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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind aprobarea efectuãrii unei donaþii cãtre Muzeul ”MŽmorial pour la PaixÒ din Caen, Franþa
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 1. Ñ Se aprobã trecerea din domeniul public al
statului în domeniul privat al statului a bunurilor culturale
comune prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 2. Ñ Se autorizeazã Ministerul Culturii ca în numele
statului român sã doneze Muzeului ”MŽmorial pour la PaixÒ
din Caen, Franþa, bunurile prevãzute la art. 1, aflate în admi-

nistrarea Muzeului Naþional de Istorie a României, respectiv a
Oficiului Naþional pentru Documentare ºi Expoziþii de Artã.
Art. 3. Ñ Patrimoniul instituþiilor prevãzute la art. 2 se
diminueazã cu valoarea de inventar a bunurilor prevãzute
la art. 1.
Art. 4. Ñ Cheltuielile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2, pe teritoriul României, vor fi
suportate din bugetul alocat Ministerului Culturii.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 71.

ANEXÃ
LISTA

cuprinzând bunurile culturale comune care urmeazã sã fie donate Muzeului ”MŽmorial pour la PaixÒ din Caen, Franþa

Nr.
crt.

Instituþia
deþinãtoare/
Numãrul
de inventar

Denumirea obiectului

Dimensiuni

A

B

C

D

Muzeul Naþional
de Istorie
a României
1.
S 1608
Casetã din lemn natur, sculptat, cu inserþie maro, tapetatã în interior cu catifea
21x16x8 cm
grena. Pe capac sunt aplicate simbolurile ”secera ºi ciocanulÒ
2.
S 2142
Album cu coperte din vinilin, îmbrãcat în husã tricolorã. Conþine mici cusãturi
38x27 cm, 14 file
realizate de copii din judeþul Buzãu
3.
S 1457
Vazã din cristal cu portretul lui Nicolae Ceauºescu, format cupã, în culorile galben, 45x22x18 cm
roºu, albastru ºi auriu, cu capac
4.
S 9185
”Epoca CeauºescuÒ, lucrare omagialã executatã din sticlã opticã ºi metal,
21x6,5x12 cm
Comitetul Municipal Bucureºti al Partidului Comunist Român
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A

B

C

5.

S 9918

6.

S 10158

7.
8.

S 9692
S 5516

9.

S 10207

Cupã festivã ”ÎmpliniriÒ din porþelan alb, cu picior, Comitetul Judeþean Covasna
al P.C.R.
Vazã de porþelan tip amforã, pe fond grena, având în medalion portretul Elenei
Ceauºescu. Provine de la Nicolae Pleºiþã din Bucureºti.
Cravatã de pionier
Cravatã de pionier cu inscripþia ”26 ianuarie 1973Ò (ziua de naºtere a lui
Nicolae Ceauºescu)
Portretul pe sticlã al Elenei Ceauºescu

10.

S 10124

Portretul pe sticlã al lui Nicolae Ceauºescu

11.

S 1946

12.

S 6095

13.
14.
15.
16.

S
S
S
S

17.

134988

18.

136006

19.

135008

20.

178193

21.

178194

22.

178263

23.

178266

Casetã din lemn furniruit, format carte, având imprimate pe copertã operele lui
Constantin Brâncuºi. În interior se aflã imaginea lui Nicolae Ceauºescu ºi o
felicitare. A fost oferitã de Comitetul Judeþean Gorj al P.C.R.
Plachetã omagialã în medalion cu portretul lui Nicolae Ceauºescu încadrat pe
stema P.C.R. ºi R.S.R. A fost oferitã de Ministerul de Interne.
Mesaj în coperte din lemn îmbrãcat în satin ºi macrame (ianuarie 1978)
Machetã reprezentând coloana infinitului ºi stema P.C.R. realizatã din stiplex
Casetã cu secera ºi ciocanul, sculptatã în lemn maro
Machetã din tablã tombac reprezentând evoluþia mineritului din Valea Jiului.
A fost oferitã de Comitetul Judeþean Hunedoara al P.C.R., 15 octombrie 1981
Fotografie alb-negru: aspect de la Congresul al X-lea al U.T.C., a X-a Conferinþã
a Uniunii Asociaþilor Studenþilor Comuniºti din România (U.A.S.C.R.) ºi de la a III-a
Conferinþã Naþionalã a Organizaþiei Pionierilor, Bucureºti, 3 noiembrie 1975
Fotografie alb-negru: aspect de la demonstraþia din ziua de 23 august 1975,
Piaþa Aviatorilor, Bucureºti
Fotografie alb-negru: aspect de la demonstraþia din ziua de 23 august 1975,
Piaþa Aviatorilor, Bucureºti
Fotografie alb-negru: aspect de la un spectacol consacrat sãrbãtoririi a 20 de ani
de la Congresul al IX-lea al P.C.R., Bucureºti, 1985
Fotografie alb-negru: aspect de la un spectacol dedicat epocii Nicolae Ceauºescu,
Bucureºti, 1985
Fotografie alb-negru: Nicolae Ceauºescu la Academia Militarã, Bucureºti,
17 decembrie 1985
Fotografie alb-negru: Nicolae Ceauºescu ºi Elena Ceauºescu într-un grup de
copii, Bucureºti, 29 decembrie 1985
Fotografie alb-negru: aspect de la un miting la Oradea, iulie 1985
Fotografie alb-negru: aspect de la un miting la Timiºoara, 1985

24.
25.

6988
1514
1595
8368

178268
178269
Oficiul Naþional
pentru
Documentare
ºi Expoziþii
de Artã
26.
712
Picturã în ulei pe pânzã ”Nicolae Ceauºescu ºi Elena Ceauºescu cu pionieri ºi
ºoimi ai patrieiÒ, autor necunoscut
27.
746
Picturã în ulei pe pânzã ”Nicolae Ceauºescu ºi Elena Ceauºescu cu pãrinþiiÒ,
autor Virgil Moise
28.
758
Picturã în ulei pe pânzã ”Nicolae Ceauºescu ºi Elena Ceauºescu în livadãÒ,
autor Constantin Roºu
29.
135
Picturã în ulei pe pânzã ”Vânãtoare de urºiÒ, autor Coca Ieronim
30.
451
Picturã în ulei pe pânzã ”Vizitã de lucru, Nicolae CeauºescuÒ, autor Ungar Nicolae

D

50x23x16 cm
45x13x13 cm
96x28 cm
96x28 cm
hartã 30x24 cm
sticlã 29x21 cm
hartã 30x24 cm
sticlã 29x21 cm
40x26x6 cm

20x15x9 cm
32x26 cm
29x11x11 cm
22x14x5 cm
75x18 cm
18x24 cm

18x24 cm
18x24 cm
18x24 cm
18x24 cm
18x24 cm
18x24 cm
18x24 cm
18x24 cm

80x100 cm
112x143 cm
90x65 cm
39x48 cm
60x70 cm
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea sprijinului financiar acordat participanþilor români la programul LIFE Ñ
Mediu din bugetul de stat al României
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
în baza prevederilor Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România,
pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la
1 februarie 1993,
þinând seama de prevederile Legii nr. 41/1996 pentru ratificarea Protocolului adiþional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene ºi statele lor membre, pe de altã parte,
având în vedere prevederile Memorandumului nr. 5/3215/CV/1997 privind participarea României la programele
comunitare din domeniile audiovizual, cultural, al energiei ºi al protecþiei mediului, începând cu anul 2000,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã plata de la bugetul de stat în
limita echivalentului în lei al sumei de 136.878,32 euro,
reprezentând contribuþia României la programul LIFEÑ
Mediu conform contractului LIFE 99ENV/RO/006697 Ñ
MOSYM, ºi a sumei de 79.462,00 euro, reprezentând contribuþia României la programul LIFEÑMediu conform contractului LIFE 99ENV/RO/006746 Ñ ASSURE, pentru anul
2000.
Art. 2. Ñ Pentru anul 2001 se aprobã plata de la bugetul de stat în limita echivalentului în lei al sumei de
205.317,48 euro, reprezentând contribuþia României la programul
LIFEÑMediu
conform
contractului
LIFE
99ENV/RO/006697 Ñ MOSYM, ºi a sumei de 119.193,00
euro, reprezentând contribuþia României la programul LIFEÑ

Mediu conform contractului LIFE 99ENV/RO/006746 Ñ
ASSURE.
Art. 3. Ñ Pentru anul 2000 echivalentul în lei al sumei
prevãzute la art. 1 se suportã din alocaþiile bugetare aprobate pe acest an Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului.
Art. 4. Ñ Contribuþia României la Programul LIFEÑ
Mediu Õ99 al Uniunii Europene, pentru anii 2000 ºi 2001,
este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 5. Ñ Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului asigurã cadrul organizatoric ºi funcþional necesar
în vederea participãrii la proiectele LIVE ENV Õ99.

p. PRIM-MINISTRU
VALERIU STOICA
Contrasemneazã:
p. Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
Bucureºti, 25 mai 2000.
Nr. 432.
ANEXÃ
CONTRIBUÞIA ROMÂNIEI

la Programul LIFEÑMediuÕ 99 al Uniunii Europene, pentru anii 2000 ºi 2001
Situaþia financiarã privind încasãrile CCE ºi România
pentru Contractul LIFEÕ 99 ENV/RO/006697 Ñ MOSYM
Data

LIFE (euro)

Ianuarie 2000
Iunie 2000
Ianuarie 2001
Iunie 2001
Decembrie 2001
Ianuarie 2002

121.272,00

TOTAL:

303.180,00

RO (euro)

136.878,32
121.272,00
136.878,32
68.439,16
60.636,00
342.195,80

Situaþia financiarã privind încasãrile CCE ºi România
pentru Contractul LIFEÕ 99ENV/RO/006746 Ñ ASSURE
Data

LIFE (euro)

Ianuarie 2000
Iunie 2000
Ianuarie 2001
Iunie 2001
Decembrie 2001
Ianuarie 2002

62.214,00

TOTAL:

RO (euro)

79.462,00
62.214,00
79.462,00
39.731,00
31.107,00
155.535,00

198.655,00
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgenþã
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor de
urgenþã în valoare de 3 milioane lei, din fondurile prevãzute
cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului Muncii ºi

Protecþiei Sociale, familiei domnului Ardeiu Gheorghe, cu
domiciliul în comuna Samarineºti, satul Valea Bisericii,
judeþul Gorj.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 460.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 5 alin. (1) lit. e) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta

hotãrâre.

Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor în
sumã de 20 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã
destinaþie în bugetul Fondului naþional de solidaritate, admi-

nistrat ºi gestionat de Ministerul Muncii ºi Protecþiei
Sociale, familiei domnului Mitroi Petre din municipiul
Bucureºti, bd Decebal nr. 28, bl. S1, ap. 32, sectorul 3.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor

Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 461.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de
urgenþã în valoare totalã de 25,5 milioane lei, din fondurile
prevãzute cu aceastã destinaþie în bugetul Ministerului

Muncii ºi Protecþiei Sociale, unui numãr de 5 familii din
oraºul Bãlan, judeþul Harghita, prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca

Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 462.

ANEXÃ

Beneficiarul
(familia)

Adresa

Antal Tibor
Anghel Vasile Cristian
Boldi Ioan Petru
Sîrb Robert
Vasilache Nicolai

Oraºul
Oraºul
Oraºul
Oraºul
Oraºul

Bãlan,
Bãlan,
Bãlan,
Bãlan,
Bãlan,

Str.
Str.
str.
Str.
str.

Suma acordatã
(milioane lei)

Florilor nr. 50, bl. 2, ap. 4, judeþul Harghita
Republicii nr. 8, bl. 3, ap. 2, judeþul Harghita
1 Decembrie nr. 58, bl. 1, ap. 3, judeþul Harghita
Nouã nr. 12, bl. 1, ap. 3, judeþul Harghita
1 Decembrie nr. 29, bl. 12, judeþul Harghita

3
10
3
5
4,5
25,5

TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgenþã
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 22 din Legea
nr. 67/1995 privind ajutorul social,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgenþã în
sumã de 15 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinaþie în
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bugetul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale, familiilor din judeþul
Caraº-Severin prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii
ºi protecþiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 463.
ANEXÃ
Beneficiarul
(familia)

Stãncioni Zaharie
Gãinã Petru-Dorin

Suma acordatã
(milioane lei)

Adresa

Comuna Bãuþar, satul Corniºor nr. 49, judeþul Caraº-Severin
Comuna Bãuþar, satul Corniºor nr. 50, judeþul Caraº-Severin

10
5
15

TOTAL:

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 5 alin. (1) lit. e) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã acordarea unui ajutor în
sumã de 20 milioane lei, din Fondul naþional de solidaritate, administrat ºi gestionat de Ministerul Muncii ºi

Protecþiei Sociale, familiei doamnei Gheorghiu Aneta din
municipiul Bucureºti, bd Chiºinãu nr. 7, bl. A1, sc. 1,
ap. 5, sectorul 2.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul funcþiei publice,
Vlad Roºca
Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 464.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea unui consul general
În temeiul art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Ilie Ivan se numeºte în funcþia de consul
general, ºef al Consulatului General al României la Cernãuþi, Ucraina.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman

Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 467.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea unui consul general
În temeiul art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Domnul Ion Scumpieru se numeºte în calitatea de
consul general, ºef al Consulatului General al României la Shanghai,
Republica Popularã Chinezã.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Aurel Ciobanu Dordea,
secretar de stat

Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 468.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea tarifului de licenþiere a Regiei Autonome
”Administraþia Românã a Serviciilor de Trafic AerianÒ Ñ ROMATSA pentru anul 2000
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 3 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 46/1998 pentru
stabilirea unor mãsuri în vederea îndeplinirii obligaþiilor asumate de România prin aderarea la Convenþia internaþionalã
EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaþiei aeriene ºi la Acordul multilateral privind tarifele de rutã
aerianã, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 52/1999,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Tariful de licenþiere pentru anul 2000 a
Regiei Autonome ”Administraþia Românã a Serviciilor de
Trafic AerianÒ Ñ ROMATSA, ca agent economic aeronautic

prestator de servicii de trafic aerian civil, se stabileºte la
nivelul echivalentului în lei al sumei de 6,858 milioane euro,
prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la data plãþii.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 476.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea continuãrii colaborãrii prevãzute în cadrul Convenþiei
privind construirea unei conducte pe teritoriul Republicii Socialiste România
pentru tranzitarea de gaze din Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice în Republica Bulgaria,
semnatã la Giurgiu la 29 noiembrie 1970
În temeiul art. 107 alin. (1) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã continuarea colaborãrii cu
Bulgaria, prevãzutã în cadrul Convenþiei privind construirea
unei conducte pe teritoriul Republicii Socialiste România
pentru tranzitarea de gaze din Uniunea Republicilor
Socialiste Sovietice în Republica Bulgaria, semnatã la

Giurgiu la 29 noiembrie 1970, ºi se împuterniceºte
Societatea Naþionalã de Transport Gaze Naturale
”TransgazÒ Ñ S.A. sã negocieze cu Compania Bulgargaz
”EADÒ tariful pentru tranzit de gaze ce se cuvine statului
român pe relaþia Bulgaria.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Bucureºti, 9 iunie 2000.
Nr. 479.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 269/15.VI.2000

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ORDIN
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciului de inspecþie piscicolã la Direcþia pescuit,
pisciculturã ºi inspecþii din cadrul Direcþiei generale resurse ºi politici agroalimentare,
aflatã în structura Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, precum ºi a compartimentelor
de inspecþie piscicolã în cadrul direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã
judeþene ºi a municipiului Bucureºti aflate în subordinea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
având în vedere dispoziþiile Legii nr. 12/1974 privind piscicultura ºi pescuitul, cu modificãrile ulterioare, precum ºi
prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 971/1994 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la normele de pescuit ºi de
protecþie a fondului piscicol,
în temeiul prevederilor art. 2 pct. 7, ale art. 3 alin. (1), ale art. 4 alin. (9) ºi ale art. 5 alin. (2) din Hotãrârea
Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea serviciului de inspecþie piscicolã la Direcþia
pescuit, pisciculturã ºi inspecþii din cadrul Direcþiei generale
resurse ºi politici agroalimentare, aflatã în structura
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei, precum ºi a compartimentelor de inspecþie piscicolã în cadrul direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, aflate în subordinea
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei.
Art. 2. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
serviciului ºi a compartimentelor de inspecþie piscicolã
înfiinþate potrivit art. 1 este prevãzut în anexa nr. 1.
Art. 3. Ñ Atribuþiile ºi competenþele ce revin personalului din cadrul serviciului de inspecþie piscicolã ºi al compartimentelor de inspecþie piscicolã sunt urmãtoarele:
1. controleazã activitãþile de pescuit industrial, pescuit
sportiv/recreativ ºi de pisciculturã desfãºurate de persoane
fizice ºi juridice, în toate bazinele piscicole definite potrivit
art. 2 din Legea nr. 12/1974 privind piscicultura ºi pescuitul, cu modificãrile ulterioare, ºi care aparþin domeniului
public al statului;
2. aplicã mãsuri pentru protecþia fondului piscicol ºi conservarea biodiversitãþii;
3. verificã, în condiþiile legii, autorizaþiile ºi permisele de
pescuit, numãrul ºi tipul de unelte sau de instalaþii utilizate,
încadrarea în cotele de pescuit alocate pe specii, sectoare,
zone ºi perioade, þinerea la zi a jurnalului de pescuit ºi
înregistrarea zilnicã a cantitãþilor pescuite;
4. constatã faptele care constituie contravenþii la normele de pescuit ºi protecþia fondului piscicol ºi aplicã
sancþiuni potrivit legislaþiei în vigoare. De asemenea, constatã faptele ce constituie infracþiunile prevãzute la art. 28
ºi 29 din Legea nr. 12/1974, sesizeazã, potrivit legii, orga-

nele de urmãrire penalã ºi stabileºte pagubele ºi modul de
recuperare a acestora, în condiþiile legii;
5. acþioneazã pentru cunoaºterea situaþiei privind evenimentele de poluare, calamitãþi, epizootii, dezechilibre ecologice ºi iniþiazã demersurile necesare;
6. coopereazã cu organele de poliþie, garda de coastã,
administraþia ºi Garda financiarã, unitãþile vamale,
administraþiile locale, agenþiile pentru protecþia mediului,
precum ºi cu inspecþia ecologicã a Administraþiei
Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ.
Art. 4. Ñ Numãrul de posturi necesare în vederea organizãrii ºi funcþionãrii compartimentelor de inspecþie piscicolã
din cadrul direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã este prevãzut în anexa nr. 2, iar pentru organizarea ºi funcþionarea serviciului de inspecþie piscicolã, la
Direcþia pescuit, pisciculturã ºi inspecþii se suplimenteazã
numãrul de posturi de la 6 la 8, în limita numãrului total
de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei.
Art. 5. Ñ Personalul cu atribuþii de inspecþie piscicolã
va fi împuternicit, prin ordin al ministrului agriculturii ºi alimentaþiei, sã întocmeascã procese-verbale de constatare ºi
sancþionare a contravenþiilor la normele de pescuit, conform
legii. Persoanele împuternicite pot efectua controlul persoanelor fizice ºi juridice care au ca obiect de activitate pescuitul ºi piscicultura, în baza legitimaþiei de control, a
ecusonului ºi ºtampilei cu numãrul de marcã a împuternicitului, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
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Art. 6. Ñ Direcþia management, resurse umane, Direcþia
pescuit, pisciculturã ºi inspecþii, precum ºi direcþiile generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, rãspund de aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
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Art. 7. Ñ Anexele nr. 1, 1a), 2 ºi 3 fac parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 8. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan

Bucureºti, 7 februarie 2000.
Nr. 12.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de organizare ºi funcþionare a serviciului ºi compartimentelor de inspecþie piscicolã
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ În temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1974
privind piscicultura ºi pescuitul, cu modificãrile ulterioare, ºi
potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 971/1994 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor la normele de pescuit ºi protecþie a fondului piscicol, Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei, ca autoritate publicã centralã, prin Direcþia
generalã resurse ºi politici agroalimentare Ñ Direcþia pescuit, pisciculturã ºi inspecþii efectueazã coordonarea ºi controlul activitãþilor de pescuit ºi pisciculturã, precum ºi
aplicarea mãsurilor de protecþie a fondului piscicol prin
inspecþia piscicolã.
În acest scop, potrivit legii, se înfiinþeazã ºi se organizeazã serviciul de inspecþie piscicolã care va funcþiona la
Direcþia pescuit, pisciculturã ºi inspecþii din cadrul Direcþiei
generale resurse ºi politici agroalimentare, precum ºi compartimentele de inspecþie piscicolã în cadrul direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, aflate în subordinea
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei.
Art. 2. Ñ Direcþia pescuit, pisciculturã ºi inspecþii din
cadrul Direcþiei generale resurse ºi politici agroalimentare,
aflatã în structura Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
coordoneazã întreaga activitate de inspecþie, control ºi protecþie a fondului piscicol, precum ºi activitãþile de pescuit
industrial, pescuit sportiv/recreativ, pisciculturã, colectare ºi

condiþionare a peºtelui, circulaþie ºi comercializare a
peºtelui, potrivit legii.
CAPITOLUL II
Atribuþiile ºi competenþele personalului din serviciul
de inspecþie piscicolã
Art. 3. Ñ Serviciul de inspecþie piscicolã este compartimentul de specialitate al autoritãþii publice centrale pentru
pescuit ºi pisciculturã, care coordoneazã ºi controleazã
întreaga activitate de inspecþie pentru aplicarea ºi respectarea prevederilor legale privind activitãþile de pescuit, pisciculturã ºi protecþie a fondului piscicol desfãºurate în
bazinele piscicole din domeniul public.
Art. 4. Ñ Atribuþiile ºi competenþele personalului din serviciul de inspecþie piscicolã sunt:
1. elaboreazã reglementãri pentru exploatarea raþionalã
ºi durabilã a resurselor piscicole din apele domeniului
public;
2. aplicã mãsuri pentru protejarea unor specii de peºti
în anumite zone ºi perioade, în scopul refacerii ºi conservãrii biodiversitãþii;
3. coordoneazã acþiunile de salvare a peºtelui ºi de limitare a efectelor în apele supuse desecãrii sau influenþate
de secetã, poluare, executarea unor lucrãri hidrotehnice
etc.;
4. verificã ºi avizeazã instalaþiile pentru împiedicarea
pãtrunderii peºtelui în prizele staþiilor de pompare, turbine,
deversoare, canale de aducþiune;
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5. avizeazã ºi verificã executarea unor lucrãri de
îmbunãtãþiri funciare, prispe, dopuri, batardouri, baraje ºi
canale, despotmoliri;
6. sesizeazã organele de urmãrire penalã în cazul constatãrii faptelor prevãzute la art. 28 ºi 29 din Legea
nr. 12/1974;
7. propune noi reglementãri în domeniul protecþiei fondului piscicol, pescuitului, pisciculturii ºi comercializãrii
peºtelui;
8. întocmeºte lunar rapoarte informative privind numãrul
de procese-verbale de constatare a contravenþiilor la normele de pescuit ºi protecþie a fondului piscicol, confiscãrile
efectuate, alte situaþii ºi acþiuni referitoare la protecþia fondului piscicol;
9. controleazã ºi verificã modul de aplicare ºi de respectare a legislaþiei interne ºi a obligaþiilor care derivã din
convenþiile internaþionale în ceea ce priveºte pescuitul în
apele de frontierã: Marea Neagrã, Dunãre, Prut ºi Tisa;
10. verificã ºi testeazã, în vederea angajãrii sau numirii,
personalul care va avea atribuþii de inspecþie piscicolã;
11. elaboreazã ºi transmite în teritoriu registrul de inspecþii în care vor fi înregistrate zilnic activitãþile,
constatãrile ºi observaþiile inspectorilor piscicoli;
12. stabileºte sarcinile de serviciu în fiºa postului pentru
personalul compartimentelor de inspecþie piscicolã din teritoriu;
13. efectueazã lunar controale pentru verificarea activitãþii inspectorilor teritoriali;
14. organizeazã instruirea periodicã a personalului cu
atribuþii de inspecþie piscicolã ºi transmite în teritoriu documentaþii tehnice ºi informative specifice.
CAPITOLUL III
Atribuþiile ºi competenþele personalului
din compartimentele de inspecþie piscicolã din cadrul
direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industrie
alimentarã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti
Art. 5. Ñ Atribuþiile principale care revin personalului
compartimentelor de inspecþie piscicolã din cadrul direcþiilor
generale pentru agriculturã ºi industrie alimentarã judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, constau în efectuarea
controalelor privind aplicarea ºi respectarea prevederilor
legale de cãtre persoanele fizice ºi juridice care desfãºoarã
activitãþi de pescuit ºi pisciculturã, precum ºi pentru
constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor la normele de
pescuit ºi protecþie a fondului piscicol.
Art. 6. Ñ Personalul din compartimentele de inspecþie
piscicolã are, pe lângã atribuþiile menþionate la art. 5, ºi
alte sarcini de serviciu care, în principal, sunt urmãtoarele:

1. þine evidenþa persoanelor fizice ºi juridice care au ca
obiect de activitate pescuitul industrial ºi sportiv/recreativ,
piscicultura, prelucrarea peºtelui, confecþionarea ºi deþinerea de unelte pescãreºti, comercializarea;
2. inventariazã ºi verificã unitãþile ºi punctele de exploatare, uneltele, instalaþiile ºi ambarcaþiunile folosite pentru
pescuit;
3. întocmeºte situaþiile la zi privind componenþa ºi
suprafaþa, pe categorii ºi destinaþii, a bazinelor piscicole;
4. monitorizeazã resursele piscicole ºi cotele admise la
pescuit, în mod deosebit speciile de peºti valoroºi, ºi, de
asemenea, perioadele, traseele de migraþie, locurile de
reproducere, de cantonare ºi iernat la speciile de peºti
migratori ºi la cele periclitate;
5. îndrumã ºi sprijinã activitatea din pepiniere, centre de
reproducere artificialã ºi din staþii de incubaþie;
6. controleazã din punct de vedere al protecþiei fondului
piscicol lucrãrile hidrotehnice existente în apele din domeniul public, amenajãrile piscicole, sistemele de irigaþii, desecare ºi gospodãrire a apelor etc.;
7. þine evidenþe separate privind reþeaua de cherhanale,
centrele de colectare ºi prelucrare primarã, capacitatea
depozitelor de frig, numãrul ºi capacitatea magazinelor ºi
mijloacele de transport specializat;
8. asigurã legãtura cu laboratoarele ºi instituþiile abilitate
sã efectueze controlul calitãþii mediului ºi produselor, ºi sã
diagnosticheze bolile la peºti;
9. inventariazã sursele de poluare a apelor ºi þine evidenþa evoluþiei parametrilor de calitate a apelor;
10. monitorizeazã situaþia numãrului de personal din
activitãþile de pescuit, acvaculturã, procesare, comerþ cu
peºte ºi produse din peºte;
11. urmãreºte ºi þine evidenþa evenimentelor legate de
protecþia fondului piscicol, precum ºi a personalului cu
atribuþii de control ºi pazã, propriu ºi de la alte societãþi
sau instituþii publice;
12. întocmeºte ºi prezintã Direcþiei pescuit, pisciculturã
ºi inspecþii rapoarte lunare ºi anuale privind activitatea
desfãºuratã cu privire la situaþia fondului piscicol, activitatea
de protecþie, menþinere ºi dezvoltare a fondului piscicol,
situaþia contravenþiilor ºi a confiscãrilor, precum ºi alte
acþiuni ºi situaþii intervenite.
Art. 7. Ñ Personalul din cadrul compartimentelor de
inspecþie piscicolã are urmãtoarele competenþe:
1. întocmeºte programele anuale ºi lunare de control al
activitãþilor de protecþie a fondului piscicol, pescuit ºi pazã
a bazinelor psicicole, precum ºi pentru menþinerea sau
ameliorarea condiþiilor de mediu în bazinele piscicole;
2. controleazã activitatea de pescuit sportiv/recreativ ºi
de agrement în zona bazinelor piscicole;
3. îndrumã activitãþile de pescuit, protecþie ºi pazã a
fondului piscicol, precum ºi pentru menþinerea parametrilor
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de mediu în bazinele piscicole conform standardelor în
vigoare;
4. constatã faptele care constituie contravenþii la normele de pescuit ºi protecþia fondului piscicol ºi aplicã
sancþiuni potrivit legislaþiei în vigoare. De asemenea, constatã faptele ce constituie infracþiunile prevãzute la art. 28
ºi 29 din Legea nr. 12/1974, sesizeazã, potrivit legii, organele de urmãrire penalã ºi stabileºte pagubele ºi modul de
recuperare a acestora, în condiþiile legii.
CAPITOLUL IV
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10. efectueazã controale la bordul vaselor ºi
ambarcaþiunilor de pescuit care activeazã în Marea Neagrã
ºi în Dunãre, în zona apelor teritoriale ºi la mal, pentru
verificarea urmãtoarelor elemente ºi asistarea la unele
acþiuni împreunã cu reprezentanþii biroului fiºierului navelor
ºi ambarcaþiunilor de pescuit:
a) documentele navei privind caracteristicile tehnice ale
acesteia;
b) existenþa mijloacelor pentru detectarea peºtelui ºi a
celor de comunicare, precum ºi caracteristicile lor;

Atribuþii comune pentru personalul din cadrul serviciului
ºi compartimentelor de inspecþie piscicolã

c) tipul uneltelor de pescuit ºi mãrimea ochiului de
plasã la toate uneltele existente la bordul navei, folosite
sau nu la pescuit;

Art. 8. Ñ Personalul din cadrul serviciului de inspecþie
piscicolã de la Direcþia pescuit, pisciculturã ºi inspecþii, precum ºi personalul din cadrul compartimentelor de inspecþie
piscicolã de la direcþiile generale pentru agriculturã ºi
industrie alimentarã judeþene, respectiv a muncipiului
Bucureºti, vor avea urmãtoarele atribuþii:

d) modul de completare în jurnalul de bord ºi de pescuit a urmãtoarelor date: poziþia ºi orele de pescuit; evaluarea cantitãþii pescuite ºi menþionarea speciilor pescuite;
estimarea cantitãþilor de peºte sub mãsura prevãzutã de
lege ºi care au fost deversate în apã, precum ºi menþionarea cantitativã ºi în structurã pe specii;

1. urmãresc aplicarea reglementãrilor ºi dispoziþiilor
legale privind metodele ºi uneltele de pescuit admise de
lege, precum ºi perioadele ºi speciile de peºti prohibite la
pescuit;

e) prelevarea de eºantioane, la cererea institutelor de
cercetare;

2. supravegheazã ºi semnaleazã modul de respectare a
dispoziþiilor legale privind protecþia calitãþii apelor, deversarea apelor impurificate de cãtre diverºi utilizatori ºi poluatori
din zona bazinelor piscicole;
3. controleazã modul de întocmire a documentelor de
evidenþã a producþiei piscicole pescuite, precum ºi a documentelor de însoþire a peºtelui destinat comercializãrii;
4. îndrumã ºi controleazã activitatea de pescuit sportiv/
recreativ;
5. verificã ºi îndrumã deþinãtorii de bazine piscicole în
ceea ce priveºte modul de aplicare a mãsurilor pentru protecþia fondului piscicol;
6. constatã ºi sancþioneazã orice abatere de la reglementãrile privind protecþia fondului piscicol;
7. controleazã modul în care se respectã prohibiþia pescuitului ºi toate prevederile în legãturã cu aceasta;
8. constatã faptele care constituie contravenþii la normele de pescuit ºi de protecþie a fondului piscicol, întocmesc procese-verbale de constatare, potrivit modelului
prevãzut în anexa nr. 1a), ºi aplicã amenzi în conformitate
cu legislaþia în vigoare;
9. aplicã mãsurile ce se impun pentru confiscarea
peºtelui pescuit ilegal, precum ºi a mijloacelor folosite la
sãvârºirea contravenþiei; transmit ºi predau organelor competente documentele necesare în vederea încasãrii amenzilor ºi, respectiv, pentru valorificarea bunurilor confiscate,
care, potrivit legii, se fac venit la bugetul de stat;

11. asistã la debarcarea capturilor de pe nave ºi
ambarcaþiuni, pentru a cunoaºte calitatea ºi cantitatea
debarcatã;
12. supravegheazã transbordarea pe mare a cantitãþilor
pescuite;
13. colaboreazã ºi participã la inspecþii ºi controale pe
navele poliþiei ºi gãrzii de coastã;
14. pãstreazã confidenþialitatea privind datele preluate cu
ocazia inspecþiilor ºi le comunicã numai persoanelor autorizate;
15. inspecteazã modul în care se completeazã ºi se
evidenþiazã în jurnalul de pescuit activitãþile de pescuit,
uneltele ºi metodele de pescuit folosite, cantitãþile pescuite
ºi structura acestora;
16. verificã documentaþiile prin care se atestã obiectul
de activitate al agenþilor economici înmatriculaþi la oficiul
registrului comerþului ºi, de asemenea, licenþele pentru pescuit, condiþionare ºi transport specializat de peºte viu ºi
refrigerat, emise în condiþiile legii;
17. verificã încadrarea în prevederile stipulate în autorizaþiile de pescuit atribuite persoanelor fizice ºi juridice,
precum ºi licenþele navelor ºi ambarcaþiunilor de pescuit;
18. coopereazã în acþiunile de control ºi verificare cu
reprezentanþii organelor autoritãþii de stat, cu poliþia, poliþia
de frontierã, vama, garda de coastã, administraþia ºi Garda
financiarã, Poliþia Sanitarã Veterinarã, Direcþia vânãtoare ºi
salmoniculturã prin oficiile judeþene, agenþiile judeþene de
protecþie a mediului, Oficiul pentru Protecþia Consumatorilor.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 269/15.VI.2000
ANEXA Nr. 1a)
PROCES-VERBAL

de constatare ºi sancþionare a contravenþiilor la normele de pescuit
ºi de protecþie a fondului piscicol
nr. ÉÉ din ÉÉ
În temeiul Legii nr. 12/1974 privind piscicultura ºi pescuitul, al Hotãrârii Guvernului
nr. 971/1994 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor la normele de pescuit ºi de protecþie
a fondului piscicol, precum ºi al art. 2 pct. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
subsemnatul ...............................................................................................................................,
angajat al ......................................................................ÉÉÉ în funcþia de .......................................,
împuternicit cu atribuþii de inspecþie piscicolã de Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei, posesor al
legitimaþiei de control nr. ...ÉÉ, eliberatã la data de .....................ÉÉ, în urma controlului efectuat în zona .............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
am constatat cã numitul É...............................................................ÉÉ, nãscut în anul....................,
la data de .....................ÉÉ, domiciliat în localitatea É.............................ÉÉ, str. ....................ÉÉ
nr. É..., bl. É..., sc. ....É, et. É...., ap. ...É, judeþul É...........................É, posesor al actului de
identitate .....ÉÉseria .......É nr. ...................ÉÉ, eliberat de ÉÉ..........................É la data
de É......É, a sãvârºit urmãtoarele fapte care constituie contravenþie/infracþiune:
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
împreunã cu numitul/numiþii ................................................................................................................. .
Faptele descrise mai sus constituie contravenþie la ..............................................................,
conform ....................................................................................................................................................,
pentru care, în temeiul acestor dispoziþii legale, i se aplicã drept sancþiune o amendã de ...........
.............................................................. (....................................................................................ÉÉ) lei.
Se reþin, în vederea confiscãrii, urmãtoarele bunuri aflate asupra contravenientului în
momentul constatãrii ºi care au servit la comiterea faptei: .................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

CONSTATATOR,

MARTOR,

CONTRAVENIENT,

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

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

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

Inspector piscicol,

(numele ºi prenumele în clar)

ANEXA Nr. 2

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Direcþiile generale pentru agriculturã
ºi industrie alimentarã judeþene
ºi a municipiului Bucureºti

Alba
Arad
Argeº
Bacãu
Bihor
Bistriþa-Nãsãud
Botoºani
Braºov
Brãila
Buzãu
Caraº-Severin
Cãlãraºi
Cluj
Constanþa
Covasna
Dâmboviþa
Dolj
Galaþi

Numãrul de personal
din compartimentele
de inspecþie piscicolã

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
3
1
3
1
1
2
2
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Nr.
crt.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Direcþiile generale pentru agriculturã
ºi industrie alimentarã judeþene
ºi a municipiului Bucureºti

Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomiþa
Iaºi
Ilfov
Maramureº
Mehedinþi
Mureº
Neamþ
Olt
Prahova
Satu Mare
Sãlaj
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timiº
Tulcea
Vaslui
Vâlcea
Vrancea
Bucureºti

Numãrul de personal
din compartimentele
de inspecþie piscicolã

2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1

TOTAL:

60
ANEXA Nr. 3

1. Modelul legitimaþiei de control
Ñ recto Ñ
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI
LEGITIMAÞIE DE CONTROL
INSPECÞIA PISCICOLÃ

Nr. marcã .....................................
Funcþia ..........................................
Numele .........................................
Fotografie
Prenumele ....................................
Actul de identitate........................
Seria .....É nr. É........................
Valabilã de la É.............É pânã la É.........É

Ñ verso Ñ
Posesorul prezentei legitimaþii, în temeiul Legii
nr. 12/1974 privind piscicultura ºi pescuitul, este
împuternicit sã constate ºi sã aplice prevederile
Hotãrârii Guvernului nr. 971/1994 privind stabilirea
ºi sancþionarea contravenþiilor la normele de pescuit ºi de protecþie a fondului piscicol, în toate
apele care aparþin domeniului public din
judeþul É.................................................................,
în bazinele piscicole É..........................................
......................................É, în zonele de pescuit.
Posesorul este angajat la ÉÉ...........................,
cu sediul în É....................................................... .
Semnãtura împuternicitului É..........................É

Ministru,

2. Modelul ecusonului ºi al ºtampilei

MINISTERUL AGRICULTURII
ªI ALIMENTAÞIEI
INSPECÞIA PISCICOLÃ

Inspector
nr. marcã .....ÉÉ

A N U N fi
Începând cu data de 1 martie 2000 Serviciul de relaþii cu publicul ºi agenþii economici al Regiei Autonome
”Monitorul OficialÒ s-a mutat la noul sediu din ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, Bucureºti.
Mijloace de transport: autobuzele 136, 385 ºi tramvaiele 2, 8, 9, 11, 12, 37.
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