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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Steaua României
în grad de Colan
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I ºi ale art. 11
alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii
al României, cu modificãrile ulterioare,
în semn de înaltã consideraþie pentru contribuþia avutã la dezvoltarea
relaþiilor de colaborare dintre Republica Lituania ºi România,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua României în grad
de Colan Excelenþei sale, domnul Valdas Adamkus, Preºedintele Republicii
Lituania.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 13 noiembrie 2001.
Nr. 887.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Steaua României
în grad de Colan
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I ºi ale art. 11
alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii
al României, cu modificãrile ulterioare,
în semn de înaltã consideraþie pentru contribuþia avutã la dezvoltarea
relaþiilor de colaborare dintre Republica Letonia ºi România,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua României în grad
de Colan Excelenþei sale, doamna Vaira Vike-Freiberga, Preºedintele
Republicii Letonia.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 13 noiembrie 2001.
Nr. 888.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului
a Acordului dintre România ºi Comunitatea Europeanã
instituind anumite condiþii pentru transportul rutier de mãrfuri
ºi promovarea transportului combinat,
semnat la Luxemburg la 28 iunie 2001
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea
ºi ratificarea tratatelor,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 351 din 25 octombrie 2001,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre
România ºi Comunitatea Europeanã instituind anumite condiþii pentru transportul rutier de mãrfuri ºi promovarea transportului combinat, semnat la
Luxemburg la 28 iunie 2000, ºi se dispune publicarea prezentului decret în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 19 noiembrie 2001.
Nr. 916.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Vatican,
în luna decembrie 2001, a ceremoniei pentru oferirea de cãtre România
a Bradului monumental de Crãciun
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice, cu modificãrile ulterioare, ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, precum ºi ale
art. 106 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziþiile publice,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ În vederea aducerii la îndeplinire a

moniei de oferire de cãtre România a Bradului monu-

obligaþiilor internaþionale asumate de România, se aprobã

mental de Crãciun, care va orna Piaþa Sfântul Petru din

organizarea la Vatican, în luna decembrie 2001, a cere-

Roma.
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Art. 2. Ñ (1) În vederea continuãrii ºi intensificãrii
demersurilor ºi mãsurilor necesare pentru buna organizare
ºi desfãºurare a acþiunii politico-diplomatice prevãzute la
art. 1, se constituie un comitet interministerial.
(2) Comitetul interministerial are în componenþã câte un
reprezentant din cadrul urmãtoarelor autoritãþi ale administraþiei publice centrale:
Ñ Ministerul Afacerilor Externe;
Ñ Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei;
Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale;
Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor;
Ñ Ministerul de Interne;
Ñ Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
Ñ Ministerul Administraþiei Publice;
Ñ Secretariatul General al Guvernului.
(3) La lucrãrile comitetului interministerial participã, în
calitate de invitat, ºi un reprezentant al Administraþiei prezidenþiale.
(4) Comitetul interministerial va coordona toate
activitãþile destinate organizãrii ºi desfãºurãrii manifestãrii
prevãzute la art. 1, scop în care va realiza toate demersurile necesare ºi se va întruni, sãptãmânal sau ori de câte
ori va fi necesar, pentru analiza stadiului pregãtirilor.
Art. 3. Ñ (1) Finanþarea cheltuielilor aferente
desfãºurãrii manifestãrii politico-diplomatice prevãzute la
art. 1, în sumã totalã de 4.805.425 mii lei, se asigurã din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe
anul 2001.
(2) Cu suma prevãzutã la alin. (1) se aprobã suplimentarea bugetelor pe anul 2001 ale Ministerului Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, Ministerului Apãrãrii
Naþionale, Ministerului de Interne, Ministerului Culturii ºi
Cultelor ºi Ministerului Administraþiei Publice, dupã cum
urmeazã:
a) bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor
ºi Locuinþei la capitolul 68.01 ”Transporturi ºi
comunicaþiiÒ, titlul 20 ”Cheltuieli materialeÒ, cu suma de
1.063.563 mii lei;

b) bugetul Ministerului Apãrãrii Naþionale la capitolul
72.01 ”Alte acþiuniÒ, cu suma de 1.766.050 mii lei, din care
22.000 mii lei la titlul 02 ”Cheltuieli de personalÒ ºi
1.744.050 mii lei la titlul 20 ”Cheltuieli materialeÒ;
c) bugetul Ministerului de Interne la capitolul 55.01
”Ordine publicã ºi siguranþã naþionalãÒ, cu suma de
507.940 mii lei, din care 411.730 mii lei la titlul 02
”Cheltuieli de personalÒ ºi 96.210 mii lei la titlul 20
”Cheltuieli materiale ºi serviciiÒ;
d) bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor la capitolul
59.01 ”Culturã, religie ºi alte acþiuni privind activitatea sportivã ºi de tineretÒ, cu suma de 1.367.872 mii lei, din care
709.865 mii lei la titlul 02 ”Cheltuieli de personalÒ ºi
658.007 mii lei la titlul 20 ”Cheltuieli materialeÒ;
e) bugetul Ministerului Administraþiei Publice la capitolul
51.01 ”Autoritãþi publiceÒ, titlul 20 ”Cheltuieli materialeÒ, pentru
Prefectura Judeþului Harghita, cu suma de 100.000 mii lei.
Art. 4. Ñ (1) Utilizarea sumei alocate pentru buna organizare ºi desfãºurare a acþiunii prevãzute la art. 1 se realizeazã conform prevederilor legale în vigoare, potrivit
devizului general prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) Autoritãþile administraþiei publice centrale prevãzute
la art. 2 alin. (2) au responsabilitatea asigurãrii tuturor
bunurilor ºi serviciilor necesare pentru buna organizare ºi
desfãºurare a acþiunii prevãzute la art. 1, prin achiziþionarea acestora în conformitate cu reglementãrile legale în
vigoare.
(3) Pentru convenþiile care au ca obiect achiziþionarea
de bunuri, servicii ºi lucrãri pentru realizarea obiectivului
prevãzut în prezenta hotãrâre, pragurile menþionate la
art. 13 lit. a)Ñc) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 60/2001 privind achiziþiile publice se stabilesc la valoarea de 200.000 dolari S.U.A. pentru fiecare.
(4) Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare ce decurg din aplicarea
prezentei hotãrâri în structura bugetului de stat pe anul 2001.
(5) Cu sumele neutilizate se reîntregeºte Fondul de
rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, pânã la data de
31 decembrie 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 15 noiembrie 2001.
Nr. 1.127.
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ANEXÃ
DEVIZ GENERAL DE CHELTUIELI

ocazionate de organizarea la Vatican, în luna decembrie 2001, a ceremoniei
pentru oferirea de cãtre România a Bradului monumental de Crãciun
I. Atribuþii ce revin Ministerului Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei
Ñ
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli
Cheltuieli

pentru transport intern ºi internaþional
pentru obþinerea autorizaþiilor speciale
pentru însoþirea de transport gabaritic
pentru escortã
pentru verificãri tehnice
pentru însoþire
diverse

TOTAL:

lei

Ñ

328.737.500
290.062.500
174.037.500
77.350.500
19.337.500
19.337.500
154.700.000
1.063.563.000

II. Atribuþii ce revin Ministerului de Interne
Ñ
A. Cheltuieli cu diurna:

lei

Ñ

121.494.000

Ungaria: 6 persoane x 2 zile x 32 USD/zi = 384 USD
Austria: 6 persoane x 2 zile x 412 ATS/zi = 4.944 ATS
Italia: 6 persoane x 16 zile x 65.000 LIT/zi = 6.240.000 LIT
B. Cheltuieli cu cazarea:

290.236.000

Austria: 6 persoane x 2 nopþi x 700 ATS/noapte = 8.400 ATS
Italia: 6 persoane x 16 nopþi x 180.000 LIT/noapte = 17.280.000 LIT
C. Cheltuieli materiale ºi servicii (taxe de autostradã, parcare,
combustibil, asigurare, vize, asigurãri)
TOTAL:

96.210.000
507.940.000

III. Atribuþii ce revin Ministerului Administraþiei Publice
(prin Prefectura Judeþului Harghita)
Ñ
A. Contravaloarea manoperei echipei de dulgheri
B. Închirierea a douã macarale pentru simulare
C. Achiziþionarea ºi confecþionarea elementelor metalice de
ranforsare a cadrului (colþari, scoabe, contravântuiri, buloane,
piroane etc.)
D. Achiziþionarea frânghiilor, sforii ºi plaselor de ambalare pentru ancorarea
crengilor, matizare ºi pentru ambalarea brazilor
E. Închirierea a douã buldozere pentru tractarea în douã etape a brazilor
de la locul de amplasare pânã la drumul naþional
TOTAL:

lei

Ñ

40.000.000
10.000.000
5.000.000
30.000.000
15.000.000
100.000.000

IV. Atribuþii ce revin Ministerului Culturii ºi Cultelor
Ñ
A. Cheltuieli cu deplasarea (transport, diurnã, cazare etc.
pentru Corul de copii al Radiodifuziunii)
B. Obiecte de ornament, tradiþionale româneºti ºi specifice,
pentru bradul principal din piaþã, bradul din sala de audienþe
ºi pentru bradul din apartamentul papal
C. Felicitãri cuprinzând o colindã româneascã tradusã ºi în limba
italianã (200 de bucãþi)
D. Panou decorativ cuprinzând elementele de omagiu cãtre
Sanctitatea Sa ºi însemnele României
E. Transport internaþional al obiectelor
F. Asistenþa tehnicã ºi artisticã la montaj
TOTAL:

lei

Ñ

709.865.000
377.187.000
12.000.000
50.000.000
155.000.000
63.820.000
1.367.872.000
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V. Atribuþii ce revin Ministerului Apãrãrii Naþionale în cazul în care
este necesar transportul bradului de rezervã
Ñ
A.
B.
C.
D.
E.

Cheltuieli cu deplasarea (transport, diurnã, cazare etc.)
Transport terestru pe ruta TulgheºÑBacãu
Transport aerian pe ruta BacãuÑRomaÑaeroport (douã curse)
Transport terestru pe ruta RomaÑaeroportÑPiaþa Sfântul Petru
Cheltuieli diverse

lei

Ñ

22.000.000
31.460.000
945.590.000
604.500.000
162.500.000

TOTAL:

1.766.050.000

TOTAL GENERAL:

4.805.425.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001
a unui sprijin direct de un milion lei producãtorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat,
cu finanþare de la bugetul de stat, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 278/2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Alineatul (1) al articolului 13 din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în
anul 2001 a unui sprijin direct de un milion lei producãtorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu
finanþare de la bugetul de stat, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 278/2001, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 117 din 7 martie 2001, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ (1) Sucursalele judeþene ale Casei de
Economii ºi Consemnaþiuni vor transmite spre verificare

direcþiilor generale pentru agriculturã ºi industria alimentarã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, pânã la data
de 25 decembrie 2001, decontul justificativ privind utilizarea
sumelor acordate din bugetul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, conform Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 30/2001, potrivit modelului prezentat în
anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice, pentru cererile cuprinse în listele întocmite pânã la termenele
prevãzute la art. 7.Ò

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 15 noiembrie 2001.
Nr. 1.131.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 22 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 6 miliarde lei
din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2001 în vederea

premierii sportivilor, antrenorilor ºi a altor tehnicieni pentru
performanþele obþinute la Campionatul mondial de gimnasticã artisticã, seniori, desfãºurat în anul 2001 în Belgia.
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Art. 2. Ñ Cu suma prevãzutã la art. 1 se suplimenteazã bugetul Ministerului Tineretului ºi Sportului pe anul
2001, capitolul 59.01 ”Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã ºi de tineretÒ, titlul ”SubvenþiiÒ.
Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2001.
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Art. 4. Ñ Prevederile art. 28 alin. (2) din Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea
sportivã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 766/2001,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486
din 22 august 2001, se aplicã ºi antrenorilor care au contribuit la câºtigarea medaliilor de aur la Jocurile Olimpice
ºi la campionatele mondiale ºi europene de seniori la sporturile olimpice, inclusiv la competiþia prevãzutã la art. 1.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul tineretului ºi sportului,
Georgiu Gingãraº
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 15 noiembrie 2001.
Nr. 1.132.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societãþii Comerciale ”AlroÒ Ñ S.A. Slatina
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 41 alin. (2) lit. b) ºi d) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Autoritatea pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului sã implementeze
Strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”AlroÒ Ñ
S.A. Slatina, cuprinsã în anexa*) care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Prin derogare de la prevederile pct. 3.20 din
Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor
comerciale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 450/1999, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, valoarea garanþiei de participare
este cea prevãzutã în anexã ºi se va depune de cãtre
investitori în momentul achiziþionãrii dosarului de prezentare,
cu valabilitate pe întreaga duratã de valabilitate a ofertei.
Art. 3. Ñ Prin derogare de la prevederile pct. 3.74 (iv)
ºi (ix) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 450/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
anunþul de vânzare va cuprinde informaþiile prevãzute în
anexã.

Art. 4. Ñ Valoarea taxei de acces, stabilitã de
Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului
nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societãþilor comerciale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, este cea prevãzutã în anexã.
Art. 5. Ñ Autoritatea de mediu competentã va facilita
obþinerea unui program complet ºi irevocabil de conformare
din punct de vedere al protecþiei mediului de la agenþia
localã de protecþie a mediului.
Art. 6. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 790/2000 privind aprobarea Strategiei de privatizare a societãþilor comerciale
”AlroÒ Ñ S.A. ºi ”AlpromÒ Ñ S.A. Slatina, incluse în componenta ”Privatizarea, caz cu caz, a 4 mari societãþi
comerciale prin intermediul bãncilor de investiþiiÒ din cadrul
PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din
26 septembrie 2000.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 15 noiembrie 2001.
Nr. 1.133.
*) Anexa se va comunica pãrþilor relevante implicate în acest proces.

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2002
Ñ pe suport tradiþional Ñ

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba românã
Monitorul Oficial, Partea I în limba românã,
numere bis
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiarã
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului ºi alte
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve
Ediþii tematice*)

Nr.
anual
de apariþii

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

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

Trim. I

700
50

5.938.400
1.114.880

1.484.600
Ñ

1.633.060
Ñ

1.796.366
Ñ

1.976.003
Ñ

250
300
750
2.100
250
4
12

4.950.400
7.804.160
1.584.128
6.691.360
6.162.000
1.557.400
2.595.840

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
389.350
648.960

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
428.285
713.856

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
471.114
785.242

1.237.600
1.951.040
396.032
1.672.840
1.540.500
518.225
863.766

1
1
12

390.000
292.500
1.560.000
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Trim. IV

*) Preþ individual pe apariþie ce se va comunica difuzorului cu 30 de zile înainte de tipãrire.

Publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ menþionate la punctele 1Ð7 sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de
19%, iar cele menþionate la punctele 8Ð13 sunt scutite de T.V.A.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.

Ñ prin toate filialele

◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)

◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.

Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 772.66.87; 095.133.712)

◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)

◆ G & F PRESS DISTRIBUTION Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, ªos. Alexandriei nr. 76, bl. PC 8, sc. 1, et. 5, ap. 22
(telefon/fax: 420.99.71)

◆ ZIRKON MEDIA Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A, bl. N22, ap. 38
(telefon/fax: 340.31.09)

◆ CURIER PRESS Ñ S.R.L.

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

◆ MIMPEX Ñ S.R.L.

Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 054/71.92.43)
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