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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 169/2000 privind transmiterea, cu platã, a unui imobil
din proprietatea Societãþii Comerciale
”Fast Service ElectronicaÒ Ñ S.A. în proprietatea
Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei ºi Harghitei
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 169
din 19 octombrie 2000 privind transmiterea, cu platã, a unui imobil din proprietatea Societãþii Comerciale ”Fast Service ElectronicaÒ Ñ S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei ºi Harghitei, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 26 octombrie 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 februarie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 12 martie 2001.
Nr. 49.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 169/2000
privind transmiterea, cu platã, a unui imobil din proprietatea
Societãþii Comerciale ”Fast Service ElectronicaÒ Ñ S.A.
în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei
ºi Harghitei
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 169/2000 privind transmiterea, cu platã, a unui
imobil din proprietatea Societãþii Comerciale ”Fast Service ElectronicaÒ Ñ
S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei ºi Harghitei ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 9 martie 2001.
Nr. 89.
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HOTÃRÂRI

ALE

PARLAMENTULUI

ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
referitoare la constituirea Comisiei parlamentare pentru elaborarea Proiectului de hotãrâre
privind modificarea ºi completarea Regulamentului ºedinþelor comune
ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se constituie Comisia parlamentarã pentru
elaborarea Proiectului de hotãrâre privind modificarea ºi
completarea Regulamentului ºedinþelor comune ale Camerei
Deputaþilor ºi Senatului, alcãtuitã din 7 deputaþi ºi 7 senatori, în componenþa nominalã prevãzutã în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Deputaþii, senatorii ºi grupurile parlamentare
din Camera Deputaþilor ºi din Senat pot depune la comisie
amendamente, motivate în scris, în termen de 20 de zile
de la data adoptãrii prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Proiectul de hotãrâre va fi depus la birourile
permanente ale celor douã Camere ale Parlamentului în termen de 60 de zile de la data adoptãrii prezentei hotãrâri.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 7 martie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 7 martie 2001.
Nr. 7.

ANEXÃ
COMPONENÞA NOMINALÃ

a Comisiei parlamentare pentru elaborarea Proiectului de hotãrâre privind modificarea
ºi completarea Regulamentului ºedinþelor comune ale Camerei Deputaþilor ºi Senatului
1. Aristide Roibu, senator
2. Ion Predescu, senator
3. Octavian Opriº, senator
4. Ioan Bivolaru, deputat
5. Eugen Nicolicea, deputat
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nicolae-Marian Iorga, senator
Florina Ruxandra Jipa, deputat
Nicolae Vasilescu, deputat
Iuliu Pãcurariu, senator
Emil Boc, deputat
Nicolae-Vlad Popa, senator
Titu-Nicolae Gheorghiof, deputat
Kov‡cs PŽter Eckstein, senator
Ervin-Zoltan SzŽkely, deputat

Ñ Grupul parlamentar al P.D.S.R.
umanist)
Ñ Grupul parlamentar al P.D.S.R.
umanist)
Ñ Grupul parlamentar al P.D.S.R.
umanist)
Ñ Grupul parlamentar al P.D.S.R.
umanist)
Ñ Grupul parlamentar al P.D.S.R.
umanist)
Ñ Grupul parlamentar al P.R.M.
Ñ Grupul parlamentar al P.R.M.
Ñ Grupul parlamentar al P.R.M.
Ñ Grupul parlamentar al P.D.
Ñ Grupul parlamentar al P.D.
Ñ Grupul parlamentar al P.N.L.
Ñ Grupul parlamentar al P.N.L.
Ñ Grupul parlamentar al U.D.M.R.
Ñ Grupul parlamentar al U.D.M.R.

(social-democrat ºi
(social-democrat ºi
(social-democrat ºi
(social-democrat ºi
(social-democrat ºi
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
privind desemnarea membrilor Comisiei parlamentare pentru controlul aplicãrii Legii nr. 42/1990
pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor,
precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, republicatã
În temeiul art. 7 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989, republicatã,
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se desemneazã, în calitatea de membru în
Comisia parlamentarã pentru controlul aplicãrii Legii nr. 42/1990
pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi

urmaºilor acestora, rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria
Revoluþiei din decembrie 1989, senatorii ºi deputaþii prevãzuþi
în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 7 martie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 7 martie 2001.
Nr. 8.
ANEXÃ
COMPONENÞA NOMINALÃ

a Comisiei parlamentare pentru controlul aplicãrii Legii nr. 42/1990
pentru cinstirea eroilor-martiri ºi acordarea unor drepturi urmaºilor acestora,
rãniþilor, precum ºi luptãtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ilie Plãticã Vidovici, senator
Vasile Bleotu, deputat
Aurel Gubandru, deputat
Mircea Bucur, deputat
Vasile Duþã, senator
Constantin Bãlãlãu, senator
Romeo Marius Raicu, deputat
Ion Sârbulescu, senator
Cãtãlin Micula, deputat
Csaba Sogor, senator
Grigore Makkai, deputat

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul
Grupul

parlamentar
parlamentar
parlamentar
parlamentar
parlamentar
parlamentar
parlamentar
parlamentar
parlamentar
parlamentar
parlamentar

al
al
al
al
al
al
al
al
al
al
al

P.D.S.R (social-democrat ºi umanist)
P.D.S.R. (social-democrat ºi umanist)
P.D.S.R. (social-democrat ºi umanist)
P.R.M.
P.R.M.
P.D.
P.D.
P.N.L.
P.N.L.
U.D.M.R.
U.D.M.R.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
al Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000
Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ (1) Bugetul de venituri ºi cheltuieli al
Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2000, finanþat
integral din venituri extrabugetare, se rectificã ºi se stabileºte la
suma de 41.500.000 mii lei Ñ venituri, 38.200.000 mii lei Ñ

cheltuieli ºi 3.300.000 mii lei Ñ excedent bugetar.
(2) Detalierea cheltuielilor pe structura clasificaþiei bugetului de stat este prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 7 martie 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

PREªEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 7 martie 2001.
Nr. 9.
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5
ANEXÃ

BUGETUL DE VENITURI ªI CHELTUIELI PE ANUL 2000
Ñ mii lei Ñ
Total aprobat
Codul

Denumirea indicatorului

Codul

conform

Buget

Hotãrârii Parlamentului

rectificat

Diferenþe

nr. 11/2000

VENITURI TOTALE

24.950.000

41.500.000

16.550.000

2.400.000

2.534.426

134.426

10.800.000

10.414.611

Ð385.389

1.

0,08% din valoarea tranzacþiilor
pe piaþa secundarã

2.

0,1% din valoarea activului net al organismelor
de plasament colectiv în valori mobiliare

3.

0,5% din valoarea emisiunilor distribuite
prin ofertã publicã

1.200.000

907.192

Ð292.808

4.

1,5% din valoarea emisiunilor distribuite
în cadrul plasamentului privat

960.000

10.020.689

9.060.689

5.

2% din valoarea ofertelor publice de cumpãrarepreluare

6.696.000

11.901.320

5.205.320

6.

Venituri din dobânzi

394.000

1.039.000

645.000

7.

Venituri din anii precedenþi

2.500.000

4.682.762

2.182.762

23.950.000

38.200.000

14.250.000

CHELTUIELI TOTALE
1.

CHELTUIELI CURENTE

01

22.907.650

35.242.728

12.335.078

A.

CHELTUIELI DE PERSONAL

02

18.477.650

22.236.272

3.758.622

Cheltuieli cu salariile

10

12.350.000

14.653.921

2.303.921

Contribuþii pentru asigurãri sociale de stat

11

3.445.650

4.141.496

695.846

Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj

12

617.500

725.986

108.486

Deplasãri, detaºãri, transferãri

13

1.200.000

1.698.489

498.489

Contribuþii pentru constituirea Fondului
de asigurãri sociale de sãnãtate

14

864.000

1.016.380

152.380

CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

20

4.230.000

12.656.456

8.426.456

Cheltuieli pentru întreþinere ºi gospodãrie

24

1.320.000

1.847.388

527.388

Materiale ºi prestãri de servicii cu caracter
funcþional

25

900.000

1.566.733

666.733

Obiecte de inventar de micã valoare
sau scurtã duratã ºi echipament

26

180.000

825.765

645.765

Reparaþii curente

27

550.000

2.000.000

1.450.000

5.000.000

5.000.000

B.

Reparaþii capitale

C.
2.

Cãrþi ºi publicaþii

29

80.000

144.589

64.589

Alte cheltuieli

30

1.200.000

1.271.981

71.981

TRANSFERURI

38

350.000

350.000

Transferuri neconsolidabile

40

200.000

350.000

150.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.042.350

2.957.272

1.914.922

Investiþii ale instituþiilor publice

72

1.042.350

2.957.272

1.914.922

1.000.000

3.300.000

2.300.000

EXCEDENTE/DEFICIT BUGETAR
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Ordinului ministrului finanþelor nr. 620/1997
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996,
referitoare la plata obligaþiilor bugetare ºi majorãrile de întârziere
Ministrul finanþelor publice,
având în vedere prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 84 din Ordonanþa Guvernului
nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza dispoziþiilor art. 109 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996, cu modificãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii
Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata
obligaþiilor bugetare ºi majorãrile de întârziere, aprobate
prin Ordinul ministrului finanþelor nr. 620/1997, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 6 mai
1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã
ºi se completeazã dupã cum urmeazã:

Ñ pânã la data plãþii debitului, când acesta este plãtit
în cursul anului de impunere;
Ñ pânã la 31 decembrie pentru plãþile anticipate neachitate pânã la finele anului de impunere.
b) Majorãrile de întârziere pentru sumele neachitate,
înscrise în deciziile de plãþi anticipate cu titlu de impozit
pentru anul precedent, se calculeazã începând cu data de
1 ianuarie a anului urmãtor pânã la data plãþii inclusiv.
c) În cazul în care impozitul stabilit în decizia de impunere anualã este inferior sumei datorate cu titlu de plãþi
anticipate în contul impozitului pe venitul global, majorãrile
de întârziere calculate la sumele înscrise în deciziile de
plãþi anticipate se recalculeazã pentru impozitul înscris în
decizia de impunere anualã, începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui de impunere.Ò
Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ñ Dupã punctul 6.3 se introduce punctul 6.4 cu
urmãtorul cuprins:
”6.4. Pentru neplata la termen a impozitului pe venit,
prevãzut de Ordonanþa Guvernului nr. 73/1999, se datoreazã majorãri de întârziere dupã cum urmeazã:
a) Pentru anul fiscal de impunere majorãrile de întârziere pentru plãþile anticipate neefectuate în termen se calculeazã astfel:

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Oanã,
secretar de stat
Bucureºti, 5 martie 2001.
Nr. 315.
«

LISTA
cuprinzând agenþii economici avizaþi sã distribuie aparate de marcat electronice fiscale
(societãþi comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000,
nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000,
nr. 470 din 27 septembrie 2000 ºi nr. 561 din 13 noiembrie 2000
1. REL COMPUTER Ñ S.R.L., Bucureºti, Str. Biruinþei
nr. 4, sectorul 1, cod fiscal R 3510209, telefon/fax:
2240027Ñ2241777, avize de distribuþie ºi utilizare nr. 0106
ºi nr. 0107 din 22 noiembrie 2000 pentru aparatele de
marcat electronice fiscale C C S 100 NT ºi C C S 1
Dynamic, model REL ALIX/2 ºi model REL ALIX/1; configuraþie: structurã închisã, reþea; tipul hârtiei: termicã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii; reþea de distribuþie ºi
service: 7 agenþi economici ºi, respectiv, 7 agenþi economici.

2. CHRISTIAN GAVRILÃ Ñ S.R.L.,
Braºov,
Str. Harmanului nr. 50, sc. B, ap. 16, judeþul Braºov, cod
fiscal R 1094038, telefon/fax: 068/331829, 068/312670, aviz
de distribuþie ºi utilizare nr. 0108 din 8 decembrie 2000
pentru aparatele de marcat electronice fiscale CROS CS;
configuraþie: aplicaþie PC: CROS CS; imprimantã fiscalã
Epson MF România produsã de MASTER COMPUTERS Ñ
S.R.L., display client 2X20; tipul hârtiei: autocopiativã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii; reþea de distribuþie ºi
service: 1 agent economic ºi, respectiv, 1 agent economic.
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3. BIT SOFT Ñ S.R.L., Bucureºti, Str. Baltagului nr. 5,
bl. V81, sc. 1, ap. 9, et. 2, sectorul 5, cod fiscal
R 6520428, telefon/fax: 3158926, 3101556, avize de
distribuþie ºi utilizare nr. 0115 ºi nr. 0116 din 30 octombrie
2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip
FIDELIO FISCAL model 6.20 ºi tip MICROS FISCAL
model 8700; configuraþie: aplicaþie PC: FIDELIO; imprimantã fiscalã Epson MF România produsã de MASTER
COMPUTERS Ñ S.R.L. ºi, respectiv, aplicaþie PC:
MICROS 8700 HMS; imprimantã fiscalã Epson MF
România V.3.2.10 produsã de MASTER COMPUTERS Ñ
S.R.L.; tipul hârtiei: autocopiativã; destinaþie: comerþ,
prestãri de servicii, alimentaþie publicã; reþea de distribuþie
ºi service: 1 agent economic ºi, respectiv, 1 agent
economic.
4. SINTEZIS BIROTICA Ñ S.R.L., Oradea, str. Roman
Ciorogariu nr. 24, judeþul Bihor, cod fiscal R 6390409, telefon/fax: 059/443288, 059/419963; avize de distribuþie ºi utilizare nr. 0117 ºi nr. 0118 din 22 noiembrie 2000 pentru
aparatele de marcat electronice fiscale tip HOST WARE ºi
tip OMRON model RS 28 TF; configuraþie: aplicaþie PC:
HOST WARE Restaurant; imprimantã fiscalã POCOK 4
POS Ungaria ºi, respectiv, structurã închisã reþea; tipul
hârtiei: autocopiativã ºi, respectiv, termicã; destinaþie:
comerþ, prestãri de servicii, alimentaþie publicã ºi, respectiv,
comerþ, prestãri de servicii; reþea de distribuþie ºi service:
1 agent economic ºi, respectiv, 1 agent economic.
5. ROMANIAN BUSINESS CONSULT Ñ S.R.L.,
Bucureºti bd Dimitrie Cantemir nr. 1, P + 1, sectorul 4,
cod fiscal R 399557, telefon/fax: 3304664, 3308106; aviz
de distribuþie ºi utilizare nr. 0119 din 30 octombrie 2000
pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SPECTRUM POS M, configuraþie: aplicaþie PC: SPECTRUM
POS M; imprimantã fiscalã ND 77 MF WINCOR NIXDORF,
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afiºaj client WINCOR NIXDORF; tipul hârtiei: normalã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii; reþea de distribuþie ºi
service: 3 agenþi economici ºi, respectiv, 3 agenþi economici.
6. MASTER COMPUTERS Ñ S.R.L., Bucureºti, ºos.
Pantelimon nr. 111A, sectorul 2, cod fiscal R 1592512,
telefon/fax: 2504757; aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0120
din 22 noiembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip PECOPOS model 2000; configuraþie:
aplicaþie PC: PECOPOS 2000; imprimantã fiscalã Epson
MF România produsã de MASTER COMPUTERS Ñ
S.R.L., display client 2X20; tipul hârtiei: autocopiativã; destinaþie: comerþ, prestãri de servicii, comerþ carburanþi; reþea
de distribuþie ºi service: 1 agent economic ºi, respectiv,
1 agent economic.
7. COMPU TRADE III Ñ S.R.L., Timiºoara, bd Mihai
Eminescu nr. 5, judeþul Timiº, cod fiscal R 5833400, telefon/fax: 056/190523, 056/201155; aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0121 din 14 decembrie 2000 pentru aparatele de
marcat electronice fiscale tip ELZAB model ALFA SUPER;
configuraþie: structurã închisã; tipul hârtiei: autocopiativã;
destinaþie: comerþ, prestãri de servicii; reþea de distribuþie
ºi service: 2 agenþi economici ºi, respectiv, 1 agent economic.
8. NEXTRA Ñ S.R.L., Miercurea Ciuc, Str. Florilor
nr. 28, ap. 1, judeþul Harghita, cod fiscal R 3495397, telefon/fax: 066/171200; aviz de distribuþie ºi utilizare nr. 0124
din 22 decembrie 2000 pentru aparatele de marcat electronice
fiscale tip MICRELEC model MICRELEC 9600 SERIES;
configuraþie: aplicaþie PC: MICRELEC 9600 SERIES; imprimantã fiscalã CGP/EPSON TM-950 U, Ungaria; afiºaj client 2X20; tipul hârtiei: normalã; destinaþie: comerþ, prestãri
de servicii, comerþ carburanþi; reþea de distribuþie ºi service:
1 agent economic ºi, respectiv, 1 agent economic.

NOTÃ:
Reþeaua de distribuþie ºi service inclusã în avizele privind distribuirea ºi utilizarea aparatelor de marcat electronice
fiscale poate fi extinsã prin suplimentarea avizelor.

TARIFELE
aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 ianuarie 2001
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

320.000 lei/paginã de manuscris
320.000 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
Ð alte acte a cãror publicare este prevãzutã de lege
Ð publicaþii cu prezentare tabelarã

75.000 lei/act
395.000 lei/act
395.000 lei/act
650.000 lei/anunþ
1.500 lei/cuvânt
1.500 lei/cuvânt
395.000 lei/act
1.500 lei/cuvânt
30.000/rând

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, hotãrâri
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

450.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
677.000 lei/anunþ
590.000 lei/paginã de manuscris
30.000 lei/rând
590.000 lei/paginã de manuscris
245.000 lei/anunþ

590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 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 în cotã de 19%.
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