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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 12/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut
dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind ajustarea
sectorului de protecþie socialã, în sumã de 50 milioane dolari S.U.A.
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 12 din 7 august 1997 pentru ratificarea Acordului de
împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind ajustarea sectorului de
protecþie socialã, în sumã de 50 milioane dolari S.U.A.,
emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 11
august 1997, cu urmãtoarele modificãri:

1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
”Ordonanþã pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protecþie socialã,
semnat la Washington la 1 iulie 1997Ò
2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Se ratificã Acordul de împrumut dintre
România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare privind ajustarea sectorului de protecþie socialã,
în sumã de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la
Washington la 1 iulie 1997.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 23 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 17 noiembrie 1997.
Nr. 187.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 12/1997 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
privind ajustarea sectorului de protecþie socialã, în sumã de 50 milioane dolari S.U.A.
În temeiul art. 77 alin. (1) 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 promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guver nului nr. 12/1997 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România ºi Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind

ajustarea sectorului de protecþie socialã, în sumã de 50
milioane dolari S.U.A., ºi se dispune publicarea ei în
Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 1997.
Nr. 589.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut
dintre România ºi Banca de Export-Import a Japoniei, în sumã de 50 milioane dolari S.U.A.,
semnat la Tokyo la 14 iulie 1997
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 36
din 25 august 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Banca de Export-Import a Japoniei,
în sumã de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Tokyo la
14 iulie 1997, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea
nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe
ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 217 din 28 august 1997, cu urmãtoarele modificãri:
1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
”Ordonanþã pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Banca de Export-Import a Japoniei, semnat
la Tokyo la 14 iulie 1997Ò

2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Se ratificã Acordul de împrumut dintre
România ºi Banca de Export-Import a Japoniei, în sumã
de 50 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Tokyo la
14 iulie 1997.Ò
3. Articolul 4 alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Se autorizeazã Guvernul României ca, prin Ministerul
Finanþelor, de comun acord cu Banca de Export-Import a
Japoniei, sã introducã, pe parcursul utilizãrii împrumutului,
în raport cu condiþiile concrete de derulare a acordului,
amendamente la conþinutul acestuia care nu sunt de naturã
sã sporeascã obligaþiile financiare ale României faþã de
Banca de Export-Import a Japoniei.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 23 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 17 noiembrie 1997.
Nr. 188.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 36/1997
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România ºi Banca de Export-Import a Japoniei,
în sumã de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Tokyo la 14 iulie 1997
În temeiul art. 77 alin. (1) 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 promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei Guver nului nr. 36/1997 pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre România ºi Banca de Export-

Import a Japoniei, în sumã de 50 milioane dolari S.U.A.,
semnat la Tokyo la 14 iulie 1997, ºi se dispune publicarea
ei în Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 1997.
Nr. 590.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 33/1997 pentru ratificarea Acordului-cadru
de cooperare financiarã dintre România ºi Banca Europeanã de Investiþii,
semnat la Luxembourg ºi Bucureºti la 4 ºi, respectiv, 5 iunie 1997
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 33
din 25 august 1997 pentru ratificarea Acordului-cadru de
cooperare financiarã dintre România ºi Banca Europeanã
de Investiþii, semnat la Luxembourg ºi Bucureºti la 4 ºi,
respectiv, 5 iunie 1997, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din
Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 212 din 27 august 1997, cu urmãtoarele
modificãri:

1. Titlul ordonanþei va avea urmãtorul cuprins:
”Ordonanþã pentru ratificarea Acordului-cadru dintre
România ºi Banca Europeanã de Investiþii privind reglementarea activitãþii Bãncii în România, semnat la
Luxembourg ºi Bucureºti la 4 ºi, respectiv, 5 iunie 1997Ò
2. Articolul unic al ordonanþei va avea urmãtorul
cuprins:
”Articol unic. Ñ Se ratificã Acordul-cadru dintre România
ºi Banca Europeanã de Investiþii privind reglementarea activitãþii Bãncii în România, semnat la Luxembourg ºi
Bucureºti la 4 ºi, respectiv, 5 iunie 1997.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)
din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 23 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN
Bucureºti, 17 noiembrie 1997.
Nr. 189.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 33/1997
pentru ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiarã dintre România ºi Banca Europeanã
de Investiþii, semnat la Luxembourg ºi Bucureºti la 4 ºi, respectiv, 5 iunie 1997
În temeiul art. 77 alin. (1) 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 promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guver nului nr. 33/1997 pentru ratificarea
Acordului-cadru de cooperare financiarã dintre România ºi

Banca Europeanã de Investiþii, semnat la Luxembourg ºi
Bucureºti la 4 ºi, respectiv, 5 iunie 1997, ºi se dispune
publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 1997.
Nr. 591.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 34/1997
privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse
la culturile agricole calamitate ca urmare a condiþiilor meteorologice nefavorabile
din luna iunie 1997
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 34 din 8 iulie 1997 privind sprijinul acordat
de stat producãtorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor
produse la culturile agricole calamitate ca urmare a condiþiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din
11 iulie 1997, cu urmãtoarele modificãri:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Seminþele livrate de agenþii economici autorizaþi, conform Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul
calitãþii, comercializarea ºi folosirea seminþelor ºi materialului sãditor, precum ºi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 150 din 14 iulie 1995, pentru reînsãmânþarea culturilor

agricole calamitate ca urmare a fenomenelor meteorologice
nefavorabile din luna iunie 1997, se acordã gratuit producãtorilor agricoli, la cererea fundamentatã a acestora.Ò
2. Punctul 1 din anexã va avea urmãtorul cuprins:
”1. Producãtorii agricoli care au înregistrat pagube ca
urmare a calamitãþilor naturale pe suprafeþele cultivate ºi
care au întocmit actul de constatare a calamitãþii prevãzut
în anexa nr. 1 beneficiazã de sãmânþã certificatã, primitã
gratuit, pentru reînsãmânþarea acestor suprafeþe.Ò
3. Titlul anexei nr. 1 la normele metodologice va avea
urmãtorul cuprins:
”Act de constatare a calamitãrii culturii de ...*), însãmânþatã în toamna anului 1996 ºi în primãvara anului
1997Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VASILE LUPU
Bucureºti, 17 noiembrie 1997.
Nr. 190.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 34/1997
privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la
culturile agricole calamitate ca urmare a condiþiilor meteorologice nefavorabile din luna iunie 1997
În temeiul art. 77 alin. (1) 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 promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 34/1997 privind
sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli pentru diminuarea pagubelor produse la culturile agricole calamitate ca

urmare a condiþiilor meteorologice nefavorabile din luna
iunie 1997 ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial
al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 1997.
Nr. 592.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 45/1997 privind alocarea de la bugetul de
stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta anului 1997,
proprietate a producãtorilor agricoli ºi a arendaºilor
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 45 din 10 iulie 1997 privind alocarea de la
bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor
pentru depozitarea grâului din recolta anului 1997, proprietate a producãtorilor agricoli ºi a arendaºilor, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie
1997, cu urmãtoarele modificãri:
1. Titlul ordonanþei de urgenþã va avea urmãtorul
cuprins:
”Ordonanþã de urgenþã privind alocarea de la bugetul de
stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru
depozitarea în custodie a grâului din recolta anului 1997,
proprietate a producãtorilor agricoli ºi a arendaºilorÒ

2. La articolul 1, alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
”(4) Decontarea cheltuielilor prevãzute la alin. (2) se va
face bilunar, corespunzãtor tarifelor negociate de Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei cu societãþile comerciale prevãzute la alin. (1).Ò
3. Articolul 3 va avea urmãtorul curpins:
”Art. 3. Ñ Modul de decontare a cheltuielilor de depozitare se va reglementa prin norme metodologice, aprobate
de Guver n, la propunerea Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei ºi a Ministerului Finanþelor, în termen de 5 zile
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe de
urgenþã.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VASILE LUPU
Bucureºti, 17 noiembrie 1997.
Nr. 191.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 45/1997
privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru
depozitarea grâului din recolta anului 1997, proprietate a producãtorilor agricoli ºi a arendaºilor
În temeiul art. 77 alin. (1) 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 promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 45/1997 privind
alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru depozitarea grâului din recolta

anului 1997, proprietate a producãtorilor agricoli ºi a arendaºilor, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al
României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 1997.
Nr. 593.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 46/1997 privind constituirea
fondului pentru preluarea grâului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 46 din 10 iulie 1997 privind constituirea fondului pentru preluarea grâului din recolta anului 1997,
necesar consumului intern, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, cu urmãtoarele modificãri:
1. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ (1) Creditele din fondul grâului vor fi acordate
de cãtre bãncile comerciale ºi Casa de Economii ºi

Consemnaþiuni agenþilor economici prevãzuþi la art. 3
alin. (2).Ò
2. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ În termen de 5 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã, la propunerea
Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei ºi a Ministerului
Finanþelor, Guvernul va aproba Normele metodologice privind derularea sumelor din fondul grâului.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VASILE LUPU
Bucureºti, 17 noiembrie 1997.
Nr. 192.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 46/1997 privind constituirea fondului
pentru preluarea grâului din recolta anului 1997,
necesar consumului intern
În temeiul art. 77 alin. (1) 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 promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea grâului din recolta anului 1997, necesar consumului
inter n, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 1997.
Nr. 594.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru abrogarea Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli,
precum ºi pentru abrogarea unor hotãrâri ale Guvernului date în aplicarea acestei legi
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de
stat producãtorilor agricoli, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 284 din 7 decembrie 1993, se
abrogã.
Art. 2. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 803/1996 privind
declararea produselor agricole de importanþã naþionalã în
anul 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 227 din 23 septembrie 1996, se abrogã.
Art. 3. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 267/1994 privind
subvenþionarea în proporþie de 70% a dobânzii aferente
creditelor bancare acordate de cãtre bãncile comerciale
producãtorilor agricoli pentru achiziþionarea de tractoare,
combine, maºini ºi utilaje agricole, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 13 iunie 1994,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 260 din 15 septembrie 1994, Hotãrârea Guvernului
nr. 352/1995 privind subvenþionarea, în proporþie de 70%,
a dobânzii aferente creditelor bancare acordate de bãncile
comerciale producãtorilor agricoli în temeiul art. 7 alin. (2)
lit. b) din Legea nr. 83/1993, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 111 din 2 iunie 1995, Hotãrârea
Guvernului nr. 294/1996 pentru aprobarea Normelor privind
acordarea, utilizarea ºi controlul utilizãrii primelor de la
bugetul de stat pentru grâul pentru panificaþie, laptele de
vacã cu 3,5% grãsime ºi laptele de bivoliþã cu 7% grãsime
Ñ materie primã Ñ, porcine ºi pãsãri vii destinate industrializãrii, precum ºi pentru viþeii obþinuþi de la vacile ºi
junincile însãmânþate artificial sau prin montã cu reproducãtori atestaþi, republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 23 din 12 februarie 1997, Hotãrârea
Guvernului nr. 564/1996 privind subvenþionarea în proporþie
de 75% a dobânzii creditelor bancare acordate de bãncile
comerciale producãtorilor agricoli pentru înfiinþarea ºi refacerea plantaþiilor pomicole ºi viticole, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 25 iulie 1996,
Hotãrârea Guvernului nr. 598/1996 privind sprijinirea produ-

cãtorilor agricoli în organizarea de exploataþii zootehnice,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180
din 7 august 1996, Hotãrârea Guvernului nr. 727/1996 privind subvenþionarea, în proporþie de 60%, a dobânzii aferente creditelor bancare acordate de bãncile comerciale
producãtorilor agricoli pentru efectuarea lucrãrilor agricole
din toamna anului 1996, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 202 din 29 august 1996, ºi
Hotãrârea Guver nului nr. 532/1994 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea de la bugetul de
stat a primelor de împãdurire, potrivit Legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din
21 septembrie 1994, se abrogã.
Art. 4. Ñ Primele stabilite în anexa nr. I la Hotãrârea
Guvernului nr. 72/1994 privind declararea produselor agricole de importanþã naþionalã, stabilirea primelor ce se
acordã producãtorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate sã le acorde, precum ºi a normelor de acordare,
utilizare ºi control al acestora, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 53 din 1 martie 1994, astfel cum
a fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 158/1995,
se acordã în continuare producãtorilor agricoli, pentru viþeii
obþinuþi dupã data de 1 ianuarie 1996 ºi pânã la intrarea
în vigoare a prezentei legi, de la vacile ºi junincile însãmânþate artificial sau prin montã cu reproducãtori atestaþi,
sub condiþia pãstrãrii ºi creºterii viþeilor pânã la vârsta de
12 luni.
Art. 5. Ñ Subvenþiile de dobândã la creditele acordate
de cãtre bãncile comerciale producãtorilor agricoli, pe bazã
de contracte, precum ºi primele de împãdurire, în temeiul
hotãrârilor Guvernului prevãzute la art. 3 din prezenta lege,
se plãtesc, în continuare, pânã la expirarea contractelor
încheiate.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VASILE LUPU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Bucureºti, 17 noiembrie 1997.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 83/1993
privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli,
precum ºi pentru abrogarea unor hotãrâri ale guvernului
date în aplicarea acestei legi
În temeiul art. 77 alin. (1) 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 promulgã Legea pentru abrogarea Legii nr. 83/1993
privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli, precum ºi pentru abrogarea unor hotãrâri ale guvernului date în aplicarea acestei legi ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 1997.
Nr. 595.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 61/1997
pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 27/1994
privind impozitele ºi taxele locale, cu modificãrile ulterioare
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 61 din 28 august
1997 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele
ºi taxele locale, cu modificãrile ulterioare, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din
Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august
1997.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 30 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VASILE LUPU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 28 octombrie 1997, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

PETRE ROMAN
Bucureºti, 17 noiembrie 1997.
Nr. 194.Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 27/1994 privind impozitele ºi taxele locale,
cu modificãrile ulterioare
În temeiul art. 77 alin. (1) 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 promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 27/1994
privind impozitele ºi taxele locale, cu modificãrile ulterioare, ºi se dispune
publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 13 noiembrie 1997.
Nr. 596.

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea ºi alte drepturi ale personalului
din organele autoritãþii judecãtoreºti
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Articol unic. Ñ Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ºi
alte drepturi ale personalului din organele autoritãþii judecãtoreºti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 130 din 24 iunie 1996, modificatã ºi completatã prin
Ordonanþa Guvernului nr. 9/1997, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997, ºi
prin Ordonanþa Guver nului nr. 56/1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din
30 august 1997, se completeazã cu articolul 521, cu urmãtorul cuprins:

”Art. 521. Ñ Consilierii ºi experþii de specialitate juridicã
din aparatul de lucru al Preºedinþiei, al Guvernului ºi al
ministerelor, care desfãºoarã activitate juridicã, sunt salarizaþi prin asimilare cu funcþiile magistraþilor de la judecãtorii,
tribunale sau curþi de apel ºi de la parchetele de pe lângã
aceste instanþe, în raport cu vechimea în specialitate, potrivit prevederilor cap. I din anexa nr. 1, fãrã a mai beneficia
de majorãrile prevãzute la art. 33 din Legea nr. 40/1991,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ionuþ Costea,
secretar de stat
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Bucureºti, 24 noiembrie 1997.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Sediu centru militar judeþean TimiºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Sediu centru militar judeþean TimiºÒ, 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 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, 7 noiembrie 1997.
Nr. 725.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”97-4-1833 PºtÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”97-4-1833 PºtÒ, prevãzuþi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se face
din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiþii aprobate potrivit
legii.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Victor Babiuc
Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 7 noiembrie 1997.
Nr. 726.
*) Anexa
se comunicã numai beneficiarului
de investiþie.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetãrii
prealabile în vederea declarãrii utilitãþii publice pentru lucrarea
de interes naþional ”CET Mintia Ñ Amenajarea spaþiilor
de depozitare a zgurii din centralã, supraînãlþarea depozitului
Valea Bejan între cotele 240 ºi 265 mdM ºi extinderea
depozitului mal drept Râul MureºÒ
În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se numeºte Comisia pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii utilitãþii publice pentru lucrarea de interes naþional
”CET Mintia Ñ Amenajarea spaþiilor de depozitare a zgurii din centralã,
supraînãlþarea depozitului Valea Bejan între cotele 240 ºi 265 mdM ºi extinderea depozitului mal drept râul MureºÒ, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul industriei ºi comerþului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 7 noiembrie 1997.
Nr. 727
ANEXÃ

COMISIA

pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii
utilitãþii publice pentru lucrarea de interes naþional ”CET Mintia Ñ
Amenajarea spaþiilor de depozitare a zgurii din centralã,
supraînãlþarea depozitului Valea Bejan între cotele 240 ºi 265 mdM
ºi extinderea depozitului mal drept Râul MureºÒ
Preºedinte:
Membri:

Compression by CVISION

Ñ Ioan Lucãcel, secretar de stat, Ministerul Lucrãrilor Publice
ºi Amenajãrii Teritoriului
Ñ Paul Iliescu-Saligny, directorul Grupului pentru producerea
energiei electrice ºi termice din cadrul Regiei Autonome de
Electricitate ”RenelÒ, Ministerul Industriei ºi Comerþului
Ñ Gheorghe Blaj, director general, Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a judeþului
Hunedoara, Ministerul Finanþelor
Ñ Gheorghe Barbu, preºedintele Consiliului Judeþean
Hunedoara
Ñ Viorel Rotar, director, Direcþia urbanism, amenajarea teritoriului ºi lucrãri publice, Consiliul Judeþean Hunedoara
Ñ Mihail Popescu, director, Oficiul de cadastru ºi organizarea
teritoriului Hunedoara
Ñ Cor nel Cor nean, primarul comunei Brãniºca, judeþul
Hunedoara
Ñ Laurenþiu Nistor, primarul comunei ªoimuº, judeþul
Hunedoara.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetãrii
prealabile în vederea declarãrii utilitãþii publice
pentru lucrarea de interes naþional ”CET Craiova II Ñ
Supraînãlþarea depozitului de zgurã ºi cenuºã Valea Mãnãstirii
ºi modernizarea drumului de acces la depozitÒ
În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se numeºte Comisia pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii utilitãþii publice pentru lucrarea de interes naþional
”CET Craiova II Ñ Supraînãlþarea depozitului de zgurã ºi cenuºã Valea
Mãnãstirii ºi modernizarea drumului de acces la depozitÒ, potrivit anexei
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul industriei ºi comerþului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu
Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 7 noiembrie 1997.
Nr. 728.

ANEXÃ

COMISIA

pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii
utilitãþii publice pentru lucrarea de interes naþional ”CET Craiova II Ñ
Supraînãlþarea depozitului de zgurã ºi cenuºã Valea Mãnãstirii
ºi modernizarea drumului de acces la depozitÒ
Preºedinte:
Membri:

Compression by CVISION

Ñ Ioan Lucãcel, secretar de stat, Ministerul Lucrãrilor Publice
ºi Amenajãrii Teritoriului
Ñ Valeriu Bivol, directorul Grupului de dezvoltare ºi reabilitare
din cadrul Regiei Autonome de Electricitate ”RenelÒ,
Ministerul Industriei ºi Comerþului
Ñ Petre Gongu, director general, Direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlului financiar de stat a judeþului Dolj,
Ministerul Finanþelor
Ñ Ion Voiculescu, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj
Ñ Dumitru Obrocea, director, Direcþia tehnicã, urbanism ºi
lucrãri publice, Consiliul Judeþean Dolj
Ñ Constantin Teodorescu, director, Oficiul de cadastru ºi
organizarea teritoriului Dolj
Ñ Vasile Bulucea, primarul Municipiului Craiova, judeþul Dolj
Ñ Valentin Bulumaci, primarul Comunei ªimnicu de Sus,
judeþul Dolj
Technologies’
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea dobândirii de cãtre Ministerul de Interne a imobilului situat în municipiul
Drobeta-Turnu Severin, judeþul Mehedinþi, de la Societatea Comercialã ”ProdasÒ Ñ S.A.
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã dobândirea, prin contract
de vânzare-cumpãrare, de cãtre Ministerul de Interne, a
imobilului situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin,
str. Aurelian nr. 86 (Mihai Eminescu nr. 7), judeþul

Mehedinþi, compus din construcþie ºi terenul aferent,
identificate conform anexei care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre, de la Societatea Comercialã
”ProdasÒ Ñ S.A.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Ministru de interne,
Gavril Dejeu
Bucureºti, 10 noiembrie 1997.
Nr. 732.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se dobândeºte de cãtre Ministerul de Interne

Sediul
imobilului

Municipiul
DrobetaTurnu
Severin,
str. Aurelian
nr. 86
(Mihai
Eminescu
nr. 7),
judeþul
Mehedinþi

Persoana juridicã
de la care
se dobândeºte
imobilul

Societatea
Comercialã Ñ
”ProdasÒ Ñ S.A.

Persoana
juridicã
care
dobândeºte
imobilul

Ministerul
de Interne
U.M. 0524
DrobetaTurnu
Severin

Caracteristicile
tehnice
ale
imobilului

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Suprafaþa
construitã =
173,70 m2
Suprafaþa
terenului
aferent =
322,37 m2
Suprafaþa
incintei
(curþii) =
496,07 m2

Valoarea, conform expertizei
întocmite de expertul
Bãncii Agricole Ñ S.A.,
Sucursala Mehedinþi
Denumirea obiectului Valoarea
evaluat
Ñ lei Ñ

Clãdire
administrativã

88.653.426

Suprafaþa
terenului
(496,07m2)
Total:
T.V.A. (18%):
TOTAL:

19.668.848
108.322.274
19.498.009
127.820.283

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Procesului-verbal final al Comisiei mixte pentru reconstituirea
ºi marcarea frontierei de stat româno-iugoslave privind lucrãrile de reconstituire,
marcare ºi întreþinere a liniei de frontierã ºi a semnelor de frontierã executate în secþiunile
de frontierã A, B, C ºi D în anii 1995Ñ1996 ºi a documentului ”Completãri ºi modificãri
ale datelor topogeodeziceÒ, volumul II, semnate la Vârºeþ la 16 iulie 1997
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Procesul-verbal final al Comisiei care ºi întreþinere a liniei de frontierã ºi a semnelor de
mixte pentru reconstituirea ºi marcarea frontierei de stat frontierã executate în secþiunile de frontierã A, B, C ºi D
româno-iugoslaveby
privind
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cãri ale datelor topogeodeziceÒ, volumul II, semnate la
Vârºeþ la 16 iulie 1997, prevãzute în anexa*) la prezenta
hotãrâre.
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Art. 2. Ñ Ministerul de Interne, prin Comandamentul
Naþional al Grãnicerilor, va asigura punerea în aplicare a
prevederilor prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA
Contrasemneazã:
p. Ministru de interne,
Teodor Zaharia,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Gabriel Gafiþa,
secretar de stat
Bucureºti, 10 noiembrie 1997.
Nr. 737.
*) Anexa se comunicã numai instituþiilor interesate.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
privind lansarea unor emisiuni de titluri de stat
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor,
în baza prevederilor art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997, ale art. 7 din Legea nr. 91/1993 privind datoria publicã, ale Convenþiei nr. 20.169/1994, încheiatã între Ministerul Finanþelor ºi Banca Naþionalã a României, ºi ale
Regulamentului privind operaþiuni cu titluri de stat derulate prin Banca Naþionalã a României, în calitatea sa de agent al statului,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Ministerul Finanþelor anunþã lansarea unor emiArt. 6. Ñ Valoarea nominalã individualã a unui certificat de
siuni de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu trezorerie cu dobândã este de 10.000.000 lei.
Art. 7. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
dobândã, seriile:
Naþionalã a României cel mai târziu cu douã zile înainte de
a) 1998/I.1, în valoare nominalã de 643.244.896.140 lei;
data fiecãrei emisiuni, pânã la ora 12,00.
b) 1998/I.2, în valoare nominalã de 126.144.385.120 lei;
Art. 8. Ñ Rezultatul licitaþiei va fi stabilit în aceeaºi zi, la
c) 1998/I.3, în valoare nominalã de 130.006.308.900 lei.
Valorile împrumutate pot fi majorate sau micºorate, pânã la sediul Bãncii Naþionale a României, de cãtre comisia de licitaanularea emisiunii, în funcþie de necesitãþile de finanþare a þie constituitã în acest scop, ºi va fi dat publicitãþii în ziua
contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul urmãtoare celei în care a avut loc licitaþia.
Art. 9. Ñ Rata dobânzii certificatelor de trezorerie cu
Finanþelor în preziua licitaþiilor.
Art. 2. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã se vor dobândã va fi exprimatã cu douã zecimale.
Dobânda se va plãti la scadenþã ºi se va determina conpune în vânzare, la valoarea nominalã, la datele de:
form formulei:
a) joi, 4 decembrie 1997;
b) joi, 11 decembrie 1997;
,
D = K x I x nr. de zile de deþinere
c) joi, 18 decembrie 1997.
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Art. 3. Ñ Certificatele de trezorerie cu dobândã sunt scaîn care:
dente la datele de:
D = valoarea dobânzii;
a) joi, 8 ianuarie 1998, la 35 de zile;
K = valoarea nominalã totalã;
b) joi, 22 ianuarie 1998, la 42 de zile;
I = rata dobânzii de licitaþie adjudecatã.
c) joi, 22 ianuarie 1998, la 35 de zile.
Art. 10. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu dobândã se
Art. 4. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va avea
va efectua la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãloc cu douã zile înainte de data emisiunii, iar adjudecarea se torului, deschis la Banca Naþionalã a României, cu suma
va face dupã metoda cu preþ uniform.
reprezentând valoarea nominalã a certificatelor de trezorerie
Ministerul Finanþelor îºi rezervã dreptul de a respinge, par- cu dobândã cumpãrate.
þial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considerã a fi la
Art. 11. Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu
un nivel acceptabil de dobândã.
dobândã se va efectua la data scadenþei, prin creditarea conArt. 5. Ñ Fiecare investitor poate sã depunã maximum 5 tului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã a
oferte competitive. Fiecare ofertã va fi de minimum certificatelor de trezorerie cu dobândã.
100.000.000 lei cu multipli de 10.000.000 lei. Investitorii pot
Art. 12. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
depune oferte atât în cont propriu, cât ºi în contul clienþilor fiscale.
lor, persoane juridice. Nu sunt acceptate ofertele necompetiArt. 13. Ñ Direcþia generalã a datoriei publice va aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
tive.

Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Mircea Ciumara
Bucureºti, 14 noiembrie 1997.
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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 8,30Ñ15,00, iar vinerea,
între orele 8,30Ñ13,00, la telefon 211.57.30 sau direct la sediul acestuia.
Aducem, pe aceastã cale, la cunoºtinþã cã, începând cu data de 1 ianuarie 1998, 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 ÑS.R.L. (telefon 312.51.09), GEMINA PRES Ñ S.R.L. (telefon/fax 628.58.49), PERMI IMPEX ÑS.R.L.
Râmnicu Vâlcea (telefon 050/74.17.28), TOTAL PRESS Ñ S.R.L. (tel. 650.47.90; 650.44.75;
fax 659.63.50) ºi ARION ÑS.R.L. Drobeta-Turnu Severin (tel./fax 052/22.27.25), 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

500.000

125.000

137.500

151.250

166.375

160.000

40.000

40.000

40.000

40.000

515.000

128.750

128.750

128.750

128.750

960.000

240.000

240.000

240.000

240.000

180.000

45.000

45.000

45.000

45.000

750.000
150.000

187.500
37.500

187.500
41.250

187.500
45.400

187.500
49.950

320.000

80.000

88.000

96.800

106.500

60.000
48.000
200.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

ÑÑ
ÑÑ
50.000

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 de 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
României ºi alte acte normative
9. Repertoriul actelor publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

• Pentru abonamente la Monitorul Oficial al României, Partea a V-a Ñ publicarea contractelor
colective de muncã pe ramurã Ñ se fac rezervãri la principalii difuzori, urmând ca recuperarea contravalorii
publicaþiei sã se efectueze prin rambursare, pe mãsura primirii publicaþiei.

Foarte important!
Abonamentul 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, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 324/24.XI.1997
conþine 16 pagini.
960 lei
ISSN 1453Ñ4495
Compression
by CVISION
Technologies’
PdfCompressor. ForPreþul
Evaluation
Purposes
Only

