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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Normelor metodologice aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 527/1996
cu privire la asigurarea surselor de creditare pentru preluarea la fondul de consum,
seminþe ºi furaje a cantitãþilor de grâu ºi orz din recolta anului 1996, republicatã
Guvernul României h o t ã r ã º t e

:

Articol unic. Ñ Normele metodologice aprobate prin
Hotãrârea Guvernului nr. 527/1996 cu privire la asigurarea
surselor de creditare pentru preluarea la fondul de consum,
seminþe ºi furaje a cantitãþilor de grâu ºi orz din recolta
anului 1996, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 11 din 29 ianuarie 1997, se modificã dupã
cum urmeazã:
1. Alineatul 4 al punctului 3 se înlocuieºte cu urmãtoarele douã alineate:
”Plata subvenþiilor se va face corelat cu volumul creditelor rambursate, pe baza formularului de decont întocmit de

bãncile comerciale care centralizeazã deconturile sucursalelor judeþene, avizate de direcþiile judeþene pentru agriculturã ºi alimentaþie.
Formularul de decont întocmit la nivelul bãncii comerciale va fi avizat de Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei ºi
înaintat Ministerului Finanþelor. Modelul formularului de
decont este prezentat în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.Ò
2. Anexa la normele metodologice se înlocuieºte cu
anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Dinu Gavrilescu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 263.
ANEXÃ
la normele metodologice

BANCA COMERCIALÃ
Avizat,
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei,
ordonator principal de credite
DECONT

pentru acoperirea de la bugetul de stat a diferenþei de dobândã la creditele acordate
pentru achiziþionarea de grâu ºi orz, din recolta anului 1996, în baza Legii nr. 20/1996,
cu modificãrile ulterioare

Nr.
crt.

0

Beneficiarii
de credite

Volumul
total
al creditelor
acordate

Creditele rambursate
la scadenþã,
conform
graficului

Dobânda
de 15%
plãtitã
de beneficiarii
de credite
la volumul
creditelor
rambursate
conform
graficului

1

2

3

4

Dobânda perceputã
de Banca Naþionalã
a României
plus 5 puncte
procentuale,
calculatã
la creditele
rambursate

Diferenþa
de dobândã
subvenþionatã
de la
bugetul de stat
(col. 5Ð
col. 4)

5

6

Preºedinte,
Director
Compression by CVISION
Technologies’ PdfCompressor.
Forgeneral,
Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997
pentru înlãturarea efectelor calamitãþilor naturale produse de alunecãrile de teren
din luna decembrie 1996 în satul Pârcovaci, oraºul Hârlãu, judeþul Iaºi
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 893 milioane
lei din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1997, pentru finalizarea
lucrãrilor de înlãturare a efectelor calamitãþilor naturale,
refacerea infrastructurii ºi dragarea albiei Râului Bahlui, în
zona afectatã de alunecãrile de teren, în condiþiile stabilite
prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.403/1996.

Art. 2. Ñ Sumelor alocate potrivit art. 1 ºi neutilizate
pânã la data de 31 decembrie 1997 li se aplicã prevederile
art. 76 alin.(2) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice.
Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1997.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Corneliu Gorcea,
secretar de stat
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 264.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997
pentru efectuarea lucrãrilor de refacere a ªcolii Generale din comuna Topliceni, judeþul Buzãu
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 160 milioane
lei din Fondul de intervenþie la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1997, pentru efectuarea
lucrãrilor de refacere a ªcolii Generale din comuna
Topliceni, judeþul Buzãu, avariatã în urma producerii unui
incendiu.
Art. 2. Ñ Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face
de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispoziþiilor
legale, din sumele puse la dispoziþie de cãtre organele teritoriale ale Ministerului Finanþelor.

Art. 3. Ñ Executarea lucrãrilor se realizeazã prin încredinþarea directã a acestora agenþilor economici cu activitãþi
de construcþii, în condiþiile art. 16 lit. b) din Ordonanþa
Guvernului nr. 12/1993, republicatã.
Art. 4. Ñ Sumelor alocate potrivit art. 1 ºi neutilizate
pânã la data de 31 decembrie 1997 li se aplicã prevederile
art. 76 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanþele
publice.
Art. 5. Ñ Ministerul Finanþelor va introduce modificãrile
corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1997.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministrul învãþãmântului,
Virgil Petrescu
Bucureºti, 9 iunie 1997.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind contractarea de cãtre instituþiile publice din domeniul sãnãtãþii a unor prestãri de servicii
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Instituþiile publice din domeniul sãnãtãþii, finanþate de la bugetul de stat, pot încheia contracte pentru
prestarea unor servicii de întreþinere, de gospodãrire ºi de
reparaþii curente cu persoane juridice autorizate sã execute
astfel de lucrãri.
Art. 2. Ñ Încheierea contractelor prevãzute la art. 1 se
poate realiza în urmãtoarele condiþii:
a) personalul din statul de funcþii cu atribuþii în realizarea serviciilor respective a fost disponibilizat cu acordul
prealabil al ordonatorului principal de credite bugetare;
b) numãrul de posturi disponibilizate ºi influenþele financiare aferente au fost comunicate de cãtre ordonatorul principal de credite bugetare Ministerului Finanþelor, în vederea

preluãrii sumelor la Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, potrivit dispoziþiilor legale.
Art. 3. Ñ Încheierea contractelor prevãzute la art. 1 se
va realiza cu respectarea dispoziþiilor legale privind achiziþiile de bunuri ºi servicii.
Art. 4. Ñ Plata serviciilor contractate se face din creditele bugetare aprobate, în limita sumelor preluate la bugetul de stat ca urmare a disponibilizãrii personalului angajat
cu contract individual de muncã.
Art. 5. Ñ Pentru procurarea materialelor necesare serviciilor ce fac obiectul contractelor încheiate, se vor organiza
proceduri de achiziþie distincte, la care pot participa ºi persoanele juridice care au contractat efectuarea de servicii în
condiþiile prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
ªtefan Iosif Drãgulescu
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 266.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind reglementarea unor operaþiuni comerciale de tip barter-compensaþie
cu operatori economici din Republica Moldova
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Operaþiunile comerciale de tip barter-compensaþie ale operatorilor economici români în relaþia cu operatori economici din Republica Moldova cu mãrfuri care,
potrivit legislaþiei în vigoare, nu sunt supuse regimului de
licenþe ºi a cãror valoare depãºeºte 40.000 dolari S.U.A. Ñ
20.000 dolari S.U.A. la export ºi 20.000 dolari S.U.A. la
import Ñ, se efectueazã pe bazã de licenþã de operaþiune
eliberatã de Ministerul Industriei ºi Comerþului. La eliberarea licenþelor, Ministerul Industriei ºi Comerþului va avea în
vedere ca operaþiunile sã se realizeze cu mãrfuri de
aceeaºi importanþã economicã, la preþurile curente ale
pieþei mondiale.
Operaþiunile comerciale prevãzute la alineatul precedent,
a cãror valoare nu depãºeºte 40.000 dolari S.U.A. Ñ
20.000 dolari S.U.A. la export ºi 20.000 dolari S.U.A. la
import Ñ, nu necesitã eliberarea unor licenþe de export

sau de import, urmând a se derula pe baza declaraþiilor
vamale de export ºi, respectiv, de import, precum ºi a altor
documente prevãzute de normele legale în vigoare.
Art. 2. Ñ Operaþiunile comerciale de tip barter-compensaþie ale operatorilor economici români în relaþia cu operatori economici din Republica Moldova cu mãrfuri care,
potrivit legislaþiei actuale, sunt supuse regimului de licenþã,
indiferent de valoarea operaþiunilor, se vor efectua pe bazã
de licenþã de export sau de licenþã de operaþiune, eliberate
de Ministerul Industriei ºi Comerþului.
Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 263/1992 privind reglementarea operaþiunilor comerciale cu decontarea în conturi
de cliring, de barter sau de cooperare cu Republica
Moldova, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 114 din 29 mai 1992.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul industriei ºi comerþului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 267. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut
dintre România ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare pentru finanþarea
Proiectului de dezvoltare industrialã,
în valoare de 175 milioane dolari S.U.A.,
semnat la Washington la 21 martie 1995, ratificat
prin Legea nr. 68/1995
În temeiul art. 2 din Legea nr. 68/1995 ºi þinând seama de acordul
Bãncii Internaþionale pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Articol unic. Ñ Se aprobã amendamentele la Acordul de împrumut
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
pentru finanþarea Proiectului de dezvoltare industrialã, în valoare de
175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995, ratificat prin Legea nr. 68/1995, cuprinse în anexa la prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Lazãr Comãnescu,
secretar de stat
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 268.
ANEXÃ
AMENDAMENTELE

convenite de România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
la Acordul de împrumut pentru finanþarea Proiectului de dezvoltare industrialã,
în valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
1. Întregul text al paragrafului 1 din anexa nr. 1 la acordul de împrumut este înlocuit cu
urmãtorul text:
”1. Tabelul de mai jos prezintã categoriile articolelor care vor fi finanþate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie ºi procentul cheltuielilor pentru articolele finanþate în cadrul fiecãrei categorii:

Categoria

(1) Bunuri, servicii de consultanþã
ºi de pregãtire a personalului
în cadrul pãrþii A a proiectului

(2) Bunuri în cadrul pãrþii B
a proiectului
(3) Bunuri ºi servicii de consultanþã
în cadrul pãrþii C a proiectului

Suma alocatã
din împrumut
(exprimatã
în echivalent
$ S.U.A.)

3.000.000

50.000.000
122.000.000

%
din cheltuielile
care urmeazã
sã fie
finanþate

100% din cheltuieli externe,
100% din cheltuieli locale
(cost franco fabricã) ºi
80% din cheltuieli locale pentru alte
articole achiziþionate de pe piaþa
internã pentru bunuri,
100% din cheltuieli externe pentru
pregãtirea personalului ºi
100% pentru servicii de consultanþã
100% din cheltuieli externe
100% din cheltuieli externe,
100% din cheltuieli locale (cost
franco fabricã) ºi
80% din cheltuieli locale pentru
alte articole achiziþionate de pe
piaþa internã pentru bunuri ºi
100% pentru servicii de consultanþã

TOTAL: 175.000.000Ò
Compression by CVISION Technologies’
PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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2. Secþiunea I a anexei nr. 4 la acordul de împrumut este
înlocuitã cu urmãtorul text:

estimate sã coste echivalentul a 5.000.000 $ S.U.A. sau
mai mult, se vor aplica procedurile prezentate în paragra-

”Secþiunea I Ñ Achiziþionare de bunuri

fele 2 ºi 4 ale anexei nr. 1 la ghid. În cazul în care plãþile

Partea A: Proceduri de achiziþie

pentru un astfel de contract urmeazã a fi efectuate din

Bunurile care urmeazã a fi finanþate în cadrul respecti-

contul special, aceste proceduri vor fi modificate, astfel

velor categorii (1), (2) ºi (3) ale tabelului din paragraful 1

încât sã se asigure cã douã copii de pe contract, care tre-

al anexei nr. 1 la acest acord:

buie transmise Bãncii conform paragrafului 2 d) mai sus

1. Bunurile estimate sã coste, per contract, echivalentul
a mai mult de 4.000.000 $ S.U.A. pentru cele care
urmeazã sã fie finanþate în cadrul categoriilor (1) ºi (3) ºi a
mai mult de 5.000.000 $ S.U.A. pentru cele care urmeazã
sã fie finanþate în cadrul categoriei (2) vor fi achiziþionate
prin proceduri de licitaþie internaþionalã limitatã, pe baza
evaluãrii ºi comparãrii ofertelor participanþilor selectaþi dintr-o
listã, acceptabilã Bãncii, furnizorii calificaþi fiind eligibili conform Ghidului pentru achiziþii efectuate în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. ºi creditelor A.I.D., publicat de Bancã în luna

menþionat, vor fi transmise acesteia înainte de efectuarea
primei plãþi din contul special pentru un astfel de contract;
b) în ceea ce priveºte orice contract care nu intrã sub
incidenþa paragraful precedent, se vor aplica procedurile
descrise în paragrafele 3 ºi 4 ale anexei nr. 1 la ghid. În
cazul în care plãþile pentru un astfel de contract urmeazã a
fi efectuate din contul special, aceste proceduri vor fi modificate, astfel încât sã se asigure cã douã copii de pe contract împreunã cu celelalte informaþii solicitate, care trebuie

mai 1992 (ghidul) ºi în conformitate cu procedurile enun-

transmise Bãncii conform paragrafului 3 mai sus menþionat,

þate în secþiunile I ºi II ale ghidului (excluzând paragrafele

ca parte a dovezilor care trebuie transmise conform para-

2.8, 2.9, 2.55 ºi 2.56 din acesta).

grafului 4 al anexei nr. 6 la acest acord;

2. Bunurile estimate sã coste, per contract, între

c) prevederile subparagrafului b) precedent nu se vor

250.000 $ S.U.A. ºi 4.000.000 $ S.U.A. echivalent pentru

aplica la contracte pentru care tragerile urmeazã a fi efec-

cele care urmeazã sã fie finanþate în cadrul categoriilor (1)

tuate pe baza declaraþiilor de cheltuieli.

ºi (3) ºi între 250.000 $ S.U.A. ºi 5.000.000 $ S.U.A. echivalent pentru cele care urmeazã sã fie finanþate în cadrul

2. Procentul de 15% este prin aceasta convenit pentru
scopurile paragrafului 4 al anexei nr. 1 la ghid.Ò

categoriei (2) pot fi achiziþionate prin contracte adjudecate

3. Documentul ataºat la Apendixul la anexa nr. 5

în baza comparãrii cotaþiilor de preþ obþinute de la cel puþin

¥ În paragraful 1 b) vor fi adãugate cuvintele ”cu excep-

trei furnizori calificaþi, din cel puþin douã þãri diferite, eligi-

þia cazului în care Banca va conveni altfelÒ. Ca urmare a

bile în conformitate cu ghidul, conform procedurilor accep-

acestui amendament, paragraful 1 se va citi astfel:

tabile Bãncii.

”1. Suma de capital a fiecãrui subîmprumut acordat din

3. Bunurile estimate sã coste echivalentul a mai puþin

sumele împrumutului alocate periodic pentru categoriile (2)

de 250.000 $ S.U.A. pot fi achiziþionate în conformitate cu

ºi (3) din tabelul descris în paragraful 1 al anexei nr. 1 la

practicile comerciale uzuale ale beneficiarilor ºi acceptabile
Bãncii, ºi
4. Bunurile pe care Banca le considerã ca având producãtor unic pot fi achiziþionate prin contracte negociate
direct cu furnizorul, în concordanþã cu proceduri acceptabile
Bãncii.
Partea B: Analiza de cãtre Bancã a deciziilor de achiziþionare
1. Analiza invitaþiilor la licitaþie, a adjudecãrilor propuse
ºi a contractelor finale:
a) în ceea ce priveºte: (i) primul contract pentru bunuri

acest acord: a) va fi denominatã în $ S.U.A. sau va fi
echivalentul în $ S.U.A. (stabilit la data sau la datele respective ale tragerii din contul împrumutului sau plãþilor din
contul special) al valorii monedei sau monedelor trase din
sau plãtite în contul bunurilor finanþate din astfel de sume
pentru subproiect; ºi b) cu excepþia cazului în care Banca
va conveni altfel, nu va depãºi echivalentul a: (i) 5.000.000 $
S.U.A. pentru un subîmprumut în cadrul pãrþii B a proiectului; ºi (ii) 8.000.000 $ S.U.A. pentru un subîmprumut în
cadrul pãrþii C a proiectului.Ò

care urmeazã a fi finanþate în cadrul primului subîmprumut

¥ În paragraful 4 c), data ”1 ianuarie 1997Ò se înlocu-

acordat de fiecare bancã participantã în cadrul fiecãreia

ieºte cu data ”31 decembrie 1997Ò. Ca urmare a acestui

dintre pãrþile B ºi C ale proiectului; ºi (ii) fiecare contract

amendament, paragraful 4 c) se va citi astfel:

pentru bunuri care urmeazã sã fie finanþat în cadrul cate-

”c) Solicitãrile ºi cererile fãcute conform prevederilor

goriilor (1) ºi (3), estimate sã coste echivalentul a

subparagrafelor a) ºi b) ale acestui paragraf vor fi prezen-

4.000.000 $ S.U.A. by
sau CVISION
mai mult, iar Technologies’
în cadrul categoriei (2),
tate Bãncii nu mai For
târziu Evaluation
de 31 decembrie
1997.Ò
Compression
PdfCompressor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie
de gaze naturale în comuna Pãlatca, satele Pãlatca, Sava,
Bãgaciu, Mureºenii de Câmpie ºi Petea, judeþul ClujÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în comuna Pãlatca, satele
Pãlatca, Sava, Bãgaciu, Mureºenii de Câmpie ºi Petea, judeþul ClujÒ,
cuprinºi în anexa *) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 274.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Reþea de distribuþie gaze naturale,
presiune redusã, în comuna ªieu-Odorhei,
judeþul Bistriþa-NãsãudÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Reþea de distribuþie gaze naturale, presiune redusã, în comuna
ªieu-Odorhei, judeþul Bistriþa-NãsãudÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 275.
*) Anexa
se comunicã numai beneficiarului
de investiþie.
Compression by CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea Strãzii Râului
din municipiul CraiovaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Modernizarea Strãzii Râului din municipiul CraiovaÒ, prevãzuþi în
anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 276.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie
de gaze naturale în comuna Domneºti, judeþul ArgeºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în comuna Domneºti, judeþul
ArgeºÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii se face din fondurile
bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 277.
*) Anexa
se comunicã numai beneficiarului
de investiþie.
Compression by CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea DC 14,
DC 13 Ñ Stãnija, comuna Buceº, judeþul HunedoaraÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Modernizarea DC 14, DC 13 Ñ Stãnija, comuna Buceº, judeþul
HunedoaraÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 278.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie
de gaze naturale în comuna Goleºti, judeþul VranceaÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în comuna Goleºti, judeþul
VranceaÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 279.
*) Anexa
se comunicã numai beneficiarului
de investiþie.
Compression by CVISION
Technologies’
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Înfiinþare distribuþie
de gaze naturale în comuna Hemeiuº, judeþul BacãuÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Înfiinþare distribuþie de gaze naturale în comuna Hemeiuº, judeþul
BacãuÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã
destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 280.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Modernizarea DJ 762,
km 23+200Ð34+900, sectorul Bulzeºtii de Sus Ñ limitã
judeþul AlbaÒ, judeþul Hunedoara
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Modernizarea DJ 762, km 23+200Ð34+900, sectorul Bulzeºtii de
Sus Ñ limitã judeþul AlbaÒ, judeþul Hunedoara, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din surse proprii ºi din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie ºi,
în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiþii aprobate
potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 281.
*) Anexa
se comunicã numai beneficiarului
de investiþie.
Compression by CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind efectuarea unui schimb de imobile situate în judeþul Neamþ
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului compus din
construcþii în suprafaþã construitã de 2.999,02 m2 ºi împrejmuirile în lungime de 379,50 m, situat în municipiul PiatraNeamþ, str. Petru Movilã, judeþul Neamþ, din patrimoniul
Societãþii Comerciale ”Romexim CoopÒ Ñ S.A., PiatraNeamþ, în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia generalã a vãmilor.
Art. 2. Ñ În schimbul imobilului prevãzut la art. 1, se
aprobã transmiterea imobilului proprietate publicã a statului,
compus din spaþii pentru birouri în suprafaþã utilã de
246,71 m2, situat în municipiul Piatra-Neamþ, str. General
N. Dãscãlescu, bloc T3, parter, judeþul Neamþ, din administrarea Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia generalã a vãmilor
în patrimoniul Societãþii Comerciale ”Romexim CoopÒ Ñ
S.A., Piatra-Neamþ.

Art. 3. Ñ Se aprobã transmiterea terenului aferent imobilului prevãzut la art. 1, în suprafaþã de 7.000 m2, din
administrarea Societãþii Comerciale ”Romexim CoopÒ Ñ
S.A., Piatra-Neamþ, în administrarea Direcþiei generale a
vãmilor, din subordinea Ministerului Finanþelor.
Art. 4. Ñ Diferenþa de valoare dintre imobilele ce formeazã obiectul schimbului, stabilitã ca urmare a evaluãrii
acestora prin rapoarte de expertizã, va fi suportatã de
Ministerul Finanþelor Ñ Direcþia generalã a vãmilor, din
Fondul special pentru dezvoltarea ºi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum ºi a celorlalte unitãþi vamale, în baza listelor de investiþii aprobate
potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 282.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în administrarea
Ministerului FinanþelorÑDirecþia generalã a vãmilor
Adresa
imobilului

Municipiul
¥
Piatra-Neamþ,
¥
str. Petru Movilã, ¥
judeþul Neamþ
¥
¥
¥

Componenþa
imobilului

Halã service
Corp de birouri
Platformã betonatã
Casã-poartã
Împrejmuire
Utilitãþi aferente

Date tehnice

Ad = 909,02 m2
Ad = 585,6 m2
S = 1.500 m2
Ad = 4,4 m2
L = 379,5 m

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Societatea
Comercialã
”Romexim
CoopÒ Ñ S.A.
Piatra-Neamþ

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Ministerul Finanþelor
Ð Direcþia generalã
Ð a vãmilor

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui teren proprietate publicã
a statului, situat în oraºul Paºcani, judeþul Iaºi
Guvernul României h o t ã r ã º t e:
Articol unic. Ñ Se aprobã transmiterea terenului proprietate publicã a
statului, în suprafaþã de 11.700 m2, situat în oraºul Paºcani, judeþul Iaºi, din
administrarea Consiliului Local al Oraºului Paºcani, judeþul Iaºi, în administrarea Ministerului Finanþelor Ñ Direcþia generalã a vãmilor.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului
ºi a Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Remus Opriº
Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 283.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite în administrarea
Ministerului Finanþelor Ð Direcþia generalã a vãmilor
Adresa terenului

Oraºul Paºcani,
judeþul Iaºi

Persoana juridicã
de la care
se transmite terenul

Consiliul Local
al Oraºului Paºcani

Persoana juridicã
la care
se transmite terenul

Ministerul Finanþelor
Ð Direcþia generalã
Ð a vãmilor

Date tehnice

¥ Suprafaþa: 11,700 m2,
¥ delimitat de:
Ð la sud: Strada Corbului
Ð la est: calea feratã
Ð de garare ºi zona
Ð S.N.C.F.R.
Ð la vest: calea feratã
Ð de garare ºi incinta
Ð Societãþii Comerciale
Ð ”ScudasÒ Ñ S.A.
Ð Paºcani
Ð la nord: teren viran.
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ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
cu privire la evidenþa ºi decontarea depozitelor societãþilor bancare
la Banca Naþionalã a României
În temeiul prevederilor art. 2 ºi 15 din Legea nr. 33/1991 ºi ale art. 1 ºi 20 din Legea nr. 34/1991,
începând cu data de 9 iunie 1997 se stabilesc urmãtoarele:
Art. 1. Ñ Se instituie, în cadrul Direcþiei generale de
plãþi ºi urmãrire a riscurilor bancare Ñ Direcþia decontãrii
operaþiunilor bancare, un sediu O.I.S. care menþine evidenþa ºi efectueazã decontarea depozitelor societãþilor bancare la Banca Naþionalã a României, precum ºi a
dobânzilor aferente.
Art. 2. Ñ Decontarea depozitelor societãþilor bancare la
Banca Naþionalã a României se efectueazã de cãtre
Direcþia generalã de plãþi ºi urmãrire a riscurilor bancare
Ñ Direcþia decontãrii operaþiunilor bancare, pe baza datelor
privind valoarea, perioada ºi dobânda acestora, remise de
cãtre Direcþia generalã de operaþiuni monetare, valutare ºi
de credit.
Art. 3. Ñ Evidenþa ºi decontarea depozitelor societãþilor
bancare la Banca Naþionalã a României se efectueazã prin
conturile de depozit 50BBX8AAA.0SS, în care simbolurile
AAA.0SS sunt alocate de cãtre Direcþia generalã de plãþi ºi
urmãrire a riscurilor bancare Ñ Direcþia decontãrii operaþiunilor bancare, în funcþie de perioada fiecãrui depozit.
Art. 4. Ñ Decontarea depozitelor societãþilor bancare la
Banca Naþionalã a României se va efectua prin debitarea/creditarea conturilor curente analitice: 811 Ñ decontãri
privind depozitele la Banca Naþionalã a României ºi 812 Ñ
decontãri privind dobânzile aferente depozitelor la Banca

Naþionalã a României, de cãtre sediul O.I.S. prevãzut la
art. 1 al prezentei circulare.
Art. 5. Ñ Constituirea depozitului la Banca Naþionalã a
României se va efectua din iniþiativa societãþii bancare, prin
emiterea unui ordin de platã, iar rambursarea depozitului la
scadenþã se va efectua din iniþiativa Direcþiei generale de
plãþi ºi urmãrire a riscurilor bancare Ñ Direcþia decontãrii
operaþiunilor bancare. Dobânda va fi decontatã în funcþie
de condiþiile în care a fost stabilit depozitul.
Art. 6. Ñ Depozitele societãþilor bancare la Banca
Naþionalã a României se vor constitui în cadrul programului
de lucru cu societãþile bancare al Direcþiei generale de plãþi
ºi urmãrire a riscurilor bancare Ñ Direcþia decontãrii operaþiunilor bancare, stabilit prin reglementãri anterioare.
Art. 7. Ñ Conturile 50BBX9910 ºi 50BBX9911 vor fi
gestionate de sediul O.I.S. prevãzut la art. 1 al prezentei
circulare.
Art. 8. Ñ Pentru operaþiunile de decontare a depozitelor
societãþilor bancare la Banca Naþionalã a României ºi a
dobânzilor aferente acestora, Direcþia generalã de plãþi ºi
urmãrire a riscurilor bancare Ñ Direcþia decontãrii operaþiunilor bancare va percepe ºi va încasa comisioane conform
reglementãrilor în vigoare privind operaþiunile în regim special.

p. GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

VLADIMIR SOARE,
VICEGUVERNATOR

Bucureºti, 9 iunie 1997.
Nr. 24.

ACTE ALE COMISIEI NAÞIONALE
A VALORILOR MOBILIARE
COMISIA NAÞIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDONANÞÃ
de suspendare a autorizaþiei de funcþionare a unor societãþi de valori mobiliare
În baza prevederilor art. 6 lit. a) ºi ale art. 15 alin. 2 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare ºi bursele
de valori, coroborat cu art. 42 din Regulamentul nr. 3/1996 privind autorizarea ºi exercitarea intermedierii de valori mobiliare,
þinând seama de prevederile pct. 5 din Regulamentul nr. 2/1997*) de modificare ºi completare a Regulamentului
nr. 3/1996 privind autorizarea ºi exercitarea intermedierii de valori mobiliare,
Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare emite urmãtoarea ordonanþã:
Art. 1. Ñ Societãþile de valori mobiliare, care nu au atins
nivelul minim de capital social integral vãrsat, prevãzut în

Regulamentul nr. 3/1996 privind autorizarea ºi exercitarea intermedierii de valori mobiliare, vor fi sancþionate dupã cum

*) Regulamentul nr. 2/1997 a fost aprobat prin Ordinul preºedintelui Comisiei Naþionale a Valorilor Mobiliare nr. 2 din 4 februarie 1997 ºi a

fost publicat în Monitorul
al României,Technologies’
Partea I, nr. 23 din 12 februarie
1997.
Compression
byOficial
CVISION
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 123
lului de capital social existent, conform prevederilor
Regulamentului nr. 3/1996.
Art. 2. Ñ Societãþile de valori mobiliare prevãzute la
art. 1 lit. a), care nu se vor încadra în nivelurile prevãzute
pentru capitalul social în interiorul perioadei de suspendare
stabilite, vor fi sancþionate cu retragerea autorizaþiei de a
efectua activitãþi de intermediere de valori mobiliare.
Art. 3. Ñ Prezenta ordonanþã intrã în vigoare la data
publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.

urmeazã:
a) se va suspenda autorizaþia de a efectua activitãþi de
intermediere de valori mobiliare pentru societãþile de valori
mobiliare cu un capital social sub 100.000.000 lei, pentru o
perioadã de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe;
b) se va restrânge obiectul de activitate al societãþilor
de valori mobiliare cu un capital social cuprins între
100.000.000 lei ºi 600.000.000 lei, acestea fiind autorizate
sã desfãºoare numai acele activitãþi corespunzãtoare nive-

PREªEDINTELE COMISIEI NAÞIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ªTEFAN BOBOC
Bucureºti 9 mai 1997.
Nr. 6.

«

UNIUNEA AVOCAÞILOR DIN ROMÂNIA

MODIFICÃRILE

aduse Statutului profesiei de avocat
Consiliul Uniunii Avocaþilor din România, întrunit în ºedinþa din 15 martie 1997, în conformitate cu prevederile
art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 51/1995, a hotãrât urmãtoarele modificãri la Statutul profesiei de avocat*):
I. Având în vedere necesitatea clarificãrii ºi aplicãrii unitare a dispoziþiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea ºi
exercitarea profesiei de avocat, în baza art. 58 lit. b) din
Legea nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat se modificã
dupã cum urmeazã:
1. Articolul 25 se completeazã cu alineatul 4, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Cererea de exercitare a profesiei în asociere de cãtre
avocatul aflat în situaþiile prevãzute la art. 16 alin. 2 ºi la
art. 17 din lege va fi analizatã de cãtre consiliul baroului ºi
în raport cu hotãrârile adoptate de adunarea generalã conform art. 45 alin. 2 lit. a) din lege.Ò
2. Articolul 27 se completeazã cu alineatul 4, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Cererea de primire în profesia de avocat a persoanelor
aflate în situaþiile prevãzute la art. 14 alin. 2 lit. c) din lege
va fi avizatã ºi de consiliul baroului în circumscripþia cãruia
ºi-a desfãºurat activitatea petentul, când sunt înregistrate
opoziþii conform art. 28 alin. 3 ºi 4 din statut.Ò
3. Articolul 31 se completeazã cu alineatul 2, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Avizul prevãzut la alin. 1 va cuprinde ºi propunerea privind acordarea sau neacordarea scutirii de examen de
cãtre Comisia permanentã a Uniunii Avocaþilor din
România, conform art. 60 alin. 2 lit. d) din lege.Ò
4. Articolul 51 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 51. Ñ Toate cazurile de primire în profesie cu
scutire de examen sunt soluþionate individual, urmând procedura avizãrii de cãtre barou ºi a acordãrii scutirii de

examen de cãtre Comisia permanentã a Uniunii Avocaþilor
din România în baza art. 60 alin. 2 lit. d) din lege, dupã
ascultarea solicitantului.
În cazurile în care se solicitã primirea în profesie cu
scutire de examen, ascultarea solicitantului va fi efectuatã
de cãtre consiliul baroului. Ascultarea solicitantului poate
cuprinde ºi un interviu de verificare a cunoºtinþelor teoretice, necesare pentru exercitarea profesiei, al cãrui rezultat
se consemneazã în avizul motivat prevãzut la art. 31
alin. 1 din statut.
Decizia Comisiei permanente a Uniunii Avocaþilor din
România poate fi contestatã la Consiliul Uniunii Avocaþilor
din România în termen de 15 zile de la data comunicãrii
sale. Aprobarea sau respingerea cererii de primire în profesie este de competenþa consiliului uniunii, conform art. 58
lit. g) din lege.Ò
5. Articolul 55 se completeazã cu alineatul 2, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Avocatul care garanteazã îndrumarea profesionalã efectivã a unui avocat stagiar trebuie sã aibã competenþã profesionalã deplinã potrivit art. 19 alin. 2 din lege ºi sã nu
se afle într-unul dintre cazurile prevãzute la art. 16 alin. 2
sau la art. 17 din lege; avocatul îndrumãtor se angajeazã
în faþa consiliului baroului cu privire la asigurarea aplicãrii
art. 62 din statut ºi este obligat sã informeze, în scris, pe
decan asupra oricãrei cauze de încetare a îndrumãrii.Ò
6. Articolul 68 se completeazã cu alineatul 4, care va
avea urmãtorul cuprins:
”De la data dobândirii calitãþii de avocat definitiv, potrivit
art. 16 alin. 1 din lege, curg termenele prevãzute la art. 19
alin. 2 din lege.Ò

*) Statutul profesiei de avocat a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 17 octombrie 1995.
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7. Articolul 72 se completeazã cu alineatul 2, care va
avea urmãtorul cuprins:
”În acelaºi mod se va proceda cu avocatul asociat,
colaborator sau salarizat în interiorul profesiei, care foloseºte
forma de exercitare a profesiei în scopul eludãrii interdicþiilor prevãzute la art. 16 alin. 2 ºi la art. 17 din lege.Ò
8. Articolul 81 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 81. Ñ În cazul în care avocatul pensionar cere
continuarea exercitãrii profesiei, consiliul baroului ia act de
cerere. Dispoziþiile art. 78 din statut privind radierea din
tabloul avocaþilor nu se aplicã. Avocatul poate continua
exercitarea profesiei, iar Consiliul Uniunii Avocaþilor din
România va lua act de aceastã situaþie, în conformitate cu
prevederile art. 58 lit. g) din lege, fãrã a se aplica procedura prevãzutã la art. 51 din statut.
Avocatul pensionar care continuã exercitarea profesiei
este obligat sã contribuie la constituirea fondului Casei de
Asigurãri a Avocaþilor.Ò
9. Articolul 114 alineatul 2 se completeazã cu urmãtorul
text:
”Firma poate fi plasatã ºi la spaþiile prevãzute la art. 96
alin. 2 din statut.Ò
10. Articolul 132 se completeazã cu alineatul 2, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Avocaþii care formeazã organele de conducere ale
Uniunii Avocaþilor din România sunt avocaþi definitivi, cu o
vechime neîntreruptã în profesie de minimum 8 ani.Ò
11. Articolul 170 se completeazã cu alineatul 4, care va
avea urmãtorul cuprins:
”În caz de abatere evidentã ºi gravã, pe baza unui referat motivat, întocmit de consilierul desemnat de consiliul
baroului, decanul poate solicita comisiei de disciplinã suspendarea din profesie a avocatului în cauzã, în condiþiile
art. 581 din Codul de procedurã civilã.Ò
12. Articolul 181 se completeazã cu alineatul 2, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Casa de Asigurãri a Avocaþilor poate înfiinþa filiale sau
sucursale, organizate pe lângã consiliile barourilor, cu avizul
Consiliului Uniunii Avocaþilor din România.Ò
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13. Articolul 184 alineatul 2 se completeazã cu urmãtorul text:
”La achitarea contribuþiei, avocatul este obligat sã
ateste, în scris ºi sub semnãturã, veniturile efective în luna
în contul cãreia face plata.Ò
14. Articolul 185 se completeazã cu alineatul 3, care va
avea urmãtorul cuprins:
”Încãlcarea prevederilor art. 184 alin. 1 constituie
abatere disciplinarã.Ò
15. Anexa nr. VII la statut va menþiona obligatoriu incapacitãþile prevãzute la art. 16 alin. 2 din lege.
16. Dupã anexa nr. XV se introduce anexa nr. XVI, care
va avea urmãtorul cuprins:
ANEXA Nr. XVI
MODELUL

parafei folosite de avocat, conform art. 3
din Legea nr. 51/1995

UNIUNEA AVOCAÞILOR DIN ROMÂNIA
Baroul........................................
Avocat.......................................................................................
În conformitate cu dispoziþiile art. 3 alin. 1 teza a 3-a din
Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea pãrþilor ºi
conþinutul prezentului act redactat de mine.
Data ................................ Semnãtura .............................

II. Prin grija Comisiei permanente a Uniunii
Avocaþilor din România statutul modificat se va comunica barourilor.
III. Modificãrile aduse Statutului profesiei de avocat vor fi
publicate în Monitorul Oficial al României.
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Tarifele aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, de la data de 1 ianuarie 1997, s u n t u r m ã t o a r e l e :
Tarifele pentru anul 1997
1. MONITORUL OFICIAL, PARTEA I
Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
de organe ale administraþiei publice, care nu sunt prevãzute de legea
fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145

per paginã manuscris

75.000 lei

Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, schimbãri de nume, citaþii
emise de instanþele judecãtoreºti

per act

11.250 lei

Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã

per act

60.000 lei

Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege

per anunþ

15.750 lei

Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã

per anunþ

150.000 lei

Ð concursuri de ocupare de posturi didactice în învãþãmântul superior

per cuvânt

225 lei

Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici

per cuvânt

225 lei

Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
hotãrârea irevocabilã a instanþei judecãtoreºti prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã

per act

2. MONITORUL OFICIAL, PARTEA A III-A

60.000 lei

3. MONITORUL OFICIAL , PARTEA A IV-A
Ð publicarea sentinþelor judecãtoreºti privind societãþile comerciale

per anunþ

Ð publicarea contractelor de societate pentru înfiinþarea societãþilor comerciale
în nume colectiv ºi în comanditã simplã

125.000 lei

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi

per anunþ

67.500 lei

Ð publicaþii cu prezentare tabelarã

per rând/coloanã

Ð lista activelor scoase la licitaþie

per poziþie

34.500 lei

Ð lista societãþilor comerciale propuse pentru privatizare

per poziþie

34.500 lei

Ð acte adiþionale pentru agenþi economici

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð modificãri de capital al societãþilor comerciale

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere a unui asociat

per paginã manuscris

37.500 lei

Ð alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri, procese-verbale ale adunãrilor
generale, prospecte de emisiune etc.)

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii unei concesiuni aprobate de Guvern

per anunþ

30.000 lei

Ð publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei donatorilor ºi donaþiilor pentru partidele politice

per paginã manuscris

90.000 lei

Ð rezultatele alocãrii acþiunilor pe fiecare societate

per paginã manuscris

90.000 lei

per paginã manuscris

90.000 lei

4.500 lei

4. MONITORUL OFICIAL, PARTEA A V-A
Ð publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional
ºi de ramurã

Plata publicaþiilor se va face prin mandat poºtal sau, dupã caz, cu ordin de platã pe adresa: Regia Autonomã ”Monitorul
OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ñ4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti, cont 30.98.12.301 B.C.R.ÑS.M.B.
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, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.
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