind actele de stare civilã ................................................................................................................................................................................. 9.100 lei
Legislaþie privind asociaþiile ºi fundaþiile............................................................................................................................................................................. 61.950 lei
Legislaþie privind prevenirea ºi stingerea incendiilor ............................................................................................................................................................. 13.200 lei
Legislaþie privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ºi necorporale*............................................................................................................. 19.700 lei
Mãsuri de protecþie privind concedierile colective de personal în urma programelor de restructurare*............................................................................................ 2.700 lei
Statutul personalului vamal................................................................................................................................................................................................ 8.800 lei
Reglementãri privind activitatea de metrologie ................................................................................................................................................................... 11.200 lei
Reglementãri privind experþii contabili ºi contabilii autorizaþi................................................................................................................................................... 8.700 lei
Reglementãri privind registrul agricol................................................................................................................................................................................... 4.500 lei
Prescripþii tehnice privind tarifele I.S.C.I.R. ........................................................................................................................................................................... 8.500 lei
Normativ experimental pentru proiectarea ºi execuþia sistemelor de distribuþie a gazelor naturale cu conducte de polietilenã........................................................... 4.700 lei
Reglementãri valutare ale B.N.R......................................................................................................................................................................................... 9.000 lei
Metodologia formãrii continue a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar ................................................................................................................ 7.000 lei
Inspecþia tehnicã periodicã la vehiculele rutiere................................................................................................................................................................... 10.500 lei
Infracþiuni în legi speciale ................................................................................................................................................................................................ 28.000 lei
Codul penal ºi Codul de procedurã penalã .......................................................................................................................................................................... 40.000 lei
Codul comercial.............................................................................................................................................................................................................. 45.500 lei
NOUTÃÞI EDITORIALE
Legislaþie privind jocurile de noroc....................................................................................................................................................................................... 7.800 lei
Legislaþie în domeniul asistenþei medicale.......................................................................................................................................................................... 28.000 lei
Legislaþie privind normele de medicina muncii .................................................................................................................................................................... 16.000 lei
Legislaþie privind dezvoltarea regionalã a României ºi regimul zonelor defavorizate................................................................................................................. 17.550 lei
Legislaþia viei ºi vinului.................................................................................................................................................................................................... 18.650 lei
Reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice............................................................................................................................................................... 7.800 lei
Legislaþie în domeniul silviculturii ºi protecþia vânatului ........................................................................................................................................................ 31.100 lei
Reglementãri privind concesionãrile în domeniul sanitar-veterinar .......................................................................................................................................... 10.200 lei
Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice.................................................................................................................................... 8.500 lei
Legislaþie privind achiziþiile publice.................................................................................................................................................................................... 37.200 lei
EDIÞII TRILINGVE (limbile românã, francezã, englezã)
Legea învãþãmântului*.................................................................................................................................................................................................... 11.000 lei
Reglementãri privind locuinþele trecute în proprietatea statului................................................................................................................................................ 7.400 lei
Organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ................................................................................................................................................................... 6.330 lei
Legea fondului funciar. Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare*........................................................................................................................................ 9.350 lei
Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Partide politice ............................................................................................................................................................ 7.200 lei
Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe................................................................................................................................................................ 5.800 lei
Legea privind procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare*..................................................................................................................................................... 6.600 lei
Legea apelor.................................................................................................................................................................................................................. 10.500 lei
Legea privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Economic ºi Social ................................................................................................................................... 2.600 lei
Amenajarea teritoriului naþional........................................................................................................................................................................................ 16.600 lei
Societãþi comerciale. Registrul comerþului .......................................................................................................................................................................... 20.200 lei
Legislaþia bancarã........................................................................................................................................................................................................... 21.200 lei
Avocatul Poporului.......................................................................................................................................................................................................... 18.100 lei
Legea viei ºi vinului ........................................................................................................................................................................................................ 77.000 lei
Legislaþie privind dezvoltarea regionalã în România ºi regimul zonelor defavorizate ................................................................................................................ 46.250 lei
Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice....................................................................................................................................16.400 lei

* Broºura cuprinde ºi acte normative neactualizate, acestea fiind modificate sau abrogate dupã data tipãririi. Actualizarea lor se va face într-o ediþie viitoare.

ALTE PUBLICAÞII
Geneza Constituþiei României................................................................................................................. 140.000 lei
Adrian Nãstase Ð Ideea politicã a schimbãrii ................................................................................................ 5.000 lei
Constituþiile române.................................................................................................................................. 5.500 lei
Adrian Nãstase Ð Drept internaþional economic........................................................................................... 14.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1994......................................................................................................... 5.500 lei
Valericã Dabu Ð Poliþiºti, procurori, judecãtori între lege ºi fãrãdelege............................................................ 12.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1996 ...................................................................................................... 24.650 lei
Gheorghe Iancu Ð Drepturile fundamentale ºi protecþia mediului................................................................... 23.100 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1997 ...................................................................................................... 48.000 lei
Gheorghe Iancu Ð Sisteme electorale........................................................................................................ 15.750 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1998 ...................................................................................................... 96.000 lei
Album România Ð Panoramic (limbile românã, englezã, francezã) ............................................................. 175.000 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1992Ñ1997 ..................................................................................... 30.000 lei
Album România Ð Panoramic (limbile românã, germanã, englezã)............................................................. 175.000 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1 ian.Ð30 iun. 1998 ............................................................................ 28.000 lei
Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I Ð 22 decembrie 1989Ð31 ianuarie 1999.............. 120.000 lei
Nicolae Ivanciu-Vãleanu Ð Tratat de doctrine economice .............................................................................. 13.500 lei
Dacã oferta noastrã prezinã interes, aºteptãm comenzi ferme prin fax: 312.09.01/312.47.03 sau E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro.

R.A.M.O.
NOUTATE
Abonamentele la Monitorul Oficial al României pe suport neconvenþional sau la distanþã vã oferã în totalitate actele publicate în
Partea I, Partea I numere bis ºi Partea a II-a ale publicaþiei oficiale a statului.
OPERATIVITATE
Transmiterea monitoarelor oficiale se face electronic, la câteva ore de la apariþie. Informaþiile transmise sunt protejate ºi se
asigurã fidelitate completã. Fiºierele cu informaþia legislativã sunt de tip PDF ºi se citesc cu Acrobat Reader.
ACCESIBILITATE
Preþul unui abonament anual la Monitorul Oficial al României, Partea I ºi Partea I numere bis, este de 140 USD pentru un
echipament de tip server sau monopost. În condiþiile în care dispuneþi de reþea, pentru fiecare utilizator final contravaloarea prestaþiei
este de 6 USD/lunã, acordându-se o reducere de 20% pentru o reþea cu mai mult de cinci staþii de lucru.
Preþul unui abonament anual la Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, care cuprinde stenogramele ºedinþelor parlamentare,
este de 135 USD.
Un abonament se poate încheia pe orice perioadã de timp din cadrul anului calendaristic.

în pas cu timpul
REGIA AUTONOMÃ MONITORUL OFICIAL
Telefon: 402.21.53 Fax: 312.09.01
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro
Internet: www.monitoruloficial.ro
DIVERSITATE
Prin aceleaºi mijloace multimedia R.A.M.O. oferã:
• colecþiile de legi din anii 1990 ºi 1991, revizuite ºi adãugite, 1993, vol. 2 ºi vol. 4, 1994, vol. 2, vol. 3 ºi colecþiile de
hotãrâri din anul 1994, vol. 1, vol. 2A-2B, vol. 3A-3B (270 USD)
• monitoarele oficiale Partea I, sau Partea a II-a, din perioada 1 octombrie 1994Ð31 decembrie 1998 (246 USD)
• monitoarele oficiale aferente oricãrui an din perioada 1995Ð1998 (62 USD)
• lucrarea editatã de R.A.M.O. ”Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 22 decembrie 1989 Ð
31 ianuarie 1999Ò (43 USD)
• selecþii de monitoare oficiale, Partea I sau Partea a II-a (0,02 USD/pag.)
• selecþii din monitoarele oficiale, Partea I, ale diferitelor acte legislative (0,04 USD/pag.)
• legislaþie în limbi strãine, editatã de R.A.M.O. (a se vedea colecþia trilingvã).

Plata se face în lei, la cursul de schimb din ziua efectuãrii plãþii. Preþurile includ T.V.A.

LEGISLAÞIE TEMATICÃ pe suport electronic
• Legislaþie privind jocurile de noroc ............................................................................................................................... 2,32
• Legislaþie în domeniul asistenþei medicale..................................................................................................................... 7,76
• Legislaþie privind normele de medicina muncii ............................................................................................................... 3,48
• Legislaþie privind dezvoltarea regionalã a României ºi regimul zonelor defavorizate............................................................ 3,72
• Legislaþia viei ºi vinului .............................................................................................................................................. 4,28
• Reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice........................................................................................................ 2,32
• Legislaþie în domeniul silviculturii ºi protecþiei vânatului .................................................................................................. 9,08
• Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice............................................................................... 0,7
• Reglementãri privind concesionãrile în domeniul sanitar-veterinar .......................................................................................1,36

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Preþ în dolari/versiune

COLECÞII TRILINGVE pe suport electronic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lege privind organizarea ºi funcþionarea Societãþii Române de Radiodifuziune ºi a Societãþii Române de Televiziune*
Ordinea publicã, apãrarea ºi siguranþa naþionalã
Consiliul Legislativ. Curtea Supremã de Justiþie
Contractul de management. Selecþionarea ºi numirea managerilor*
Reglementãri privind regimul investiþiilor strãine*
Legea învãþãmântului*
Lege privind valorile mobiliare ºi bursele de valori*
Legea protecþiei mediului
Reglementãri privind locuinþele trecute în proprietatea statului
Reglementãri privind administraþia publicã localã ºi alegerile locale
Organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ
Legea fondului funciar. Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare*
Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Partide politice
Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe
Lege privind procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare*
Lege privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
Legea apelor
Lege privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Economic ºi Social
Legea privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
Amenajarea teritoriului naþional
Societãþi comerciale. Registrul comerþului
Legislaþie bancarã
Avocatul Poporului
Dezvoltarea regionalã în România
Proprietatea publicã ºi concesiunile
Prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor

românã

francezã

englezã

1,2
1,96
1,8
1,6
2,44
2,36
2,08
1,72
3,08
3,16
1,8
2,36
3,04
2,08
1,44
1,08
2,36
0,28
1,12
0,52
3,6
2,88
1,36
0,32
0,96
0,4

2,48
4,4
4
3,6
5,28
5,36
4,64
3,76
6,4
7,52
3,76
5,2
6,72
4,4
3,04
2,48
5,44

2,56
4,32
4,08
3,6
5,2
4,64
4,48
3,6
6,64
7,44
3,76
4,96
6,56
4,24
2,96
2,4
5,12
0,56
2,48
1,04
7,68
6,16
2,88
0,72
2,08
0,8

1,04
7,84
6,24
2,8
0,8
2,08
0,8

germanã

rusã

5,44

2,48

* Broºura cuprinde ºi acte normative neactualizate, acestea fiind modificate sau abrogate dupã data tipãririi. Actualizarea lor se va face într-o ediþie viitoare.
Dacã oferta noastrã prezintã interes, aºteptãm comenzi ferme prin fax: 312.09.01/312.47.03 sau E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro.
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