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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind decoraþia ”Crucea Comemorativã a Rezistenþei AnticomunisteÒ
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României ºi ale art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
Guvernul României

adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

Art. 1. Ñ (1) Decoraþia ”Crucea Comemorativã a
Rezistenþei AnticomunisteÒ, prevãzutã la art. 6 lit. C pct. I
din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii
al României, face parte din categoria decoraþiilor naþionale.
(2) Decoraþia ”Crucea Comemorativã a Rezistenþei
AnticomunisteÒ se poate acorda cetãþenilor români care au
luptat împotriva regimului comunist, care au fost privaþi de
libertate sau care au fost deportaþi din motive politice,
etnice sau religioase.
Art. 2. Ñ În mod excepþional, decoraþia ”Crucea
Comemorativã a Rezistenþei AnticomunisteÒ se poate acorda
ºi unor cetãþeni strãini din statele fostului lagãr socialist, foºti
deþinuþi politici, ale cãror acþiuni publice au contribuit substanþial la erodarea credibilitãþii regimurilor comuniste.
Art. 3. Ñ (1) Decoraþia ”Crucea Comemorativã a
Rezistenþei AnticomunisteÒ are trei clase. În ordine
crescãtoare acestea sunt:
Ñ clasa a III-a;
Ñ clasa a II-a;
Ñ clasa I.

(2) Decoraþia ”Crucea Comemorativã a Rezistenþei
AnticomunisteÒ nu are limitã numericã maximã, ea putând fi
conferitã tuturor persoanelor îndreptãþite sã o poarte, conform prezentei ordonanþe de urgenþã.
Art. 4. Ñ Stabilirea listelor cuprinzând persoanele care
pot primi decoraþia ”Crucea Comemorativã a Rezistenþei
AnticomunisteÒ, precum ºi clasele acesteia se va face de
cãtre Asociaþia Foºtilor Deþinuþi Politici din România în
colaborare cu organele Ministerului de Interne ºi ale
Ministerului Justiþiei.
Art. 5. Ñ Descrierea decoraþiei ”Crucea Comemorativã
a Rezistenþei AnticomunisteÒ, materialul din care se realizeazã, dimensiunile, modelul desenat al decoraþiei, motivele
care determinã conferirea ei, precum ºi alte date sunt
prevãzute în regulamentul cuprins în anexa care face parte
integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA

Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu

Bucureºti, 29 iunie 2000.
Nr. 103.
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ANEXÃ

REGULAMENT
privind descrierea ºi acordarea decoraþiei ”Crucea Comemorativã a Rezistenþei AnticomunisteÒ
Art. 1. Ñ (1) ”Crucea Comemorativã a Rezistenþei
AnticomunisteÒ este o decoraþie naþionalã care se poate
acorda cetãþenilor români care au acþionat prin diferite
mijloace, inclusiv prin luptã armatã, împotriva regimului
dictaturii comuniste sau celor care au fost privaþi de
libertate din motive politice, de origine socialã, de confesiune religioasã sau de etnie, în urma unor procese sau
fãrã nici o formã juridicã, precum ºi persoanelor care au
fost deportate în þarã sau peste hotare din aceleaºi
motive.
(2) Decoraþia se acordã ºi cetãþenilor altor state care, la
data privãrii de libertate sau a deportãrii, erau cetãþeni
români.
Art. 2. Ñ (1) Decoraþia ”Crucea Comemorativã a
Rezistenþei AnticomunisteÒ are trei clase, fiecare dintre
acestea acordându-se unor anumite categorii, astfel:
a) clasa a III-a se poate acorda persoanelor care au
fost strãmutate forþat din locuinþele lor ºi au fost deportate
atât în þarã, cât ºi în fosta Uniune a Republicilor Sovietice
Socialiste;
b) clasa a II-a se poate acorda persoanelor care au fost
în detenþie pe motive politice, de origine socialã, de confesiune sau de etnie, cu sau fãrã hotãrâre judecãtoreascã,
pe o perioadã de minimum 30 de zile sau de maximum
12 ani;
c) clasa I se poate acorda persoanelor care au fost private de libertate din aceleaºi motive cu cele menþionate la
lit. b), pentru o perioadã mai mare de 12 ani, precum ºi
acelor persoane care au fãcut parte din organizaþiile care
au acþionat armat împotriva regimului dictatorial.
(2) Perioada de detenþie care se ia în calcul este cea
totalã, în cazul persoanelor care au fost în detenþie politicã
de mai multe ori.
(3) Clasa I se acordã post mortem tuturor persoanelor
care au participat la lupta armatã, care au fost executate,
care au murit în perioada de detenþie sau dupã ce au fost
eliberate.
(4) Persoanele care, în perioada detenþiei sau dupã eliberare, au ajutat activ organele fostei Securitãþi, contribuind
la maltratarea deþinuþilor sau la arestarea altor persoane ca
urmare a denunþurilor pe care le-au fãcut, nu pot fi decorate cu decoraþia ”Crucea Comemorativã a Rezistenþei
AnticomunisteÒ.
Art. 3. Ñ În mod excepþional, clasa I a decoraþiei
”Crucea Comemorativã a Rezistenþei AnticomunisteÒ poate
fi conferitã ºi unor cetãþeni strãini din statele fostului lagãr
socialist, care au fost în detenþie sau deportaþi pe motive
politice ºi ale cãror acþiuni de demascare a dictaturii, a crimelor ºi a abuzurilor care se comiteau au contribuit substanþial la cunoaºterea realitãþilor despre societatea

comunistã, conducând astfel la erodarea credibilitãþii pe
plan internaþional a regimurilor dictatoriale.
Art. 4. Ñ (1) Stabilirea persoanelor care au dreptul la
conferirea decoraþiei ”Crucea Comemorativã a Rezistenþei
AnticomunisteÒ, precum ºi a clasei distincþiei, se face de
cãtre Asociaþia Foºtilor Deþinuþi Politici din România în colaborare cu Ministerul de Interne ºi cu Ministerul Justiþiei.
(2) În vederea realizãrii acestui scop Asociaþia Foºtilor
Deþinuþi Politici din România va desemna comitete
teritoriale, constituite din propriii membri, ajutaþi de persoane auxiliare, care vor întocmi liste cu propuneri de
decorare, pe clase; organele competente ale Ministerului de
Interne, precum ºi cele ale Ministerului Justiþiei sunt obligate sã furnizeze, la cerere, toate informaþiile solicitate de
comisiile respective.
(3) Listele cu propuneri vor fi validate de cãtre conducerea centralã a Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici din
România care le va înainta apoi Cancelariei Ordinelor, în
vederea întocmirii decretului de conferire.
Art. 5. Ñ (1) Însemnul decoraþiei este o placã dreptunghiularã cu colþurile arcuite, cu înãlþimea de 50 mm,
lãþimea de 40 mm ºi grosimea de 5 mm. În interiorul plãcii
este încastratã o cruce cu braþe egale, emailatã alb, având
diametrul de 25 mm ºi lãþimea braþelor de 5 mm.
(2) Aversul are marginea uºor înãlþatã ºi crucea încastratã sub nivelul piesei dreptunghiulare; pornind de la bordurile laterale, peste cruce este figurat, în relief, un gard
de sârmã ghimpatã. Denumirea decoraþiei este scrisã deasupra ºi dedesubtul crucii, cu litere în relief.
(3) Pe revers, de la crucea încastratã la acelaºi nivel
pornesc raze aurite; sub cruce este scrisã deviza: ”AM
REZISTAT/PRIN/CREDINÞÃÒ.
(4) Panglica, din rips moarat cenuºiu, are în centru
benzi de culoare albastrã, galbenã ºi roºie, late de câte 4
mm fiecare.
Art. 6. Ñ (1) Însemnul clasei a III-a este confecþionat
din oþel având forma unui dreptunghi cu colþurile rotunjite,
care are înãlþimea de 50 mm, lãþimea de 40 mm ºi grosimea de 5 mm. În interiorul plãcii este încastratã o cruce
cu braþe egale, din argint cu titlul de 800ä, auritã, având
diametrul de 25 mm, lãþimea braþelor crucii de 5 mm ºi
grosimea de 3 mm; centrul crucii este plasat la 20 mm de
limita superioarã a însemnului.
(2) Aversul are marginea uºor înãlþatã ºi crucea încastratã sub nivelul piesei dreptunghiulare; pornind din bordurile laterale, peste cruce este figurat, în relief, un gard de
sârmã ghimpatã. Numele decoraþiei este scris cu litere în
relief, înalte de 3 mm, astfel: deasupra crucii, ”CRUCEAÒ,
iar dedesubtul ei, ”COMEMORATIVÃ/A REZISTENÞEI/ANTICOMUNISTEÒ.
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(3) Pe revers, crucea este încastratã la acelaºi nivel ºi
de la ea pornesc raze în relief, aurite; dedesubtul crucii
este scrisã, în relief, cu litere înalte de 3 mm, deviza: ”AM
REZISTAT/PRIN/CREDINÞÃÒ.
(4) La partea superioarã a însemnului se aflã un arc de
cerc înalt de 6 mm perforat, prin care se petrece inelul de
prindere a panglicii, care are diametrul de 20 mm.
(5) Panglica, din rips moarat cenuºiu, este latã de
40 mm ºi înaltã, la partea ei aparentã, de 50 mm; benzile
de culoare albastrã, galbenã ºi roºie, plasate în centrul
panglicii, au fiecare lãþimea de 4 mm.
Art. 7. Ñ Însemnul clasei a II-a este asemãnãtor cu cel
al clasei prevãzute la art. 6, cu deosebirea cã metalul din
care este confecþionatã crucea încastratã este aur cu titlul
de 800ä.
Art. 8. Ñ (1) Însemnul clasei I este asemãnãtor cu cel
al clasei prevãzute la art. 6, cu deosebirea cã metalul din
care este confecþionatã placa dreptunghiularã este argint
patinat cu titlul de 800ä.
(2) Decoraþiile conferite pentru participarea la lupta
armatã împotriva dictaturii comuniste au culoarea de bazã
a panglicii verde ºi au prinse pe ea douã spade
încruciºate, lungi de câte 36 mm, confecþionate din argint
cu titlul de 750ä.
Art. 9. Ñ (1) Pentru a omagia ºi perpetua tradiþia luptei
împotriva ideologiei totalitar-comuniste, urmaºii direcþi ai
foºtilor deþinuþi politici pot primi decoraþia ”Crucea
Comemorativã a Rezistenþei AnticomunisteÒ ce are ataºatã
pe panglicã o baretã metalicã pe care este scris, cu litere
înalte de 4 mm, cuvântul: ”TRADIÞIEÒ.
(2) Urmaºii direcþi ai foºtilor deþinuþi politici pot solicita
comitetelor teritoriale ale Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici
din România, desemnate pentru întocmirea listelor de persoane îndreptãþite sã primeascã decoraþia ”Crucea
Comemorativã a Rezistenþei AnticomunisteÒ, sã fie înscrise
pe liste pentru a primi decoraþia cu bareta: ”TRADIÞIEÒ.
Împreunã cu cererea aceºtia trebuie sã prezinte urmãtoarele:
a) copie de pe hotãrârea judecãtoreascã de condamnare a pãrintelui sau, în lipsa acesteia, declaraþiile a douã
persoane care sã confirme întemniþarea acestuia pe motive
politice;
b) copie de pe actul de naºtere care sã ateste filiaþia;
c) declaraþie, pe propria rãspundere, cã pânã în 1989
nu a fost membru al Partidului Comunist Român ºi cã nu
a fãcut parte din organele de represiune ale regimului
comunist sau dintre informatorii fostei Securitãþi;
d) dovada cã dupã decembrie 1989 a activat într-o
organizaþie civicã democratã sau/ºi într-un partid care promova o politicã democraticã, de revenire la tradiþiile sociale
ºi economice ale României antebelice.
(3) Indiferent de clasa pe care o au sau ar fi avut
dreptul sã o aibã pãrinþii, urmaºii direcþi pot primi numai
decoraþia ”Crucea Comemorativã a Rezistenþei AnticomunisteÒ
cu bareta ”TRADIÞIEÒ, clasa a III-a.

Art. 10. Ñ La toate clasele, o datã cu însemnul se
acordã ºi rozeta decoraþiei, care are forma unui triunghi
echilateral cu laturile de 16 mm, confecþionat din rips
cenuºiu, cu dungi verticale, late de 1 mm, de culoare
albastrã, galbenã ºi roºie, pe centru ºi marginile bordurate
cu un fir argintiu.
Art. 11. Ñ Ecranul (cutia) care conþine decoraþia este
îmbrãcat în piele matã, de culoare cenuºie ºi este cãptuºit
cu pluº alb. Pe capacul cutiei sunt imprimate, argintiu,
denumirea ºi gradul decoraþiei.
Art. 12. Ñ Brevetele pentru decoraþia ”Crucea Comemorativã
a Rezistenþei AnticomunisteÒ sunt validate prin parafa
Preºedintelui României, a Cancelarului Ordinelor ºi a
preºedintelui Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici din
România, pentru clasele a III-a ºi a II-a, ºi prin semnãturile
olografe ale acestora, pentru clasa I.
Art. 13. Ñ (1) Pentru judecarea faptelor dezonorante,
care aduc prejudicii morale membrilor decoraþiei, altele
decât cele prevãzute la art. 52 lit. a) din Legea
nr. 29/2000, se constituie Consiliul de Onoare al decoraþiei
”Crucea Comemorativã a Rezistenþei AnticomunisteÒ.
(2) Consiliul de Onoare este compus din 7 membri,
câte doi din fiecare clasã ºi unul din categoria ”TRADIÞIEÒ.
(3) Preºedintele Consiliului de Onoare este cel mai în
vârstã membru al clasei I.
(4) Consiliul de Onoare se alege pe o perioadã de trei
ani; pot fi realeºi pe o nouã perioadã de 3 ani patru dintre
membrii Consiliului de Onoare, câte unul din fiecare clasã
ºi categorie.
Art. 14. Ñ (1) Purtãtorii decoraþiei ”Crucea Comemorativã
a Rezistenþei AnticomunisteÒ pot semnala Consiliului de
Onoare atitudini ºi fapte comise de alþi purtãtori ai acestei
decoraþii, considerate a aduce prejudicii morale acestora.
Ca urmare a sesizãrii, Cancelaria Ordinelor convoacã
Consiliul de Onoare ºi pe cel învinuit, în termen de
maximum 15 zile de la sesizare.
(2) Consiliul de Onoare delibereazã ºi poate decide pe
loc sau dupã cercetarea cazului, însã nu mai mult de 60
de zile de la întrunirea sa.
(3) În cazul în care persoana învinuitã nu se prezintã
la termenul fixat de Cancelaria Ordinelor, Consiliul de
Onoare poate solicita Cancelariei Ordinelor convocarea sa
la alt termen, iar în cazul neprezentãrii învinuitului ºi a
doua oarã, cazul se va judeca în lipsã.
Art. 15. Ñ (1) Conducerea Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi
Politici din România va înainta Cancelariei Ordinelor, pe
mãsura întocmirii lor, listele cuprinzând propunerile de conferire a decoraþiei ”Crucea Comemorativã a Rezistenþei
AnticomunisteÒ, în vederea semnãrii de cãtre Preºedintele
României a decretelor de decorare.
(2) În termen de un an de la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament,
comisiile Asociaþiei Foºtilor Deþinuþi Politici din România vor
finaliza toate propunerile de decorare cu ”Crucea
Comemorativã a Rezistenþei AnticomunisteÒ, distincþia
urmând a fi consideratã închisã dupã acest termen.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind organizarea doctoratului ºi a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

Art. 1. Ñ Academia Românã are dreptul sã organizeze
pregãtirea pentru doctorat în condiþiile legii.
Art. 2. Ñ Organizarea pregãtirii doctoratului se face în
institutele de cercetare abilitate ale Academiei Române.
Art. 3. Ñ Cercetãtorii ºtiinþifici principali gradul I, care
au titlul de doctor, pot fi acreditaþi în vederea conducerii
pregãtirii de doctorat.
Art. 4. Ñ Titlurile ºtiinþifice se acordã de instituþiile organizatoare ºi se confirmã de Consiliul Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare, ºi sunt
recunoscute ca ºi diplomele eliberate de universitãþi.

Art. 5. Ñ Institutele Academiei Române sunt abilitate sã
organizeze cursuri de studii avansate academice pentru
pregãtirea de specialiºti de înaltã calificare în domeniile de
activitate ºtiinþificã, didacticã ºi administrativã.
Art. 6. Ñ Modul de organizare ºi funcþionare a pregãtirii
doctoratului ºi a studiilor avansate academice este stabilit
de Prezidiul Academiei Române prin regulament, în concordanþã cu normele în vigoare.
Art. 7. Ñ Cheltuielile necesare pentru pregãtirea prin
doctorat ºi prin studii avansate academice se asigurã din
bugetul Academiei Române ºi din taxele percepute pentru
aceste activitãþi.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
Contrasemneazã:
p. Preºedintele Agenþiei Naþionale
de ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare,
Mircea Puºcã,
Preºedintele Academiei Române,
Eugen Simion
Bucureºti, 30 iunie 2000.
Nr. 127.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea
instalaþiilor de centralizare electrodinamicã din Complexul C.F.R. Bucureºti-NordÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Modernizarea instalaþiilor de centralizare electrodinamicã din Complexul C.F.R. Bucureºti-NordÒ,
prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii
prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite
bancare ºi, în completare, de la bugetul de stat, potrivit
legii.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 22 iunie 2000.
Nr. 533.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Autostrada de centurã
Bucureºti-SudÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Autostrada de centurã Bucureºti-SudÒ potrivit anexei*) care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se
asigurã din surse proprii, din Fondul special al drumurilor publice, din credite
externe ºi, în completare, de la bugetul de stat, în condiþiile legii.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 22 iunie 2000.
Nr. 534.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor bunuri aparþinând domeniului public al statului
din administrarea Companiei Naþionale ”Administraþia Porturilor Dunãrii MaritimeÒ Ñ S.A. Galaþi
în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Zonei Libere BrãilaÒ ºi a Consiliului Local
al Municipiului Brãila
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea bunurilor aparþinând
domeniului public al statului, aflate în portul Brãila,
prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2, din administrarea
Companiei Naþionale ”Administraþia Porturilor Dunãrii
MaritimeÒ Ñ S.A. Galaþi în administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Zonei Libere BrãilaÒ ºi a Consiliului Local al
Municipiului Brãila.
Art. 2. Ñ Bunurile prevãzute în anexa nr. 1 vor fi folosite în scopul realizãrii obiectului de activitate al Regiei
Autonome ”Administraþia Zonei Libere BrãilaÒ, iar cele
prevãzute în anexa nr. 2 vor fi folosite potrivit destinaþiei ºi

scopului în care au fost construite, pentru asigurarea
operãrii, tranzitului, exploatãrii, reparãrii ºi aprovizionãrii
navelor.
Art. 3. Ñ În timpul administrãrii ºi exploatãrii bunurilor
prevãzute la art. 1 se vor respecta reglementãrile în
vigoare privind zonele libere ºi navigaþia civilã.
Art. 4. Ñ Personalul Companiei Naþionale ”Administraþia
Porturilor Dunãrii MaritimeÒ Ñ S.A. Galaþi care îºi desfãºoarã
activitatea în portul Brãila, preluat de Regia Autonomã
”Administraþia Zonei Libere BrãilaÒ ºi de Consiliul Local al
Municipiului Brãila, se considerã transferat.
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Art. 5. Ñ Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

art. 1, existente la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri, vor fi încasate, respectiv plãtite, de Compania
Naþionalã ”Administraþia Porturilor Dunãrii MaritimeÒ Ñ S.A.
Galaþi.

Art. 6. Ñ Regia Autonomã ”Administraþia Zonei Libere
BrãilaÒ ºi Consiliul Local al Municipiului Brãila se substituie
Companiei Naþionale ”Administraþia Porturilor Dunãrii
MaritimeÒ Ñ S.A. Galaþi în toate drepturile ºi obligaþiile
decurgând din raporturile juridice ale acesteia cu terþii,
inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanþele de judecatã,
referitoare la bunurile prevãzute la art. 1.

Art. 8. Ñ Patrimoniul Companiei Naþionale ”Administraþia
Porturilor Dunãrii MaritimeÒ Ñ S.A. Galaþi se diminueazã
cu valoarea bunurilor prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2, patrimoniul Regiei Autonome ”Administraþia Zonei Libere
BrãilaÒ se majoreazã cu valoarea bunurilor prevãzute în
anexa nr. 1 ºi Consiliul Local al Municipiului Brãila va face
înregistrãrile corespunzãtoare în evidenþele proprii.

Art. 7. Ñ Toate creanþele ºi obligaþiile de platã ale
Companiei Naþionale ”Administraþia Porturilor Dunãrii
MaritimeÒ Ñ S.A. Galaþi, referitoare la bunurile prevãzute la

Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 22 iunie 2000.
Nr. 535.
ANEXA Nr. 1
LISTA

cuprinzând bunurile aparþinând domeniului public al statului, care se transmit din administrarea
Companiei Naþionale ”Administraþia Porturilor Dunãrii MaritimeÒ Ñ S.A. Galaþi în administrarea
Regiei Autonome ”Administraþia Zonei Libere BrãilaÒ
Ñ lei Ñ
Nr.
crt.

Numãrul
vechi
de
inventar

1.

2030

Denumirea mijloacelor fixe

Pereu la D.41. 110 ml (D16)

Numãrul
nou
de
inventar

Valoarea
de inventar
la data de
31 iulie 1999

Amortizarea
la data
de
31 iulie 1999

Valoarea
rãmasã
la data de
31 iulie 1999

9030

14.224.745

2.101.111

12.123.634

14.224.745

2.101.111

12.123.634

TOTAL:

Suprafaþa portuarã: 40.180,11 m2.
ANEXA Nr. 2
LISTA

cuprinzând bunurile aparþinând domeniului public al statului, care se transmit din administrarea
Companiei Naþionale ”Administraþia Porturilor Dunãrii MaritimeÒ Ñ S.A. Galaþi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Brãila
Ñ lei Ñ
Nr.
crt.

1.
2.

Numãrul
vechi
de
inventar

2010
2011

Denumirea mijloacelor fixe

Bazin apã, cota 7
Drum în incinta întreprinderii

Numãrul
nou
de
inventar

Valoarea
de inventar
la data de
31 iulie 1999

Amortizarea
la data
de
31 iulie 1999

Valoarea
rãmasã
la data de
31 iulie 1999

9010
9011

224.043.824
1.051.000

33.986.264
1.051.000

190.057.560
0
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Ñ lei Ñ
Nr.
crt.

Numãrul
vechi
de
inventar

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26
27.
28.

2012
2013
2014
2015
2021
2022
2023
2024
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2102
2103
2104
2105
2107
2108
2109

Numãrul
nou
de
inventar

Denumirea mijloacelor fixe

Drum de acces
Drum în incinta întreprinderii
Drum de acces D 39Ð40 (D16Ð18)
Drum pentru transportul pieselor agabaritice
Pereu bac-mal Brãila, 300 ml
Cheu maritim D36, siloz 100 ml
Cheu danã 37Ð38, 200 ml (D14Ð15)
Danã 24 cheu pescãrie
Pereu în bazin D33, 120 ml (D16)
Cheu vertical D34Ð35, 220 ml (D11Ð12)
Pereu agenþie danã 18Ð19 (D6M)
Pereu la D40, 110 ml (D16)
Pereu la D25Ð26Ð27, 430 ml (D1Ð4Ð6)
Pereu la Dunãre, km 171 + 350, 567 ml
Cheu pereat agenþie D15 (L = 173 M)
Pereu docuri D29Ð32, 510 ml (L = 1888 M)
Pereu docuri D39, 120 ml (L = 120 M)
Mol intrare bazin D40, 120 ml
Dig legãturã D41Ð42, 275 ml
Pereu dana 1, 57 M
Pereu dana 2, 57 M
Pereu dana 3, 57 M
Pereu danã sportivã 212 ml
Drum de acces
Cheu pereat Moara Violatos
Ecran etanºare cheu Moara Violatos
TOTAL:

Valoarea
de inventar
la data de
31 iulie 1999

9012
9013
9014
9015
9021
9022
9023
9024
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9102
9103
9104
9105
9107
9108
9109

23.780
303.858.945
83.352.744
38.223.736
100.846.573
5.354.487.857
4.337.391.981
789.327.511
46.778.250
5.928.982.913
51.146.765
17.069.694
363.421.468
89.846.300
34.615.192
107.068.103
53.841.752
29.595.431
21.468.525
2.332.864
2.322.864
2.322.864
8.639.424
1.264.000
303.410.287
399.613.860

Amortizarea
la data
de
31 iulie 1999

Valoarea
rãmasã
la data de
31 iulie 1999

23.780
52.457.330
9.174.000
3.632.820
5.260.564
252.610.291
199.144.375
34.270.129
2.726.003
301.201.855
7.583.540
2.521.333
48.914.710
11.610.654
3.135.753
12.888.264
2.526.264
3.808.129
4.181.897
1.462.543
1.452.543
1.452.542
5.402.440
1.264.000
9.095.285
11.979.165

0
251.401.615
74.178.744
34.590.916
95.586.009
5.101.877.566
4.138.247.606
755.057.382
44.052.247
5.627.781.058
43.563.225
14.548.361
314.506.758
78.235.646
31.479.439
94.179.839
51.315.488
25.787.302
17.286.628
870.321
870.321
870.322
3.236.984
0
294.315.002
387.634.695

18.696.348.507 1.024.817.473

17.671.531.034

Suprafaþa portuarã: 436.783,79 m2.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 445/2000 pentru organizarea
ºi funcþionarea unei unitãþi de management de proiect pentru participarea României
la Expoziþia Mondialã EXPOÐ2000 ”OmÐNaturãÐTehnologieÒ, Hanovra 2000,
în cadrul Agenþiei Naþionale pentru Dezvoltare Regionalã
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 48/2000 privind
comasarea Agenþiei Române de Dezvoltare ºi Agenþiei Naþionale pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii cu Agenþia Naþionalã
pentru Dezvoltare Regionalã,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 445/2000 pentru organizarea ºi funcþionarea unei unitãþi de management
de proiect pentru participarea României la Expoziþia
Mondialã
EXPOÑ2000
”OmÑNaturãÑTehnologieÒ,
Hanovra 2000, în cadrul Agenþiei Naþionale pentru
Dezvoltare Regionalã, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 4. Ñ (1) Cheltuielile aferente participãrii României
la Expoziþia Mondialã EXPOÑ2000 ”OmÑNaturãÑ
TehnologieÒ, Hanovra 2000, se suportã din sumele alocate
de la bugetul de stat în acest scop.Ò
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2. Alineatul (3) al articolului 4 va avea urmãtorul
cuprins:
”(3) Bugetul necesar în vederea participãrii României la
Expoziþia
Mondialã
EXPOÑ2000
”OmÑNaturãÑ
TehnologieÒ, Hanovra 2000, se va încadra în limita sumei
de 135 miliarde lei, potrivit prevederilor legale.Ò
3. Dupã alineatul (4) al articolului 4 se introduc alineatele (5) ºi (6) cu urmãtorul cuprins:
”(5) Comisarul general al secþiunii române a Expoziþiei
Mondiale EXPOÑ2000 ”OmÑNaturãÑTehnologieÒ,

Hanovra 2000, va beneficia de diurnã categoria a II-a, în
conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului
nr. 518/1995, cu modificãrile ulterioare.
(6) În bugetul menþionat la alin. (3) vor fi incluse ºi
cheltuielile cu diurnele legale, necesare personalului din
instituþiile bugetare care se deplaseazã la Hanovra pe
perioada derulãrii participãrii României la expoziþie, precum
ºi alte cheltuieli, în þarã ºi în strãinãtate, legate de
funcþionarea acesteia (carburant pentru autoturisme,
cheltuieli de protocol etc.).Ò

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltare Regionalã,
Liviu Marcu
p. Ministrul finanþelor,
Iosefina Moroºan,
secretar de stat

Bucureºti, 3 iulie 2000.
Nr. 559.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 281/1993
cu privire la salarizarea personalului din unitãþile bugetare
În temeiul art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire
la salarizarea personalului din unitãþile bugetare, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din
25 iunie 1993, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
modificã ºi se completeazã, dupã cum urmeazã:
1. Litera a) a articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:
”a) pentru condiþii periculoase sau vãtãmãtoare, un spor
de pânã la 15% din salariul de bazã, corespunzãtor timpului lucrat la locurile de muncã respective. Pentru condiþii
deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologicã ºi
medicinã legalã, TBC, SIDA, epidemii deosebit de grave ºi
altele asemenea, stabilite de Ministerul Sãnãtãþii, cuantumul
sporului este de 50Ð100% din salariul de bazã. Pentru
condiþii deosebit de periculoase, vãtãmãtoare, nedorite sau
dificile, mãrimea sporului este cea prevãzutã în anexele la
prezenta hotãrâre.

Locurile de muncã, categoriile de personal, mãrimea
concretã a sporului ºi condiþiile de acordare se stabilesc
prin regulament elaborat de Ministerul Sãnãtãþii ºi de
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte instituþii centrale ºi locale ale administraþiei
publice interesate, dupã consultarea sindicatelor;Ò
2. La articolul 17, dupã alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmãtorul cuprins:
”(5) Gãrzile efectuate de personalul sanitar cu pregãtire
superioarã, pentru asigurarea continuitãþii asistenþei medicale în afara normei legale de muncã ºi a programului de
lucru de la funcþia de bazã în zilele de repaus sãptãmânal,
zilele de sãrbãtoare legalã ºi în celelalte zile în care, potrivit dispoziþiilor legale, nu se lucreazã, se salarizeazã cu un
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spor de pânã la 100% din salariul orar al funcþiei de bazã.
Procentul concret al sporului se aprobã de conducãtorul
unitãþii, cu respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr.

24/2000 privind sistemul de sta-

bilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual din
sectorul bugetar.Ò

11

3. Punctul 3 al Notei la capitolul IV Ñ ”Sporuri ºi
indemnizaþiiÒ Ñ din anexa nr. 2 se abrogã.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi cu cele aduse
prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã
numerotare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 3 iulie 2000.
Nr. 561.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli
al trezoreriei statului pe anul 2000
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 10 alin. 5 din
Ordonanþa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea ºi utilizarea resurselor
derulate prin trezoreria statului, aprobatã prin Legea nr. 128/1994, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã modificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al
trezoreriei statului pe anul 2000, în volumul ºi structura, prevãzute în anexã.
Art. 2. Ñ Ministerul Finanþelor va dispune mãsurile necesare pentru
asigurarea încasãrii la termen a veniturilor ºi pentru efectuarea plãþilor, cu
respectarea dispoziþiilor legale în vigoare, potrivit destinaþiei ºi limitei
prevãzute în bugetul de venituri ºi cheltuieli al trezoreriei statului.
Art. 3. Ñ Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre ºi se
transmite Ministerului Finanþelor.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul finanþelor,
Iosefina Moroºan,
secretar de stat
Bucureºti, 3 iulie 2000.
Nr. 563.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea cotei majorãrilor de întârziere
datorate pentru neplata la termen a obligaþiilor bugetare
În temeiul art. 107 din Constituþia României ºi al art. 13 alin. 5 din
Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Cota majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaþiilor bugetare, constând în impozite, taxe, contribuþii ºi alte
sume care reprezintã, potrivit legii, resurse financiare publice, este de 0,15%
pentru fiecare zi de întârziere.
Art. 2. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare începând cu data de întâi
a lunii urmãtoare datei publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pe aceeaºi datã se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 354/1999 privind
stabilirea cotei majorãrilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a
obligaþiilor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 198 din 7 mai 1999.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 3 iulie 2000.
Nr. 564.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea plãþii contribuþiei voluntare, în lei,
a României, la Fondul Naþiunilor Unite
pentru Populaþie (FNUAP) pe anul 2000
În temeiul art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã plata contribuþiei voluntare, în lei, a României, la
Fondul Naþiunilor Unite pentru Populaþie (FNUAP) pe anul 2000, în sumã
de 210.000 mii lei.
Art. 2. Ñ Suma necesarã pentru plata contribuþiei prevãzute la art. 1
se suportã din fondurile aprobate cu aceastã destinaþie în bugetul
Ministerului Sãnãtãþii pe anul 2000.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 3 iulie 2000.
Nr. 565.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”ConiredÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent,
ºi Societatea Comercialã ”ConiredÒ Ñ S.A., în calitate de
concesionar, în perimetrul Fieni, judeþul Dâmboviþa,

prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere
de exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 3 iulie 2000.
Nr. 574.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”ConciviaÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi Societatea Comercialã ”ConciviaÒ Ñ S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Stãnceºti, judeþul Buzãu,

prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 3 iulie 2000.
Nr. 575.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”InsibÒ Ñ S.R.L.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”InsibÒ Ñ S.R.L., în calitate de concesionar, în perimetrul Valea Strâmbã, judeþul Sibiu,

prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 3 iulie 2000.
Nr. 576.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”AmicÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”AmicÒ Ñ S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Dealul IglicioaraÐTurcoaia, judeþul

Tulcea, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii de exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 3 iulie 2000.
Nr. 577.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Asociaþia Mineral West Dobreºti
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Asociaþia Mineral West Dobreºti, în calitate de concesionar, în perimetrul Piatra Craiului, judeþul Bihor, prevãzutã

în anexa*) care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 3 iulie 2000.
Nr. 578.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.
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TARIFELE
aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 august 2000
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
de organe ale administraþiei publice ºi de alte instituþii publice, care nu sunt
prevãzute de legea fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145
Ð deciziile pronunþate de secþiile unite ale Curþii Supreme de Justiþie

252.000 lei/paginã de manuscris
252.000 lei/paginã de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, acþiuni, paºapoarte,
certificate de înregistrare fiscalã, alte acte prevãzute de lege, schimbãri
de nume, citaþii emise de instanþele judecãtoreºti
Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã, a cambiei ºi a biletului la ordin
Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti, a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ð concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învãþãmântul superior
Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici
Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
a hotãrârii irevocabile a instanþei judecãtoreºti, prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã

57.000 lei/act
304.000 lei/act
304.000 lei/act
759.000 lei/anunþ
1.100 lei/cuvânt
1.100 lei/cuvânt

304.000 lei/act

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
Ñ publicarea încheierilor judecãtorului delegat la înmatricularea societãþilor
comerciale, precum ºi a altor sentinþe prevãzute de lege

Ñ publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau divizare
Ñ publicarea actului constitutiv al societãþii comerciale (statut ºi contract de
societate), integral sau în extras
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi (anunþuri-extras)
Ñ bilanþuri ale bãncilor
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã
Ñ acte adiþionale
Ñ publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere (S.N.C., S.C.S.,
S.R.L.), precum ºi pentru anularea societãþii comerciale
Ñ alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri de adunãri generale, procese-verbale
ale adunãrilor generale, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamã
a lichidatorilor, raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)
Ñ publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei cuprinzând donatorii ºi donaþiile pentru partidele politice
Ñ alte acte a cãror publicare este prevãzutã de lege

677.000 lei/primele douã pagini
de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris (pentru
urmãtoarele pagini)
461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris
677.000 lei/anunþ
461.000 lei/paginã de manuscris
24.000 lei/rând
461.000 lei/paginã de manuscris
189.000 lei/anunþ

461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris
461.000 lei/paginã de manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
Ñ publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional ºi de ramurã

Tariful se calculeazã în
funcþie de numãrul de
pagini ºi de tirajul
comandat.

Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adãugatã de 19%.
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