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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import
ºi a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare
în vederea modernizãrii Complexului Sportiv Dinamo Bucureºti
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 114
din 6 septembrie 2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import ºi a
comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizãrii Complexului Sportiv Dinamo Bucureºti, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 578 din 14 septembrie 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 29 noiembrie 2001,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 29 decembrie 2001.
Nr. 764.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 114/2001
pentru scutirea de la plata drepturilor de import
ºi a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare
în vederea modernizãrii Complexului Sportiv Dinamo Bucureºti
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 privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de
import ºi a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizãrii Complexului Sportiv Dinamo Bucureºti ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.107.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru declararea municipiului Alba Iulia
Oraº-martir al Revoluþiei din Decembrie 1989
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ În semn de omagiu adus eroismului manifestat de
cetãþenii municipiului Alba Iulia ºi pentru cinstirea martirilor cãzuþi în
Revoluþia din Decembrie 1989, municipiul Alba Iulia se declarã Oraº-martir
al Revoluþiei din Decembrie 1989.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
22 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 29 decembrie 2001.
Nr. 766.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru declararea
municipiului Alba Iulia Oraº-martir al Revoluþiei
din Decembrie 1989
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 declararea municipiului Alba
Iulia Oraº-martir al Revoluþiei din Decembrie 1989 ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.109.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului
la societãþile naþionale, companiile naþionale ºi societãþile comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat, precum ºi la regiile autonome
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 64
din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la
societãþile naþionale, companiile naþionale ºi societãþile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum
ºi la regiile autonome, adoptatã în temeiul art. 1 pct. II.2
din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, cu
urmãtoarea modificare:
Ñ Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ În termen de 90 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe Ministerul Finanþelor Publice
va emite precizãri privind determinarea sumelor care fac
obiectul repartizãrii ºi reflectarea în contabilitate a acestora.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 4 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

Bucureºti, 29 decembrie 2001.
Nr. 769.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea
profitului la societãþile naþionale, companiile naþionale
ºi societãþile comerciale cu capital integral
sau majoritar de stat, precum ºi la regiile autonome
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
Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societãþile naþionale,
companiile naþionale ºi societãþile comerciale cu capital integral sau majoritar
de stat, precum ºi la regiile autonome ºi se dispune publicarea acestei legi
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.112.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani
reprezentând ajutoare ºi plãþi compensatorii
de care beneficiazã, potrivit legii, cadrele militare trecute
în rezervã sau direct în retragere
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 137 din 14 septembrie 2000 privind modul de acordare a sumelor de
bani reprezentând ajutoare ºi plãþi compensatorii de care beneficiazã, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervã sau direct în retragere, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 22 septembrie 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucureºti, 29 decembrie 2001.
Nr. 771.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 137/2000
privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând
ajutoare ºi plãþi compensatorii de care beneficiazã,
potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervã
sau direct în retragere
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 respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de
bani reprezentând ajutoare ºi plãþi compensatorii de care beneficiazã, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervã sau direct în retragere ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.114.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 52/2001
pentru ratificarea Convenþiei nr. 163/1987 privind bunãstarea
navigatorilor pe mare ºi în port, adoptatã la cea de a 74-a
sesiune a Conferinþei generale a Organizaþiei Internaþionale
a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 52 din 30 august
2001 pentru ratificarea Convenþiei nr. 163/1987 privind bunãstarea navigatorilor pe mare ºi în port, adoptatã la cea de a 74-a sesiune a Conferinþei
generale a Organizaþiei Internaþionale a Muncii la Geneva la 8 octombrie
1987, adoptatã în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucureºti, 29 decembrie 2001.
Nr. 772.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea
Convenþiei nr. 163/1987 privind bunãstarea navigatorilor
pe mare ºi în port, adoptatã la cea de a 74-a
sesiune a Conferinþei generale a Organizaþiei Internaþionale
a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987
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 privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea Convenþiei nr. 163/1987 privind
bunãstarea navigatorilor pe mare ºi în port, adoptatã la cea de a 74-a sesiune a Conferinþei generale a Organizaþiei Internaþionale a Muncii la Geneva
la 8 octombrie 1987, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 28 decembrie 2001.
Nr. 1.115.

«
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A pct. III ºi ale art. 11
alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii
al României,
la propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
pentru meritele deosebite în continuarea tradiþiilor de luptã, pentru
rezultatele remarcabile obþinute în îndeplinirea cu înaltã responsabilitate a
misiunilor încredinþate, pentru rolul deþinut în asigurarea legãturilor la nivel
strategic, indispensabile sistemului naþional de apãrare, cu ocazia împlinirii a
60 de ani de la înfiinþarea unitãþii,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Regimentului 48 Transmisiuni Ordinul
naþional Pentru Merit în grad de Cavaler.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 2.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru acordarea gradului de general de brigadã unui colonel
din Serviciul Român de Informaþii ºi trecerea acestuia
în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului Român de Informaþii, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a),
art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3, art. 85 alin. 1 lit. d) ºi ale art. 109 din Legea
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de
Informaþii,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Pe data de 31 decembrie 2001 domnului colonel
Emilian Petre Gheorghe i se acordã gradul de general de brigadã ºi se
trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 5.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru acordarea gradului de general de brigadã unui colonel
din Ministerul de Interne ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1,
art. 85 alin. 1 lit. a) ºi ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Pe data de 31 decembrie 2001 domnului colonel
Ovidiu-ªtefan Ion Firescu i se acordã gradul de general de brigadã ºi se
trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 6.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru trecerea în rezervã a unui general
din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a) ºi ale art. 85 alin. 1
lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Pe data de 31 decembrie 2001 domnul general-maior
inginer Ioan-Florentin Ioan Popa se trece în rezervã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 8 ianuarie 2002.
Nr. 7.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil din proprietatea publicã a statului ºi din administrarea
Ministerului Finanþelor Publice în proprietatea privatã a statului ºi în administrarea
Ministerului Industriei ºi Resurselor pentru Institutul de Proiectãri pentru Industria Uºoarã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 10 alin. (2) ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Bucureºti, str. Lucreþiu
Pãtrãºcanu nr. 10, sectorul 3, având datele de identificare
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre, din administrarea Ministerului Finanþelor Publice în
administrarea Ministerului Industriei ºi Resurselor, pentru a
fi utilizat ca sediu al Institutului de Proiectãri pentru
Industria Uºoarã.

Art. 2. Ñ Se aprobã trecerea imobilului prevãzut la
art. 1 din domeniul public al statului în domeniul privat al
statului.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut 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.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.314.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publicã a statului ºi din administrarea Ministerului Finanþelor Publice
în proprietatea privatã a statului ºi în administrarea Ministerului Industriei ºi Resurselor pentru Institutul de Proiectãri
pentru Industria Uºoarã
Locul
unde este situat
imobilul

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Municipiul Bucureºti,
Ministerul
str. Lucreþiu Pãtrãºcanu Finanþelor
nr. 10, sectorul 3
Publice

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Ministerul
Industriei
ºi Resurselor

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1. Imobil corp A (subsol, parter
ºi 3 etaje), având:
Ñ suprafaþa construitã = 1.490 m2
Ñ suprafaþa desfãºuratã = 7.115 m2
2. Terenul aferent imobilului corp A:
Ñ suprafaþa = 3.187 m2

Valoarea de intrare
contabilã
Ñ lei Ñ

1.189.819.681

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Litera C a articolului 14 va avea urmãtorul cuprins:
”C. În domeniul asistenþei sociale ºi politicilor familiale:

1. coordoneazã ºi controleazã funcþionarea sistemului
naþional de asistenþã socialã;
2. elaboreazã proiecte de acte normative, norme
metodologice ºi reglementãri privitoare la funcþionarea sistemului de asistenþã socialã;
3. elaboreazã, implementeazã ºi evalueazã programele
naþionale de asistenþã socialã;
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4. îndrumã ºi controleazã activitatea instituþiilor de asistenþã socialã, publice ºi private, în ceea ce priveºte aplicarea mãsurilor de asistenþã socialã;
5. îndrumã ºi controleazã activitatea asociaþiilor ºi
fundaþiilor care deruleazã programe de asistenþã socialã, în
vederea respectãrii drepturilor sociale ale persoanelor beneficiare;
6. asigurã îndrumarea metodologicã, coordoneazã ºi
controleazã activitatea cãminelor pentru persoane vârstnice;
7. realizeazã programe în parteneriat cu organisme ºi
instituþii internaþionale în domeniul asistenþei sociale;
8. finanþeazã programele naþionale de asistenþã socialã;
9. administreazã ºi gestioneazã fondurile alocate, conform legii, pentru asistenþã socialã;
10. acordã subvenþii asociaþiilor ºi fundaþiilor române cu
personalitate juridicã, în condiþiile prevãzute de lege;
11. propune acordarea statutului de utilitate publicã asociaþiilor ºi fundaþiilor, în condiþiile prevãzute de lege;
12. organizeazã prelucrarea datelor ºi elaboreazã indicatorii din domeniul asistenþei sociale.Ò
2. Dupã punctul 7 al literei E a articolului 14 se introduc
punctele 71, 72, 73, 74 ºi 75 cu urmãtorul cuprins:
”71. participã ºi coordoneazã participarea compartimentelor din cadrul ministerului ºi a instituþiilor din subordine la
programele de asistenþã financiarã acordate de Uniunea
Europeanã în domeniul politicii sociale ºi ocupãrii forþei de
muncã;
7 2 . monitorizeazã derularea proiectelor finanþate de
Uniunea Europeanã pe care Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii
Sociale le are în pregãtire sau în desfãºurare ºi ia mãsuri
pentru respectarea întocmai a termenilor de referinþã ºi a
calendarului implementãrii acestora;
73. asigurã administrarea, coordonarea ºi monitorizarea
implementãrii programelor finanþate din Fondul Social
European;
74. presteazã servicii gratuite de informare, orientare ºi
documentare în domeniul muncii ºi solidaritãþii sociale pentru investitorii strãini ºi autohtoni;
75. colaboreazã cu Departamentul pentru Relaþia cu
Investitorii Strãini din cadrul aparatului de lucru al
Guvernului ºi cu celelalte instituþii cu atribuþii în domeniu ºi
participã la elaborarea strategiei comune de promovare a
investiþiilor strãine;Ò
3. Dupã punctul 17 al literei E a articolului 14 se introduce punctul 171 cu urmãtorul cuprins:
”171. exercitã controlul prin compartimentele specializate
din direcþiile generale de muncã ºi solidaritate socialã
judeþene ºi a municipiului Bucureºti privind agenþii economici, persoane juridice ºi fizice, în legãturã cu constituirea
ºi virarea contribuþiilor datorate bugetului asigurãrilor sociale de stat ºi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de
ºomaj;Ò
4. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 22. Ñ (1) Numãrul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
este de 288, exclusiv demnitarii ºi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 286 de posturi finanþate de la
bugetul de stat ºi 2 posturi finanþate din veniturile extrabugetare realizate din comisioanele încasate potrivit Legii

nr. 203/1999 privind permisele de muncã, cu încadrarea în
cheltuielile prevãzute cu aceastã destinaþie din veniturile
extrabugetare.
(2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din
structura organizatoricã se stabileºte prin ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale.
(3) Personalul aferent activitãþii de control privind constituirea ºi virarea contribuþiilor datorate bugetului asigurãrilor
sociale de stat ºi bugetului Fondului pentru plata ajutorului
de ºomaj, organizatã la nivelul Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale ºi direcþiilor generale de muncã ºi solidaritate socialã judeþene ºi a municipiului Bucureºti, va fi
preluat din aparatul propriu al Casei Naþionale de Pensii ºi
Alte Drepturi de Asigurãri Sociale ºi al Agenþiei Naþionale
pentru Ocuparea Forþei de Muncã ºi al unitãþilor teritoriale
ale acestora.
(4) Personalul prevãzut la alin. (3) va fi preluat în urma
susþinerii unui test profesional, care sã ateste pregãtirea
persoanei respective pentru desfãºurarea activitãþii de control. Persoanele care promoveazã testul se considerã transferate. Pentru persoanele care sunt încadrate ca urmare a
transferului în funcþii de execuþie corespunzãtoare aceleiaºi
categorii, clase ºi grade profesionale deþinute anterior se
pãstreazã nivelul de salarizare avut.
(5) Persoanele nepreluate ca urmare a testãrii vor fi
redistribuite în cadrul instituþiilor respective pe posturi,
corespunzãtor pregãtirii lor profesionale.
(6) Cheltuielile curente aferente activitãþii de control privind constituirea ºi virarea contribuþiilor datorate bugetului
asigurãrilor sociale de stat ºi bugetului Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj, organizatã la nivelul direcþiilor
generale de muncã ºi solidaritate socialã judeþene ºi a
muncipiului Bucureºti, se finanþeazã din bugetul asigurãrilor
sociale de stat ºi din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj, corespunzãtor numãrului de posturi prevãzute
la lit. A pct. I din anexa nr. 2.
(7) În aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri trecerea
din funcþiile de director ºi de director adjunct ai direcþiilor
de muncã ºi solidaritate socialã judeþene în funcþiile de
director general ºi de director general adjunct, dupã caz,
se va face în urma promovãrii unui test profesional, potrivit
procedurilor stabilite prin ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale.Ò
5. Anexele nr. 1 ºi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi 2
la prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare începând cu
luna ianuarie 2002.
Art. III. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare 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

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.317.

Direcþia relaþii cu
Parlamentul

Direcþia finanþare

Direcþia coordonarea
relaþiei Guvernului
cu patronatul ºi
societatea civilã

SECRETAR DE STAT

SECRETAR DE STAT Ñ

SECRETAR GENERAL

Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã

Preºedintele A.N.O.F.M.

Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte
Drepturi de Asigurãri Sociale

Preºedintele C.N.P.A.S.

SECRETAR DE STAT Ñ

Purtãtor de cuvânt ºi relaþii cu mass-media**)

Direcþia juridicã

Direcþia audit intern
ºi control financiar propriu*)

19/15.I.2002

*) Include ºi corpul de control al ministrului.
**) Organizat la nivel de direcþie.

Direcþia coordonarea
relaþiei Guvernului
cu sindicatele

SECRETAR DE STAT

Direcþia coordonarea
asistenþei financiare
nerambursabile a
Uniunii Europene

Direcþia
coordonare proiecte
cu finanþare externã

Direcþia integrare
europeanã

Direcþia buget de stat,
buget asigurãri sociale
ºi buget Fond pentru
plata ajutorului
de ºomaj

DIRECÞIA GENERALÃ
PENTRU FUNDAMENTAREA BUGETELOR

Direcþia investiþii
ºi patrimoniu

DIRECÞIA GENERALÃ ECONOMICÃ, INVESTIÞII
ªI FINANÞARE

Direcþia relaþii
internaþionale

Direcþia
generalã
resurse
umane
Direcþia ocuparea
forþei de muncã

DIRECÞIA GENERALÃ CONTROL CONTRIBUÞII
PENTRU ASIGURÃRI SOCIALE ªI FOND
PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ªOMAJ

Direcþia metodologie

COLEGIUL MINISTERULUI

Direcþia venituri
salariale

CABINET MINISTRU

Direcþia formare
profesionalã

Direcþia
generalã
forþã de
muncã
Direcþia pentru
egalitatea de
ºanse între femei
ºi bãrbaþi

Numãrul maxim de posturi: 288
(exclusiv demnitarii ºi posturile aferente
cabinetului ministrului)

Direcþia strategie
indicatori sociali
ºi informaticã

MINISTRU

Direcþia metodologie pensii

Direcþia
generalã
asigurãri
sociale
Direcþia metodologie contribuþii ºi
alte drepturi de
asigurãri sociale

ANEXA Nr. 1

Direcþia securitãþii ºi
sãnãtãþii în muncã

MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE

Direcþia finanþare
prestaþii ºi servicii
de asistenþã socialã

Direcþia
generalã
asistenþã
socialã
Direcþia programe
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ANEXA Nr. 2
INSTITUÞIILE

care funcþioneazã în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale
A. În subordine:
I. Instituþii publice cu personalitate juridicã, finanþate de
la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi
bugetul Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj (2.282 de
posturi):
Ñ direcþiile generale de muncã ºi solidaritate socialã
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, servicii descentralizate,
din care cu finanþare din:
Ñ bugetul de stat Ñ 1.821 de posturi;
Ñ bugetul Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj Ñ
148 de posturi;
Ñ bugetul asigurãrilor sociale de stat Ñ 313 posturi.
II. Instituþii publice cu personalitate juridicã, finanþate de
la bugetul de stat:
1. Oficiul Muncii (20 de posturi);
2. Centrul Social ”GavrocheÒ de Integrare Familialã pentru Copii (20 de posturi).
III. Instituþii publice cu personalitate juridicã, finanþate din
venituri extrabugetare ºi din alocaþii de la bugetul de stat:
1. Inspecþia Muncii, din care:
a) aparat propriu Ñ 239 de posturi;

b) inspectoratele teritoriale de muncã Ñ 3.166 de posturi;
2. Oficiul Naþional pentru Recrutare ºi Plasare a Forþei
de Muncã în Strãinãtate*) (20 de posturi).
IV. Instituþii de asistenþã socialã cu personalitate juridicã,
finanþate din venituri extrabugetare ºi din alocaþii de la
bugetul de stat (80 de posturi):
1. Cãminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia;
2. Cãminul pentru persoane vârstnice Sibiu.
V. Unitate cu personalitate juridicã, finanþatã integral din
venituri extrabugetare:
Ñ Revista ”ObiectivÒ.
B. În coordonare
Institute naþionale de cercetare:
1. Institutul Naþionalã de Cercetare ªtiinþificã în
Domeniul Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ I.N.C.S.D.M.P.S.
Bucureºti;
2. Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Protecþia Muncii Ñ I.N.C.D.P.M. Bucureºti.

N O T Ã:

Numãrul de posturi prevãzut sã fie finanþat din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat ºi bugetul
Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj potrivit prezentei anexe se va stabili prin ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii
sociale, astfel încât împreunã cu aparatul central sã asigure încadrarea în numãrul total de posturi aprobat sã fie finanþat
prin legile bugetare anuale.
*) Finanþarea în anul 2002 se face integral de la bugetul de stat.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Statutului Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã,
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 4/1999
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Statutul Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 4/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 14 din 20 ianuarie 1999, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:

vederea înaintãrii acestora la Ministerul Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale.Ò

1. Litera g) a alineatului (2) al articolului 3 se abrogã.

6. Litera g) a articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:
”g) numeºte prin decizie, în condiþiile legii, directorul
general executiv al Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã ºi directorii executivi ai agenþiilor judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã ºi a municipiului
Bucureºti.Ò

2. Litera i) a alineatului (2) al articolului 3 va avea
urmãtorul cuprins:
”i) implementeazã programe finanþate din Fondul Social
European;Ò
3. La articolul 3 alineatul (2), dupã litera i) se introduce
litera j) cu urmãtorul cuprins:
”j) îndeplineºte funcþia de autoritate de platã pentru
Fondul Social European.Ò
4. Litera f) a articolului 7 va avea urmãtorul cuprins:
”f) analizeazã ºi avizeazã propunerile pentru fundamentarea bugetului Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj, în

5. Litera a) a articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:
”a) emite decizii ºi instrucþiuni în exercitarea atribuþiilor
sale ºi pentru realizarea hotãrârilor consiliului de administraþie;Ò

7. Dupã alineatul (1) al articolului 10 se introduc alineatele (11) ºi (12) cu urmãtorul cuprins:
”(11) În subordinea Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã funcþioneazã centrele regionale de formare
profesionalã a adulþilor, cu personalitate juridicã, finanþate
din bugetul Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de
Muncã.
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(12) Conducerea centrelor prevãzute la alin. (11) este
asiguratã de un director, ajutat de un director adjunct economic ºi un director adjunct responsabil cu problemele
formãrii profesionale, numiþi prin decizie, în condiþiile legii,
de preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei
de Muncã.Ò
8. Anexele nr. 1 ºi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi 2
la prezenta hotãrâre.
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Art. II. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare
începând cu luna ianuarie 2002.
Art. III. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 4/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare 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

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.318.
ANEXA Nr. 1

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ
Numãrul maxim de posturi: 200 (exclusiv preºedintele)

CONSILIUL
DE ADMINISTRAÞIE

PREªEDINTE
DIRECÞIA AUDIT INTERN
ªI CONTROL FINANCIAR
PROPRIU

DIRECÞIA RESURSE UMANE

DIRECÞIA JURIDICÃ

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

DIRECÞIA ECONOMICÃ
ªI EXECUÞIE BUGET

DIRECÞIA TEHNOLOGIA
INFORMAÞIEI

DIRECÞIA MANAGEMENTUL
PIEÞEI MUNCII

DIRECÞIA APLICARE
ACORDURI
INTERNAÞIONALE

DIRECÞIA COMUNICARE
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ANEXA Nr. 2
INSTITUÞIILE

care funcþioneazã în subordinea Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã
1. În subordinea Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea
Forþei de Muncã funcþioneazã agenþiile judeþene pentru ocuparea forþei de muncã, respectiv a municipiului Bucureºti,
ºi centrele regionale de formare profesionalã a adulþilor,
instituþii cu personalitate juridicã.
2. Agenþiile judeþene pentru ocuparea forþei de muncã,
respectiv a municipiului Bucureºti, au în structurã urmãtoarele tipuri de subunitãþi:

a) agenþii locale pentru ocuparea forþei de muncã;
b) centre de formare profesionalã.
3. Instituþiile prevãzute la pct. 1 funcþioneazã cu un
numãr maxim de 5.782 de posturi finanþate din bugetul
Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj.
4. Repartizarea numãrului de posturi pentru instituþiile
menþionate la pct. 1 se face prin decizie a preºedintelui
Agenþiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei de Muncã.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea ºi organizarea Oficiului Naþional pentru Recrutare ºi Plasare a Forþei de Muncã
în Strãinãtate
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã Oficiul Naþional pentru
Recrutare ºi Plasare a Forþei de Muncã în Strãinãtate,
instituþie publicã cu personalitate juridicã, finanþatã din venituri extrabugetare ºi din alocaþii de la bugetul de stat, în
subordinea Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale, cu
sediul în municipiul Bucureºti.
(2) Oficiul Naþional pentru Recrutare ºi Plasare a Forþei
de Muncã în Strãinãtate are sediul în municipiul Bucureºti,
str. Valter Mãrãcineanu nr. 1Ñ3, sectorul 1.
Art. 2. Ñ Oficiul Naþional pentru Recrutare ºi Plasare a
Forþei de Muncã în Strãinãtate are ca atribuþii principale:
a) aplicarea acordurilor bilaterale în domeniul forþei de
muncã, încheiate între Guvernul României ºi guvernele altor
state;
b) recrutarea ºi plasarea forþei de muncã în strãinãtate
în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forþei de muncã.
Art. 3. Ñ În scopul realizãrii atribuþiilor prevãzute la
art. 2, prin ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale
se vor stabili ºi alte atribuþii ale Oficiului Naþional pentru
Recrutare ºi Plasare a Forþei de Muncã în Strãinãtate, precum ºi condiþiile în care se realizeazã protecþia socialã a
forþei de muncã plasate în strãinãtate.
Art. 4. Ñ În scopul realizãrii atribuþiilor sale Oficiul
Naþional pentru Recrutare ºi Plasare a Forþei de Muncã în
Strãinãtate colaboreazã cu Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã ºi coopereazã cu persoane
fizice, juridice ºi organizaþii patronale, dupã caz.
Art. 5. Ñ Structura organizatoricã, statul de funcþii ºi
regulamentul de organizare ºi funcþionare ale Oficiului
Naþional pentru Recrutare ºi Plasare a Forþei de Muncã în

Strãinãtate se aprobã prin ordin al ministrului muncii ºi
solidaritãþii sociale.
Art. 6. Ñ (1) Oficiul Naþional pentru Recrutare ºi
Plasare a Forþei de Muncã în Strãinãtate va funcþiona cu
un numãr maxim de 20 de posturi ºi va fi condus de un
director, numit în condiþiile legii, prin ordin al ministrului
muncii ºi solidaritãþii sociale.
(2) Salarizarea personalului se face potrivit
reglementãrilor legale în vigoare aplicabile personalului din
sectorul bugetar.
(3) Personalul preluat din aparatul Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale se considerã transferat la Oficiul
Naþional pentru Recrutare ºi Plasare a Forþei de Muncã în
Strãinãtate.
(4) Persoanele din cadrul Oficiului Naþional pentru
Recrutare ºi Plasare a Forþei de Muncã în Strãinãtate care
ocupã funcþii publice, conform legii, sunt funcþionari publici.
Art. 7. Ñ Pentru prestaþiile efectuate Oficiul Naþional
pentru Recrutare ºi Plasare a Forþei de Muncã în
Strãinãtate va percepe un comision al cãrui cuantum va fi
stabilit prin ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale
ºi va fi gestionat în regim extrabugetar de acesta.
Art. 8. Ñ (1) În anul 2002 Oficiul Naþional pentru
Recrutare ºi Plasare a Forþei de Muncã în Strãinãtate se
finanþeazã integral de la bugetul de stat, iar veniturile încasate în condiþiile art. 7 se varsã la bugetul de stat, pe
mãsura încasãrii.
(2) Numãrul de posturi ce se vor ocupa potrivit art. 6
se încadreazã în numãrul maxim de posturi finanþat prin
bugetul Ministerului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale aprobat
pentru anul 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.320.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiþii
cuprinse în ”Programul de dezvoltare a utilitãþilor municipale din municipiul BacãuÒ,
judeþul Bacãu, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.159/1996
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 16 alin. (8) din Legea nr. 189/1998 privind
finanþele publice locale, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã majorarea valorii totale a obiectivelor de investiþii din cadrul ”Programului de dezvoltare
a utilitãþilor municipale din municipiul BacãuÒ, judeþul
Bacãu,
aprobat
prin
Hotãrârea
Guvernului
nr. 1.159/1996, cu suma de 1.076.400 mii lei în
preþurile lunii ianuarie 1996 (1 dolar S.U.A. = 2.600 lei),
reprezentând valoarea lucrãrilor suplimentare pentru
înlocuirea a 15 km reþele alimentare cu apã, montarea

a 1.480 de contoare de apã la consumatorii casnici ºi
reechiparea staþiei de pompare Gherãieºti I.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivelor de investiþii
prevãzute la art. 1 se face în condiþiile Acordului de
împrumut încheiat între România ºi Banca Europeanã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, ratificat prin
Ordonanþa Guvernului nr. 37/1997, prin actualizarea în
condiþiile legii a Planului de finanþare anexã la Acordul
de împrumut subsidiar de garanþie ºi proiect încheiat.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
p. Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 decembrie 2001.
Nr. 1.321.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate
de Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului
pentru vânzarea acþiunilor deþinute la Societatea Comercialã ”ªantierul NavalÒ Ñ S.A. Constanþa,
inclusã în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 14 alin. (1) 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.
Articol unic. Ñ Termenul de valabilitate a ofertei
formulate de Autoritatea pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor Statului, în vederea
vânzãrii pachetului de acþiuni deþinut la Societatea

Comercialã ”ªantierul NavalÒ Ñ S.A. Constanþa, se
prelungeºte cu 60 de zile de la data expirãrii acestuia, respectiv de la data de 15 ianuarie 2002 la data
de 16 martie 2002 inclusiv.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 10 ianuarie 2002.
Nr. 2.

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)

◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.

Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 044/11.40.52, 044/11.48.01)
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