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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului diplomatic de 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 Se acordã domnului Gheorghe Tinca gradul diplomatic
de ambasador.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 20 noiembrie 1996.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcþie a unui consilier prezidenþial
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 4 din Legea nr. 47/1994 privind organizarea ºi funcþionarea
Preºedinþiei României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Miºu Negriþoiu se elibereazã din funcþia de
consilier prezidenþial.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 21 noiembrie 1996.
Nr. 568.
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 Marian Enache se recheamã din calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Moldova.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 21 noiembrie 1996.
Nr. 571.
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 Iosif Boda se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Confederaþia Elveþianã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 21 noiembrie 1996.
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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 Romulus Neagu se recheamã din calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României la Misiunea
Permanentã a României pe lângã O.N.U. de la Geneva.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 21 noiembrie 1996.
Nr. 573.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Galaþi,
judeþul Galaþi, în administrarea Comisiei Naþionale
pentru Statisticã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului situat în municipiul Galaþi,
str. Nicolae Bãlcescu nr. 80, judeþul Galaþi, proprietate publicã a statului,
având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Galaþi în administrarea Comisiei Naþionale pentru Statisticã, pentru sediul
Direcþiei Judeþene de Statisticã Galaþi.
Art. 2. Ð 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 intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Preºedintele Comisiei Naþionale
pentru Statisticã,
Alexandru Radocea
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 7 noiembrie 1996.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea Comisiei Naþionale pentru Statisticã
Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Adresa imobilului

Municipiul Galaþi,
str. Nicolae
Bãlcescu nr. 80,
judeþul Galaþi

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Consiliul Local al
Municipiului Galaþi

Comisia Naþionalã
pentru Statisticã

Caracteristicile tehnice

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Suprafaþa construitã
aferentã sediului: 240 m2
Suprafaþa terenului
aferent: 843 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Convenþiei dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria
privind colaborarea în domeniul veterinar, semnatã la Sofia la 6 iulie 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Convenþia dintre Guver nul
României ºi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul veterinar, semnatã la Sofia la 6 iulie
1996.

Art. 2. Ñ Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor convenþiei se vor efectua în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, în limita
prevederilor bugetului aprobat Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Alexandru Lãpuºan
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleºcanu
Bucureºti, 15 noiembrie 1996.
Nr. 1.191.
CONVENÞIE
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniul veterinar
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în cele ce urmeazã pãrþi contractante,
pentru extinderea ºi adâncirea colaborãrii în domeniul sanitar veterinar, a garantãrii stãrii de sãnãtate a animalelor aflate pe teritoriile lor ºi reducerii riscului apariþiei ºi difuzãrii de boli transmisibile, în dorinþa de a dezvolta, în continuare, relaþiile de prietenie ºi colaborare dintre cele douã state,
au convenit asupra urmãtoarelor:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Pãrþile contractante vor colabora în vederea protecþiei
Ministerele de resort ale celor douã pãrþi contractante
celor douã teritorii faþã de introducerea bolilor transmisibile se vor înþelege pentru respectarea condiþiilor sanitare veteprin importul, exportul ºi tranzitul de animale vii, materii
prime ºi produse de origine animalã, furaje ºi componente rinare de import, export ºi tranzit de animale vii, produse
de furaje, cât ºi prin alte obiecte ºi produse supuse con- de origine animalã ºi alte mãrfuri supuse controlului orgaCompression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
FordeEvaluation
Purposes Only
trolului sanitar veterinar.
nelor sanitare veterinare
frontierã.
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ARTICOLUL 3

1. Serviciile sanitare veterinare ale celor douã þãri:
a) se vor informa imediat asupra bolilor transmisibile
care evolueazã pe teritoriile lor, specia, numãrul de animale
îmbolnãvite, localitatea unde s-a declarat diagnosticul, iar în
cazul febrei aftoase, tipul de virus detectat, precum ºi asupra mãsurilor care s-au întreprins pentru combaterea acestei boli;
b) vor efectua schimburi lunare de buletine sanitare
veterinare oficiale, indicând statistica bolilor infecto-contagioase ale animalelor, stabilite prin Lista A a Oficiului
Internaþional de Epizootii.
2. În caz de nevoie, pãrþile contractante îºi vor acorda
ajutor reciproc pentru diagnosticarea îmbolnãvirilor apãrute
la animale, pãsãri, albine, peºti ºi viermi de mãtase. La
solicitarea uneia dintre pãrþile contractante se vor face
schimburi de informaþii, produse biologice, tulpini de bacterii ºi virusuri, instalaþii, cu respectarea regulilor internaþionale valabile în acest sens.
3. Serviciile sanitare veterinare ale pãrþilor contractante
se vor informa reciproc asupra mãsurilor de protecþie întreprinse, în scopul evitãrii introducerii bolilor transmisibile prevãzute în alin. 1 lit. a), în cazul în care aceste boli au
apãrut pe teritoriul unui alt stat vecin.
ARTICOLUL 4

Pãrþile contractante vor stimula colaborarea în domeniul
cercetãrii sanitare veterinare aplicate ºi al activitãþii veterinare, prin:
a) schimb de experienþã ºi cunoºtinþe în domeniul perfecþionãrii pregãtirii profesionale;
b) colaborarea dintre institutele ºi laboratoarele centrale
sanitare veterinare;
c) colaborarea privind schimbul de informaþii ºi vizite de
lucru ºi documentare între specialiºti ºi cercetãtori, conform
prevederilor art. 6;
d) schimb de reviste de specialitate ºi alte publicaþii în
domeniul medicinei veterinare aplicate;
e) schimb de informaþii asupra organizãrii activitãþii sanitare veterinare, cât ºi de prevederi legale ºi instrucþiuni
care s-au publicat în acest domeniu.
ARTICOLUL 5

Serviciile sanitare veterinare ale pãrþilor contractante se
vor consulta în toate problemele care intereseazã colaborarea în domeniul sanitar veterinar, conform prezentei convenþii.
ARTICOLUL 6

Cheltuielile prilejuite de aplicarea prevederilor prezentei
convenþii se suportã dupã cum urmeazã:
Pentru Guvernul României,
Valeriu Tabãrã

5

a) schimbul de informaþii, precum ºi de reviste de specialitate ºi publicaþii între organele competente ale pãrþilor
contractante se suportã de þara trimiþãtoare;
b) în cazul în care una dintre pãrþile contractante solicitã
trimiterea de cercetãtori sau de specialiºti, toate cheltuielile
se suportã de partea solicitantã; în cazul unor consfãtuiri
ale specialiºtilor, convenite între cele douã pãrþi contractante, cheltuielile de transport se suportã de þara trimiþãtoare, iar cheltuielile de cazare, întreþinere ºi transport
pentru deplasãri în teritoriu, legate de scopul vizitei, de
cãtre þara primitoare;
c) cheltuielile de transport pentru îndeplinirea prevederilor art. 4 lit. c) se suportã de cãtre þara trimiþãtoare, iar
cele de cazare ºi întreþinere, de cãtre þara primitoare.
ARTICOLUL 7

Divergenþele dintre pãrþile contractante în legãturã cu
aplicarea prezentei convenþii vor fi examinate de o comisie
mixtã.
Comisia va fi formatã din câte trei reprezentanþi pentru
fiecare parte contractantã, respectiv doi medici veterinari ºi
un jurist.
Comisia se va întruni în decurs de 30 de zile de la
convocarea fãcutã de una dintre pãrþile contractante, pe
teritoriul acesteia, ºi va lucra în ºedinþe conduse alternativ
de cãte un membru al fiecãrei delegaþii.
Problemele asupra cãrora comisia nu va ajunge la o
soluþie vor fi rezolvate pe cale diplomaticã.
ARTICOLUL 8

Prezenta convenþie va fi supusã spre aprobare, potrivit
prevederilor constituþionale, guvernelor celor douã pãrþi contractante ºi va intra în vigoare dupã 30 de zile de la data
ultimei comunicãri, prin care se va notifica îndeplinirea procedurii pentru intrarea în vigoare a acestei convenþii.
ARTICOLUL 9

Prezenta convenþie se încheie pe o perioadã de 5 ani.
Valabilitatea ei se va prelungi automat pe noi perioade de
câte 5 ani, dacã nici una dintre pãrþile contractante nu va
notifica, cu cel puþin 6 luni înainte de expirarea perioadei
respective de valabilitate, intenþia sa de a o denunþa.
Prezenta convenþie anuleazã ºi înlocuieºte, la intrarea ei
în vigoare, Convenþia sanitarã veterinarã dintre Guvernul
fostei Republici Socialiste România ºi al fostei Republici
Populare Bulgaria, încheiatã la 26 iulie 1965 ºi actualizatã
la 10 aprilie 1972.
Încheiatã la Sofia la 6 iulie 1996, în douã exemplare
originale, fiecare în limbile românã ºi bulgarã, ambele texte
fiind egal autentice.
Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
Krasto Trandafilov
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

O R D I N U L Nr. 353
din 9 octombrie 1996
În temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Transporturilor, republicatã,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În conformitate cu condiþiile tehnice privind
siguranþa rutierã ºi protecþia mediului prevãzute în regulamentele C.E.E.ÑO.N.U., autovehiculele cu masa maximã
autorizatã mai mare de 3,5 tone, destinate transporturilor
internaþionale de mãrfuri, se clasificã pe categorii, potrivit
anexei nr. 1 care face parte integrantã din prezentul ordin.
Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin,
numai autovehiculele ce se încadreazã în categoriile AÑE
primesc licenþe de execuþie pentru efectuarea transportului
internaþional de mãrfuri. Autovehiculele care se încadreazã
în categoria F nu sunt acceptate la transportul internaþional
de mãrfuri.
Art. 2. Ñ Pe baza verificãrilor efectuate pentru mãsurarea opacitãþii gazelor de evacuare ºi a prezentãrii de cãtre
deþinãtor a documentelor furnizate de uzina constructoare,
din care sã rezulte cã tipul de autovehicul supus verificãrii
îndeplineºte condiþiile tehnice prevãzute de Regulamentele
C.E.E.ÑO.N.U. nr. R 49 ºi R 51 ºi de Directivele echivalente
cu amendamentele respective ale Uniunii Europene, Regia
Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ va elibera o dovadã în
forma ºi cu conþinutul prezentate în anexa nr. 2 (categoriile
AÑF), care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ va
elibera dovada fãrã a solicita deþinãtorului documentele de
la art. 2 din prezentul ordin, dacã datele necesare se regãsesc în documentaþia tehnicã a Regiei Autonome ”Registrul
Auto RomânÒ.
Art. 4. Ñ Dovezile de certificare a gradului de poluare
eliberate de Regia Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ, pentru autovehiculele încadrate în categoriile A ºi B, au valabilitatea de maximum doi ani de la data emiterii lor, corelat
cu valabilitatea certificatului de zgomot, conform normei
K.D.V. Ñ 1967. Dacã autovehiculele în cauzã sunt noi, nu
va mai fi necesarã prezentarea lor pentru mãsurarea opacitãþii gazelor de evacuare.

La autovehiculele încadrate în categoriile AÑBÑC se
va mãsura opacitatea gazelor de evacuare, dacã vechimea
autovehiculului depãºeºte doi ani de la data fabricaþiei.
Dovezile de tip CÑE au valabilitate de un an de la
data eliberãrii lor.
Art. 5. Ñ Oficiul Rutier Central Ñ prin serviciile rutiere Ñ
va elibera licenþe de execuþie potrivit reglementãrilor în
vigoare, fãrã a depãºi durata de valabilitate a dovezilor de
certificare a gradului de poluare, emise de Regia
Autonomã ”Registrul Auto RomânÒ.
Art. 6. Ñ Dovada de certificare a poluãrii tip A1 (categoria I), obþinutã conform Ordinului ministrului transporturilor
nr. 33 din 29 ianuarie 1996, se va preschimba în categoria
A sau B, conform prezentului ordin, numai dupã reverificarea documentelor (eventual a autovehiculului) ce permit
încadrarea autovehiculului în noile categorii de poluare.
Dovezile pentru nivelul de poluare categoriile II ºi III
(formulare tip A2 ºi A3) trebuie prezentate o datã cu autovehiculul la sediile reprezentanþelor Regiei Autonome
”Registrul Auto RomânÒ pentru efectuarea noilor încadrãri,
conform anexelor nr. 1 ºi 2 la prezentul ordin.
Art. 7. Ñ Deþinãtorii de mijloace de transport care efectueazã transporturi internaþionale de mãrfuri se vor prezenta la sediile Regiei Autonome ”Registrul Auto RomânÒ,
în vederea programãrii pentru obþinerea noilor dovezi tehnice, dupã intrarea în vigoare a prezentului ordin.
Art. 8. Ñ Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la
îndeplinire de cãtre Direcþia generalã de strategie, management ºi integrare europeanã, Direcþia generalã de transporturi terestre, Inspectoratul Rutier, Regia Autonomã
”Registrul Auto RomânÒ ºi Oficiul Rutier Central.
Art. 9. Ñ Prezentul ordin intrã în vigoare dupã 15 zile
de la data publicãrii lui în Monitorul Oficial al României,
Partea I, datã la care Ordinul ministrului transporturilor
nr. 33/1996 îºi înceteazã aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor,
Novac
Compression by CVISION Technologies’Aurel
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ANEXA Nr. 1

NIVELUL MAXIM ADMIS

al emisiilor poluante la motoarele diesel ºi la autovehiculele din categoriile
”N2Ò ºi ”N3Ò conform reglementãrilor europene
Poluare chimicã motoare

Nr.
crt.

Parametrul

R49Ð00
EECÑONU

R49Ñ01
EECÑONU
(EWG 88/77)

Observaþii

(Euro 2)

R24Ñ03
EECÑONU
metoda de
accelerare
liberã

R49Ñ02 EECÑONU
(EWG 91/542
nivel A sau B)
(Euro 1)

1. Emisie CO (g/kWh)

14,0

11,2

4,9

4,0

Ñ

Ñ

2. Emisie HC (g/kWH)

3,5

2,4

1,23

1,1

Ñ

Ñ

3. Emisie NOx (g/kWh)

18,0

14,4

9,0

7,0

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

0,68

0,15

Ñ

Pmax<=85kW

Ñ

Ñ

0,40

0,15

Ñ

Pmax>85kW

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

2,0(2,5)*) cu aspiraþie

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

2,5(3,0)*) cu supraalimentare

4. Particule (g/kWh)

5. Opacitate (m-1)
fum

*) Valori valabile numai pentru categoria ”FÒ.

Poluare sonorã autovehicule
Nr.
crt.

Parametrul

R51Ñ00
EECÑONU

R51Ñ01
EECÑONU

KDV 1967 (Austria)
R51Ñ02 EECÑONU

Observaþii

1. Zgomot exterior (dBA)

86

83

78

Pmax<=150kW

2. Zgomot exterior (dBA)

88

84

80

Pmax>150 kW

CLASIFICAREA

autovehiculelor din categoriile ”N2Ò ºi ”N3Ò în funcþie de
îndeplinirea reglementãrilor europene referitoare la protecþia mediului
Categoria

Directive/Regulamente EECÑONU

(vezi
anexa nr. 2)

Poluare chimicã

Poluare fonicã

Condiþii tehnice

Opacitate fum
(m-1)

A

EWG 91/542 nivel B
R49Ñ02 (EURO 2)

KDV 1967
(Austria)

Conform
CEMT/CM(95)4 anexa nr. 2

2,0Ñ2,5

B

EWG 91/542 nivel A
R49Ñ02 (EURO 1)

KDV 1967
(Austria)

Ñ

2,0Ñ2,5

C

EWG 91/542 nivel B
R49Ñ02 (EURO 2)

R51Ñ01

Ñ

2,0Ñ2,5

D

R49Ñ02 (EURO 1)
(sau EURO 0 + KDV 1967)

R51Ñ01

Ñ

2,0Ñ2,5

E

R49Ñ01 (EURO 0)
(sau R49Ñ00 + KDV 1967)

R51Ñ01
sau R51Ñ00

Ñ

2,0Ñ2,5

R49Ñ00
R51Ñ01
sau R51Ñ00
Ñ Evaluation
2,5Ñ3,0
CompressionFby CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
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ÎN ATENÞIA CELOR INTERESAÞI:
ABONAÞI ªI ALÞI CITITORI!
Prin Hotãrârea Guvernului nr. 358/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 137 din 1 iulie 1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie
1994, a fost înfiinþatã Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, sub autoritatea Camerei Deputaþilor,
care are obligaþia publicãrii în Monitorul Oficial al României a actelor normative, nepublicarea lor
atrãgând inexistenþa acestora.
Pentru a cunoaºte legislaþia ce a fost adoptatã dupã Revoluþia din Decembrie 1989,
pentru a fi informaþi cu privire la dezbaterile parlamentare, pentru a putea contacta partenerul de
afaceri pe care îl doriþi, pentru efectuarea formalitãþilor de publicitate prevãzute de lege, Regia
Autonomã ”Monitorul OficialÒ, cu sediul în Bucureºti, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, prin Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, str. Blanduziei nr. 1,
sectorul 2, invitã societãþile comerciale, întreprinzãtorii particulari din þarã ºi din strãinãtate, precum
ºi pe toþi cei interesaþi, sã se adreseze în acest scop, zilnic, între orele 8,00Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,00Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1997, preþurile practicate de regie pentru publicaþiile sale, la care puteþi face abonamente la oficiile poºtale
sau la filialele societãþilor comerciale: RODIPET Ñ S.A. (telefon 400.15.10), AMCO PRES Ñ
S.R.L. (telefon 643.93.90) ºi GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon 628.25.20), sunt urmãtoarele:

Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

185.000

46.250

50.900

56.000

61.600

105.000

26.250

26.250

26.250

26.250

342.000

85.500

85.500

85.500

85.500

627.000

156.750

156.750

156.750

156.750

120.000

30.000

30.000

30.000

30.000

500.000
72.000
162.000

125.000
18.000
40.500

125.000
19.800
44.550

125.000
21.780
49.000

125.000
24.000
53.900

30.000
10.000
72.000

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

ÑÑ
ÑÑ
ÑÑ

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, în limba
românã, numere bis, de dimensiunea
unei cãrþi (de peste 48 pagini/exemplar),
care nu se includ în abonamentul de la
nr. crt. 1
3. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba maghiarã
4. Monitorul Oficial al României,
Partea a II-a
5. Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a
6. Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a
7. Colecþia Legislaþia României
8. Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

Foarte important!
Abonamentul anual vã conferã informaþii complete ºi prompte cu privire la legislaþie ºi o
economie importantã în bugetul dumneavoastrã.
Pentru informaþii suplimentare, vã rugãm sã vã adresaþi la telefon 614.24.29 sau
fax 312.47.03.
EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 301/1996
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