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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcþia de judecãtor
la Curtea Supremã de Justiþie
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 12 din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993,
republicatã,
având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se numesc în funcþia de judecãtor la Curtea Supremã
de Justiþie urmãtorii:
Ñ Vasilescu Stela;
Ñ Rãdoi Rozalina;
Ñ Olaru Maura.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 569.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel
din Serviciul de Telecomunicaþii Speciale ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a),
al art. 66 alin. 1 ºi al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, precum ºi al art. 16 din Legea
nr. 92/1996 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaþii Speciale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Pe data de 1 decembrie 2000 se acordã
gradul de general de brigadã colonelului ing. Veºtimean
Ion Ion.

Art. 2. Ñ Pe data de 1 decembrie 2000 generalul de
brigadã Veºtimean Ion Ion se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 573.

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Domnul Filip Teodorescu se
recheamã din calitatea de ambasador extraordinar

ºi plenipotenþiar
Albania.

al

României

în

Republica

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 574.

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Domnul Gheorghe Liciu se
recheamã din calitatea de ambasador extraordinar

ºi plenipotenþiar
Ecuador.

al

României

în

Republica

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 575.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 641/8.XII.2000

3

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul art. 91 alin. (2) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Domnul Doru Romulus Costea se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica
Arabã Egipt.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 5 decembrie 2000.
Nr. 578.

HOTÃRÂRI

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

H O T Ã R Â R E A Nr. 48
din 30 noiembrie 2000

privind cererea de anulare a alegerilor din 26 noiembrie 2000 pentru funcþia de Preºedinte
al României, formulatã de Partidul Particularilor Ñ Partid Social Democrat Tradiþional Român
Lucian Mihai
Costicã Bulai
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Ioan Muraru
Nicolae Popa
Lucian Stângu
Florin Bucur Vasilescu
Romul Petru Vonica
Gabriela Ghiþã
Gabriela Dragomirescu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

La data de 29 noiembrie 2000 Partidul Particularilor Ñ
Partid Social Democrat Tradiþional Român, prin preºedintele
sãu, domnul Lucian Cornescu, a înaintat Curþii
Constituþionale, în vederea soluþionãrii, cererea de anulare
a alegerilor din data de 26 noiembrie 2000 pentru funcþia
de Preºedinte al României, cerere înregistratã la nr. 4.163
din 29 noiembrie 2000.
Potrivit dispoziþiilor art. 20 alin. 4 teza întâi din
Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Curþii
Constituþionale, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
Plenului Curþii Constituþionale nr. 19 din 17 octombrie 2000,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509
din 17 octombrie 2000, cererea se soluþioneazã fãrã citarea

pãrþilor, cu participarea numai a judecãtorilor Curþii, pe
baza sesizãrii ºi a celorlalte documente aflate la dosar.
În motivarea cererii de anulare a alegerilor pentru
funcþia de Preºedinte al României se susþine cã s-a produs ”încãlcarea drepturilor cetãþenilor de a fi corect
informaþi conform art. 31 din Constituþia României, prin
manipulare continuã, încã din timpul campaniei electorale,
de cãtre ansamblul institutelor de sondare a opiniei publice,
care, prin excluderea unui numãr important de candidaþi ºi
prin utilizarea mass-media, a influenþat posibilitatea de a
judeca în mod obiectiv valoarea fiecãrui candidat, împiedicându-i în final de a alege în propriul interesÒ. Totodatã
se invocã ºi ”Încãlcarea dreptului de a fi ales conform
art. 35 din Constituþia RomânieiÒ. Prin scrisoarea, separatã,
nr. 4.182 din data de 29 noiembrie 2000 a Partidului
Particularilor Ñ Partid Social Democrat Tradiþional Român
se mai aratã cã motivarea cererii de anulare a alegerilor
pentru funcþia de Preºedinte al României se întemeiazã ”pe
faptul cã în perioada 12 octombrie 2000, data începerii oficiale a campaniei electorale, ºi pânã la 23 noiembrie 2000,
uneori ºi dupã aceastã zi, a fost organizat un întreg dispozitiv instituþional ºi de presã care a avantajat candidaþii
rãmaºi în cursa pentru turul doiÒ. Se susþine, de asemenea, cã unii dintre candidaþi au fost prezentaþi în analizele
preluate de presa scrisã ºi audiovizualã, ”conform
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sondajelor, singurii candidaþi importanþi, ignorând cu
desãvârºire mesajul electoral, realist ºi ponderat, al unei
pãrþi din rândurile celorlalþi, ignorându-le însãºi calitatea
recunoscutã de BECÒ, ceea ce încalcã prevederile art. 16
din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României ºi ale art. 31 din Constituþie. În sensul celor
arãtate se anexeazã articole publicate în presã în perioada
campaniei electorale.
Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii în
temeiul art. 85 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, coroborat cu
art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea
Preºedintelui României, solicitã respingerea cererii de anulare a alegerilor pentru funcþia de Preºedinte al României
ca fiind inadmisibilã. Se aratã cã, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, Curtea
Constituþionalã anuleazã alegerile în cazul în care votarea
ºi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudã de naturã
sã modifice atribuirea mandatului sau ordinea candidaþilor
care pot participa la al doilea tur de scrutin, iar potrivit
alin. (2) al aceluiaºi articol, cererea trebuie motivatã ºi
însoþitã de dovezile pe care se întemeiazã. Se apreciazã
cã motivele invocate de Partidul Particularilor Ñ Partid
Social Democrat Tradiþional Român nu rãspund acestor
cerinþe legale ºi, în consecinþã, cererea de anulare a
alegerilor pentru funcþia de Preºedinte al României este
inadmisibilã.
C U R T E A,

analizând contestaþia în raport cu prevederile Constituþiei ºi
ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ulterioare, vãzând concluziile
reprezentantului Ministerului Public, precum ºi documentele
aflate la dosar, reþine urmãtoarele:
Potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. d) din Constituþie, ale
art. 26 din Legea nr. 47/1992, republicatã, precum ºi ale
art. 2 alin. (2) ºi ale art. 24 din Legea nr. 69/1992, Curtea
Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã sã
soluþioneze cererea de anulare a alegerilor din data de
26 noiembrie 2000 pentru funcþia de Preºedinte al
României, cerere formulatã de Partidul Particularilor Ñ
Partid Social Democrat Tradiþional Român.
În motivarea cererii de anulare a alegerilor din data de
26 noiembrie 2000 pentru funcþia de Preºedinte al
României se susþine cã au fost încãlcate prevederile constituþionale ale art. 31 privind ”Dreptul la informaþieÒ ºi cele
ale art. 35 referitoare la ”Dreptul de a fi alesÒ, încãlcare
constând în influenþarea opiniei electoratului ”încã din timpul

campaniei electorale de cãtre ansamblul institutelor de
sondareÒ, prin favorizarea unora dintre candidaþi, care au
fost prezentaþi în analizele sondajelor de opinie preluate de
mass-media, ca fiind singurii candidaþi importanþi. În acest
sens autorul cererii a depus extrase din presa scrisã.
Examinând cererea formulatã de Partidul Particularilor Ñ
Partid Social Democrat Tradiþional Român, Curtea
Constituþionalã constatã cã, potrivit art. 24 alin. (1) ºi (2)
din Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, ”Curtea Constituþionalã anuleazã alegerile în cazul
în care votarea ºi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudã
de naturã sã modifice atribuirea mandatului sau, dupã caz,
ordinea candidaþilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. În aceastã situaþie Curtea va dispune repetarea turului de
scrutin în a treia duminicã de la data anulãrii alegerilor.
Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele,
formaþiunile politice ºi candidaþii care au participat la alegeri, în
termen de cel mult 3 zile de la închiderea votãrii; cererea trebuie motivatã ºi însoþitã de dovezile pe care se întemeiazãÒ.
În temeiul acestor prevederi legale Curtea reþine cã
anularea alegerilor poate sã intervinã numai în cazul în
care votarea ºi stabilirea rezultatelor au avut loc prin
fraudã, iar aceasta este de naturã sã modifice atribuirea
mandatului sau, dupã caz, ordinea candidaþilor care pot
participa la al doilea tur de scrutin, precum ºi faptul cã
cererea de anulare a alegerilor trebuie motivatã ºi însoþitã
de dovezile pe care se întemeiazã.
În speþã, Curtea Constituþionalã constatã însã cã în
cuprinsul cererii Partidului Particularilor Ñ Partid Social
Democrat Tradiþional Român sunt formulate motive care
vizeazã desfãºurarea unor acþiuni ale institutelor de sondare a opiniei publice ºi modul în care acestea au fost
reflectate de mass-media în perioada campaniei electorale,
iar nu motive care sã vizeze modul în care s-au desfãºurat
votarea ºi stabilirea rezultatelor alegerilor ºi care sã justifice, în sensul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, anularea alegerilor pentru funcþia de Preºedinte al României
din data de 26 noiembrie 2000. Curtea constatã, de asemenea, cã extrasele din presa scrisã depuse de autorul
cererii în susþinerea motivelor invocate nu constituie dovezi
de naturã sã demonstreze faptul cã votarea ºi stabilirea
rezultatelor alegerilor au avut loc prin fraudã.
Faþã de cele arãtate cererea de anulare a alegerilor
pentru funcþia de Preºedinte al României urmeazã sã fie
respinsã.

Pentru considerentele arãtate, în temeiul art. 144 lit. d) din Constituþie, al art. 13 alin. (1) lit. B.a), al art. 16, 26
ºi 27 din Legea nr. 47/1992, republicatã, precum ºi al art. 2 alin. (2) ºi al art. 24 din Legea nr. 69/1992,
CURTEA

În numele legii
H O T Ã R Ã ª T E :

Respinge cererea de anulare a alegerilor din data de 26 noiembrie 2000 pentru funcþia de Preºedinte
al României, formulatã de Partidul Particularilor Ñ Partid Social Democrat Tradiþional Român.
Hotãrârea este definitivã ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 27/2000
privind regimul produselor supuse accizelor
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. I. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã dupã
cum urmeazã:
1. Alineatele (2) ºi (3) ale articolului 8 vor avea
urmãtorul cuprins:
”(2) Facturile fiscale ºi avizele de însoþire a mãrfii au
regim special, sunt realizate în conformitate cu prevederile
legale ºi se tipãresc de Compania Naþionalã ÇImprimeria
NaþionalãÈ Ñ S.A., utilizându-se hârtii, cerneluri speciale ºi
alte elemente de siguranþã.
(3) Pe lungimea în diagonalã a fiecãrui document
prevãzut la alin. (2) se vor inscripþiona, dupã caz, cuvintele:
Monopol alcool sau Bãuturi alcoolice.Ò
2. Litera b) a articolului 27 se abrogã.
Nr.
crt.
0

”1.

2.

3. La articolul 32 se introduce alineatul (3) cu urmãtorul
cuprins:
”(3) La verificarea realitãþii concentraþiei alcoolice înscrise
pe etichetele sortimentelor de bere se va avea în vedere
concentraþia alcoolicã înscrisã în specificaþia tehnicã internã
elaboratã pe baza standardului în vigoare pentru fiecare
sortiment. Abaterea admisã la efectuarea verificãrii este de
± 0,5 grade alcoolice.Ò
4. Litera i) a alineatului (4) al articolului 34 se abrogã.
5. Alineatele (2) ºi (3) ale articolului 45 se abrogã.
6. Poziþiile nr. 1 ºi 2 de la litera A ”Alcool brut, alcool
etilic rafinat, bãuturi alcoolice ºi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conþin
alcool etilicÒ, prevãzute în anexa nr. 1 ”Lista cuprinzând
taxele speciale de consumaþie (accize)Ò, se modificã ºi vor
avea urmãtorul cuprins:

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M.

Acciza
(echivalent euro/U.M.)

1

2

3

Alcool brut, alcool etilic rafinat; bãuturi alcoolice ºi orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care conþin
alcool etilic, cu o concentraþie mai mare de 0,5% în volum; vinuri,
produse pe bazã de vin ºi produse pe bazã de distilat din vin, cu
o concentraþie în alcool de peste 22% în volum; coniac, armaniac
ºi vinars
1.1. Alcool brut
1.2. Alcool etilic rafinat
1.3. Bãuturi alcoolice spirtoase obþinute pe bazã de alcool etilic
rafinat ºi bãuturi alcoolice obþinute din distilate de cereale
1.4. Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului,
care conþin alcool etilic, cu o concentraþie mai mare de 0,5%;
vinuri, produse pe bazã de vin ºi produse pe bazã de distilat
din vin, cu o concentraþie în alcool de peste 22% în volum;
coniac, armaniac ºi vinars
Bãuturi alcoolice naturale

7. Anexa nr. 23 ”Lista cuprinzând valoarea scrisorii de
garanþie bancarã (pentru producãtorii ºi importatorii de
alcool brut, alcool etilic rafinat ºi de bãuturi alcoolice spirtoase)Ò se abrogã.
Art. II. Ñ Agenþii economici producãtori interni ºi importatori de alcool brut, alcool etilic rafinat ºi de bãuturi alcoolice spirtoase, care au depus scrisori de garanþie bancarã
emise în favoarea Ministerului Finanþelor, în vederea obþinerii autorizaþiei de comercializare, ºi care la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã nu înregistreazã
obligaþii fiscale restante provenite din accize pot solicita,

hl alcool pur1)
hl alcool pur

0
65

hl alcool pur

85

hl alcool pur
hl alcool pur

85
85Ò

începând cu data intrãrii în vigoare a acesteia, restituirea
scrisorilor respective.
Art. III. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã se abrogã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 164/2000 privind instituirea unor mãsuri pentru stimularea agenþilor economici producãtori interni sau
importatori de alcool, bãuturi alcoolice spirtoase ºi bãuturi
alcoolice naturale, în vederea achitãrii obligaþiilor cãtre
bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi fondurile speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 514 din 19 octombrie 2000.
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Art. IV. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 27/2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi cu cele aduse
prin prezenta ordonanþã de urgenþã, va fi republicatã în

Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea
ei de cãtre Parlament, dându-se textelor o nouã
numerotare.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 7 decembrie 2000.
Nr. 252.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru prelungirea mandatului directorului adjunct al Proiectului
”Calea Feratã Transeuropeanã (TER)Ò din cadrul Acordului dintre Comisia Economicã
pentru Europa a Organizaþiei Naþiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) ºi guvernele participante
privind fondul de cooperare ºi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Mandatul domnului Mircea Lupescu, aprobat
prin Hotãrârea Guvernului nr. 37/1993 ºi prelungit prin
hotãrârile Guvernului nr. 74/1995, nr. 252/1997,
nr. 969/1998 ºi nr. 233/2000, se prelungeºte cu încã un
an, respectiv pe perioada 1 ianuarieÑ31 decembrie
2001, în calitate de director adjunct al Proiectului ”Calea
Feratã Transeuropeanã (TER)Ò, cu biroul central la
Budapesta, din cadrul Acordului dintre Comisia Economicã
pentru Europa a Organizaþiei Naþiunilor Unite

(C.E.E./O.N.U.) ºi guvernele participante privind fondul de
cooperare ºi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie
1992.
Art. 2. Ñ Cheltuielile reprezentând salariul ºi celelalte
drepturi ale domnului Mircea Lupescu, stabilite de reglementãrile în vigoare pentru funcþia cu care a fost asimilat,
vor fi suportate de Compania Naþionalã de Cãi Ferate
”C.F.R.Ò Ñ S.A., în limita bugetului de venituri ºi cheltuieli
aprobat.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.229.
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HOTÃRÂRE
privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare,
dezvoltare ºi exploatare petrolierã în perimetrul XIX Neptun,
încheiat între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale, pe de o parte,
ºi Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi Compania ”ELF AquitaineÒ,
pe de altã parte
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
(Hauts de Seine), Franþa, pe de altã parte, în calitate de
concesionar, prevãzut în anexa*) care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare ºi exploatare petrolierã, aprobat potrivit art. 1, intrã
în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul de concesiune pentru
explorare, dezvoltare ºi exploatare petrolierã în perimetrul
XIX Neptun, încheiat între Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale, pe de o parte, în calitate de concedent,
ºi Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A.
Bucureºti ºi Compania ”ELF AquitaineÒ, cu sediul în Tour
ELF, 2 Place de la Coupole, la DŽfense 6, Courbevois

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, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.233.
*) Anexa se comunicã semnatarilor acordurilor ºi instituþiilor abilitate.

«
RECTIFICARE
În Procesul-verbal privind rezultatul alegerilor din 26 noiembrie 2000 pentru
Camera Deputaþilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din
4 decembrie 2000, se face urmãtoarea rectificare:
Ñ la paginile 49 ºi 67, la poziþia nr. 150, respectiv 8, SMARANDA DOBRESCU,
în dreptul rubricii ”Apartenenþa politicã (dupã caz)Ò, în loc de: PDSR se va
citi: PSDR.

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2001

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã, numere bis
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României, Partea a
5. Monitorul Oficial al României, Partea a
6. Monitorul Oficial al României, Partea a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de Hotãrâri ale Guvernului
României ºi alte acte normative
9. Repertoriul actelor normative publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Ediþii trilingve
12. Ediþii tematice*)

II-a
III-a
IV-a

Nr.
anual
de apariþii

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

620

3.432.000

858.000

943.800

1.038.180

1.142.000

50

857.600

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

ÑÑ

212
290
700
3.240
4

3.808.000
6.003.200
1.218.560
5.147.200
900.000

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
225.000

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
247.500

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
272.250

952.000
1.500.800
304.640
1.286.800
299.500

12

1.500.000

375.000

412.500

453.750

499.200

1
1
12
52

300.000
225.000
1.200.000
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

I

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. II
Trim. III

Trim. IV

*) Preþul individual pe apariþie va fi comunicat difuzorului cu 30 de zile înainte de tipãrire.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð6 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 7Ð12 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
oficiile poºtale ale Companiei Naþionale ”Poºta RomânãÒ Ñ S.A., filialele S.C. Rodipet Ñ S.A., precum ºi prin urmãtorii
difuzori abilitaþi:
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, Calea Victoriei nr. 133Ð135, parter
Ñ (telefon/fax: 650.45.45)

◆ G & F PRESS DISTRIBUTION Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, ªos. Alexandriei nr. 76, bl. PC8, sc. 1, et. 5, ap. 22
Ñ (telefon/fax: 420.99.71)

◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd Ion Mihalache bl. 164, ap. 33
Ñ (telefon/fax: 665.09.22)

◆ CURIER PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
Ñ (telefon/fax: 068/47.05.96)

◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.

Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
Ñ (telefon/fax: 044/11.48.01; 044/11.48.02)

◆ ROESTA Ñ S.R.L.

Ñ Curtea de Argeº, str. Valea Iaºului bl. P10, sc. B, et. 3, ap. 18
Ñ (telefon/fax: 048/72.11.43)

◆ MIMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Hunedoara, Str. Libertãþii nr. 5, bl. 12, ap. 5
Ñ (telefon/fax: 054/71.10.81)
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