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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea prealabilã, în vederea recunoaºterii în România
a Fundaþiei germane ”Friedrich EbertÒ
În temeiul art. 107 din Constituþia României, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea
raporturilor de drept internaþional privat ºi al art. 76 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaþii ºi
fundaþii,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã, în vederea recunoaºterii prin
hotãrâre judecãtoreascã, funcþionarea pe teritoriul României
a Fundaþiei germane ”Friedrich EbertÒ, persoanã juridicã de
drept privat, neguvernamentalã ºi fãrã scop patrimonial, cu
sediul real în Republica Federalã Germania, Godesberger
Alee 149, D-53175 Bonn, prin intermediul unei sucursale.
Art. 2. Ñ Sucursala din România a Fundaþiei germane
”Friedrich EbertÒ va desfãºura activitãþi de asistenþã socialpoliticã, fãrã scop patrimonial, în domeniile: cooperare sindicalã, dialog social-politic, administraþie localã, media ºi
tineret ºi îºi propune ca scop stimularea dialogului dintre

indivizi, grupãri sociale ºi politice, asociaþii, sindicate, a
schimbului de experienþã ºi de experþi ºi pregãtirea ºi perfecþionarea ºtiinþificã a tinerilor dotaþi.
Art. 3. Ñ Sediul sucursalei din România a Fundaþiei
germane ”Friedrich EbertÒ este în municipiul Bucureºti,
str. Dobrotã nr. 5, sectorul 2.
Art. 4. Ñ Fundaþia germanã ”Friedrich EbertÒ, prin
sucursala din România, îºi va desfãºura activitatea cu respectarea legii române, dupã obþinerea hotãrârii judecãtoreºti
de recunoaºtere.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
p. Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Gheorghe Mocuþa,
secretar de stat
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
Bucureºti, 4 august 2000.
Nr. 643.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare
privind cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã, semnat la Budapesta la 26 noiembrie 1999
În temeiul art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea ºtiinþificã
ºi tehnologicã, semnat la Budapesta la 26 noiembrie 1999.

Art. 2. Ñ Cheltuielile privind punerea în practicã a prevederilor acordului se suportã din bugetul Agenþiei
Naþionale pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
Contrasemneazã:
p. Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare,
Mircea Puºcã
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
p. Ministrul finanþelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Bucureºti, 4 august 2000.
Nr. 644.
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ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare pãrþi contractante,
recunoscând avantajele pe care popoarele celor douã þãri le pot dobândi prin creºterea cooperãrii ºtiinþifice ºi tehnologice, precum ºi importanþa sa pentru dezvoltarea economiei naþionale ºi prosperitatea ambelor þãri,
în dorinþa de a încuraja ºi de a promova cooperarea în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei,
fiind convinse cã aceastã cooperare internaþionalã în domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei va întãri legãturile de prietenie ºi înþelegere dintre cele douã þãri,
amintind de Tratatul de înþelegere, cooperare ºi bunã vecinãtate dintre România ºi Republica Ungarã, semnat la
Timiºoara la 16 septembrie 1996,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 5

Pãrþile contractante vor dezvolta ºi vor sprijini cooperarea ºtiinþificã ºi tehnologicã ºi contactele directe dintre organizaþiile colaboratoare ale celor douã þãri în baza egalitãþii
ºi a avantajului reciproc.
Organizaþiile colaboratoare pot include institute ºtiinþifice,
societãþi ºtiinþifice, universitãþi, agenþii guvernamentale, întreprinderi mici ºi mijlocii, organizaþii neguvernamentale active
în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii ºi alte organizaþii de
cercetare ºi dezvoltare.

Tratamentul drepturilor de proprietate intelectualã pentru
creaþiile care provin din activitãþile de cooperare în cadrul
prezentului acord va fi reglementat prin aranjamente de
implementare între organizaþiile colaboratoare, prin care va
fi garantatã o protecþie adecvatã ºi eficientã a proprietãþii
intelectuale. Organizaþiile colaboratoare vor deveni titulari în
comun ai proprietãþii intelectuale ce rezultã din cooperarea
în cadrul prezentului acord.
Informaþiile ºtiinþifice ºi tehnologice cu caracter de nonproprietate ce rezultã din activitãþile în cadrul prezentului
acord vor fi deþinute de ambele pãrþi contractante ºi nu vor
fi divulgate oricãrei terþe pãrþi fãrã consimþãmântul prealabil
în scris al ambelor pãrþi contractante, dacã nu s-a convenit
altfel în scris între organizaþiile colaboratoare.

ARTICOLUL 2

În conformitate cu prezentul acord, cooperarea ºtiinþificã
ºi tehnologicã va fi promovatã prin:
a) proiecte de cercetare ºi dezvoltare ºtiinþificã ºi tehnologicã în domenii stabilite de comun acord;
b) schimb de oameni de ºtiinþã, specialiºti, cercetãtori ºi
experþi;
c) schimb de informaþii ºi documentaþii ºtiinþifice ºi tehnologice în contextul activitãþilor de cooperare;
d) conferinþe, simpozioane, seminarii ºtiinþifice comune ºi
alte întruniri;
e) alte forme de cooperare ºtiinþificã ºi tehnologicã care
pot fi stabilite de comun acord de pãrþile contractante.
De asemenea, pãrþile contractante vor încuraja schimbul
de tehnologii între întreprinderi, inclusiv aranjamente de
colaborare tehnicã.
ARTICOLUL 3

Pãrþile contractante vor încuraja ºi vor sprijini cooperarea ºi participarea în cadrul programelor ºi proiectelor
ºtiinþifice, tehnologice ºi de dezvoltare, multilaterale ºi regionale.
Pãrþile contractante vor schimba informaþii cu privire la
prioritãþile lor în cooperarea tehnico-ºtiinþificã la nivel european ºi vor încuraja organizaþiile colaboratoare sã iniþieze
ºi sã participe în comun la programe europene ºi la alte
programe ºi proiecte de cercetare ºi dezvoltare internaþionale.
ARTICOLUL 4

Cooperarea în cadrul prezentului acord va fi supusã
legislaþiei ºi reglementãrilor naþionale în vigoare din ambele
þãri, precum ºi reglementãrilor organizaþiilor internaþionale la
care pãrþile contractante sunt membre.

ARTICOLUL 6

Oameni de ºtiinþã ºi experþi din alte þãri ºi organizaþii
internaþionale pot fi invitaþi, cu consimþãmântul ambelor pãrþi
contractante, sã participe pe cheltuiala lor, dacã nu s-a
convenit altfel, la activitãþile care se desfãºoarã în cadrul
prezentului acord.
ARTICOLUL 7

Organizaþiile responsabile pentru aplicarea prevederilor
prezentului acord sunt Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã,
Tehnologie ºi Inovare din România ºi Comitetul Naþional
pentru Dezvoltare Tehnologicã din Republica Ungarã.
ARTICOLUL 8

În scopul aplicãrii prezentului acord pãrþile contractante
vor înfiinþa o comisie mixtã de cooperare ºtiinþificã ºi tehnologicã, denumitã în continuare comisia mixtã, alcãtuitã din
reprezentanþi ºi experþi desemnaþi de fiecare parte contractantã.
Comisia mixtã va planifica ºi va coordona cooperarea în
domeniul ºtiinþei ºi tehnologiei ºi va evalua progresul acestei cooperãri, va elabora programe de cooperare bienale,
va controla aplicarea programelor ºi va propune, dacã este
necesar, mãsuri pentru realizarea industrialã a rezultatelor
activitãþilor de cooperare.
Comisia mixtã se va întruni la fiecare 2 ani sau la solicitarea oricãrei organizaþii responsabile, alternativ în
România ºi în Republica Ungarã.
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ARTICOLUL 9

Cheltuielile privind schimbul de oameni de ºtiinþã, specialiºti, cercetãtori ºi experþi, care rezultã din aplicarea prezentului acord, dacã nu s-a convenit altfel, vor fi suportate
dupã cum urmeazã:
a) partea trimiþãtoare va suporta cheltuielile de transport
internaþional ºi cheltuielile de asigurare de sãnãtate în caz
de urgenþã;
b) partea primitoare va acoperi cheltuielile de transport
pe teritoriul sãu ºi cheltuielile de cazare ºi masã, în conformitate cu reglementãrile în vigoare din fiecare þarã.
ARTICOLUL 10

Prezentul acord va rãmâne în vigoare pentru o perioadã
de 5 ani ºi va continua pe perioade succesive de câte
5 ani, dacã nici una dintre pãrþile contractante nu va notifica în scris, cu 6 luni înainte, intenþia sa de a-l denunþa.
Încetarea valabilitãþii prezentului acord nu va afecta proiectele sau programele convenite în cadrul acestuia ºi care
nu sunt realizate în totalitate în momentul încetãrii lui.
Prevederile prezentului acord pot fi modificate sau
amendate numai cu acordul ambelor pãrþi contractante.
Orice diferenþe legate de interpretarea sau implementarea acestui acord vor fi reglementate prin consultãri în
cadrul comisiei mixte sau între organizaþiile responsabile.

Prezentul acord va intra în vigoare dupã un schimb de
note care sã confirme cã pãrþile contractante au îndeplinit
procedurile legale interne necesare pentru intrarea în
vigoare a acestuia. Data intrãrii în vigoare va fi data ultimei notificãri.

Semnat la Budapesta la 26 noiembrie 1999, în douã
exemplare originale, fiecare în limbile românã, ungarã ºi
englezã.

Pentru Guvernul României,
Lanyi Szabolcs

Pentru Guvernul Republicii Ungare,
çd‡m Tšršk

În caz de diferenþe de interpretare a acordului, textul în
limba englezã va prevala.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare, încheiatã
între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”Turism FelixÒ 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 ”Turism FelixÒ Ñ S.A., în calitate de
concesionar, în perimetrul Bãile Felix Ð 1 Mai, situat în

localitatea Sânmartin, 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.

p. PRIM-MINISTRU

MIRCEA CIUMARA
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu

Bucureºti, 4 august 2000.
Nr. 646.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”CalcarulÒ 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 licenþele de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiate între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”CalcarulÒ Ñ S.A., în calitate de
concesionar, în perimetrele Pârâul Cailor ºi Botuº, judeþul

Suceava, prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2*) care fac parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþele de concesiune a activitãþii miniere
de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
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, 4 august 2000.
Nr. 647.
*) Anexele nr. 1 ºi 2 se comunicã instituþiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”MinexÒ 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 ”MinexÒ Ñ S.R.L., în calitate de
concesionar, în perimetrul Dealul 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.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Bucureºti, 4 august 2000.
Nr. 648.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”RomcifÒ 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 licenþele de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiate între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”RomcifÒ Ñ S.A., în calitate de concesionar, în perimetrele Pucioasa, Malu RoºuÑFieni ºi

Lespezi, judeþul Dâmboviþa, prevãzute în anexele nr. 1Ñ3*)
care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþele de concesiune a activitãþii miniere
de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
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, 4 august 2000.
Nr. 649.
*) Anexele nr. 1Ñ3 se comunicã instituþiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”MoldocimÒ 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 licenþele de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiate între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”MoldocimÒ Ñ S.A., în calitate de
concesionar, în perimetrele: Bicaz-Chei, situat în localitatea
Bicaz-Chei, ºi Þepeºeni, situat în localitatea Bicazu

Ardelean, judeþul Neamþ, prevãzute în anexele nr. 1 ºi 2*)
care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþele de concesiune a activitãþii de
exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri
în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Bucureºti, 4 august 2000.
Nr. 650.
*) Anexele nr. 1 ºi 2 se comunicã instituþiilor interesate.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
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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
”AxonÒ 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 ”AxonÒ Ñ S.R.L., în calitate de concesionar, în perimetrul GhidfalãuÑZoltan-Nord, judeþul

Covasna, 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.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
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, 4 august 2000.
Nr. 651.
*) Anexa se comunicã instituþiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Naþionalã a Sãrii
”SalromÒ 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 licenþele de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiate între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Naþionalã a Sãrii ”SalromÒ Ñ S.A., în calitate de
concesionar, în perimetrele: ArnotaÑBistriþa, situat în localitatea Costeºti, judeþul Vâlcea; UngurelaºuÑPolovragi, situat
în localitatea Polovragi, judeþul Gorj; VasilatuÑBrezoi, situat
în localitatea Brezoi, judeþul Vâlcea; CataracteÑVoineasa,

situat în localitatea Voineasa, judeþul Vâlcea ºi Govora-Sat,
situat în localitatea Mihãeºti, judeþul Vâlcea, prevãzute în
anexele nr. 1Ð5*) care fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ Licenþele de concesiune a activitãþii miniere
de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri
în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Bucureºti, 4 august 2000.
Nr. 652.
*) Anexele nr. 1Ñ5 se comunicã instituþiilor interesate.

Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 89/2000 privind alocaþiile de hranã
pentru consumurile colective din unitãþile sanitare publice
În temeiul art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Anexa la

Hotãrârea Guvernului

nr. 89/2000 privind alocaþiile de hranã pentru consumurile
colective din unitãþile sanitare publice, publicatã

în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 7 februa-

rie 2000, se completeazã cu o nouã poziþie cu urmãtorul
cuprins:
Ñ lei/zi Ñ
”Bolnavi psihici ºi bolnavi
33.480Ò
psihici cu internare obligatorie
în unitãþi sanitare cu paturi

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
Alexandru Ciocâlteu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 4 august 2000.
Nr. 653.
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