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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Convenþiei dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Ungare privind recunoaºterea
reciprocã a diplomelor, certificatelor de studii ºi a titlurilor
ºtiinþifice, acordate de instituþii de învãþãmânt acreditate
în România ºi Republica Ungarã, semnatã la Bucureºti
la 6 iunie 1997
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Convenþia dintre Guvernul României ºi
Guvernul Republicii Ungare privind recunoaºterea reciprocã a diplomelor,
certificatelor de studii ºi a titlurilor ºtiinþifice, acordate de instituþii de învãþãmânt acreditate în România ºi Republica Ungarã, semnatã la Bucureºti la
6 iunie 1997.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 septembrie 1998,
cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Bucureºti, 30 decembrie 1998.
Nr. 253.

CONVENÞIE

între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare privind recunoaºterea reciprocã
a diplomelor, certificatelor de studii ºi a titlurilor ºtiinþifice, acordate de instituþii de învãþãmânt
acreditate în România ºi Republica Ungarã
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare pãrþi,
în conformitate cu Tratatul de înþelegere, cooperare ºi bunã vecinãtate dintre România ºi Republica Ungarã,
în spiritul prevederilor convenþiilor europene semnate de cãtre ambele pãrþi,
cu respectarea legislaþiei în vigoare pe teritoriul celor douã state,
cu intenþia de a facilita mobilitatea ºi colaborarea în domeniul învãþãmântului ºi al ºtiinþei,
în scopul de a reglementa recunoaºterea reciprocã a diplomelor, certificatelor de studii, precum ºi a titlurilor ºtiinþifice,
convin urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

Certificatele de absolvire a 8 clase, eliberate de ºcoli
din România, ºi certificatele de absolvire a 8 clase, eliberate de ºcoli din Republica Ungarã, sunt echivalente ºi
permit reciproc continuarea studiilor, la niveluri de învãþãmânt imediat urmãtoare, pe teritoriul statului celeilalte pãrþi.

se considerã echivalente pentru aceeaºi meserie ºi sunt
recunoscute pe teritoriul statului celeilalte pãrþi.
ARTICOLUL 3

Diplomele de bacalaureat sau echivalentele acestora,
acordate în România la terminarea liceului ºi în Republica
Ungarã la terminarea studiilor medii, se considerã echivaARTICOLUL 2
lente ºi sunt recunoscute pe teritoriul statului celeilalte pãrþi
Diplomele de absolvire a unei ºcoli profesionale din pentru admiterea în învãþãmântul postliceal sau în învãþãRomânia ºi diplomele eliberate de instituþii de învãþãmânt mântul superior.
de acelaºi profil din Republica Ungarã, pentru aceeaºi
Certificatele de calificare profesionalã acordate în
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din Republica Ungarã sunt recunoscute pe teritoriul statului
celeilalte pãrþi pentru acelaºi tip sau profil de învãþãmânt.
ARTICOLUL 4

Diplomele ºi atestatele de absolvire a ºcolii postliceale
cu duratã de cel puþin un an, eliberate în România, ºi
diplomele eliberate în Republica Ungarã dupã absolvirea
ºcolii postliceale cu aceeaºi duratã se considerã echivalente pentru aceeaºi specialitate ºi sunt recunoscute pe
teritoriul statului celeilalte pãrþi.
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ARTICOLUL 11

Diplomele, certificatele ºi titlurile ºtiinþifice, menþionate în
prezenta convenþie, sunt recunoscute în mod reciproc de
cãtre pãrþi, conform reglementãrilor interne ale fiecãreia dintre ele ºi într-o perioadã rezonabilã de timp.
Diplomele obþinute de absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt superior în statul celeilalte pãrþi în cadrul documentelor de colaborare bilateralã sunt recunoscute necondiþionat
de cãtre partea trimiþãtoare.

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 12

Diplomele de absolvire eliberate de colegiile universitare
din România ºi diplomele de absolvire eliberate de colegiile
universitare din Republica Ungarã se considerã echivalente
ºi sunt recunoscute pe teritoriul statului celeilalte pãrþi, dacã
programele de învãþãmânt pentru specializãrile respective
sunt similare.

Recunoaºterea profesionalã ºi încadrarea în activitatea
profesionalã se fac conform normelor legale în vigoare pe
teritoriul statului fiecãreia dintre pãrþile semnatare ale prezentei convenþii.

ARTICOLUL 6

Diplomele de licenþã eliberate de instituþiile de învãþãmânt superior din România ºi diplomele de învãþãmânt
superior eliberate în Republica Ungarã de instituþii similare
se considerã echivalente ºi sunt recunoscute reciproc pe
teritoriul statului celeilalte pãrþi, dacã durata studiilor ºi programele de învãþãmânt pentru specializarea respectivã sunt
similare.
ARTICOLUL 7

Diplomele ºi certificatele eliberate de instituþiile de
învãþãmânt superior din România la absolvirea studiilor
aprofundate, a studiilor academice postuniversitare, a studiilor de specializare ºi a cursurilor de perfecþionare (exclusiv
doctoratul) ºi diplomele eliberate de instituþii similare din
Republica Ungarã se considerã echivalente ºi sunt recunoscute pe teritoriul statului celeilalte pãrþi, dacã pentru
specializarea respectivã durata studiilor este aceeaºi, iar
programele de învãþãmânt sunt similare.
ARTICOLUL 8

Diplomele de doctor în ramurile de ºtiinþã ºi titlurile ºtiinþifice acordate prin acestea în România, precum ºi diplomele de doctor ºi titlurile de doctor, eliberate în Republica
Ungarã (PhD, DLA), se considerã echivalente ºi sunt recunoscute pe teritoriul statului celeilalte pãrþi.
ARTICOLUL 9

În scopul realizãrii prezentei convenþii pãrþile îºi oferã
reciproc programe de învãþãmânt pentru fiecare specializare, modele de documente de studii (diplome ºi certificate)
ºi, de asemenea, copii de pe actele normative care reglementeazã regulile ºi procedurile de întocmire ºi de eliberare a acestora.
ARTICOLUL 10

Pãrþile se vor informa reciproc cu privire la structura ºi
la schimbãrile care intervin în sistemul lor de învãþãmânt
referitor la programele de învãþãmânt, la denumirile, conþinutul ºi la criteriile de eliberare a documentelor de studii.
Pentru Guvernul României,
Virgil Petrescu
Compression by CVISION
Technologies’

ARTICOLUL 13

Orice litigiu privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentei convenþii se va soluþiona de cãtre o comisie
mixtã de experþi, denumitã în continuare comisie, cu caracter tehnic, compusã din câte 5 membri, numiþi de fiecare
parte. Pãrþile îºi vor comunica reciproc lista cuprinzând
membrii comisiei, în termen de 4 luni de la data intrãrii în
vigoare a prezentei convenþii.
Comisia se întruneºte cel puþin de douã ori pe an ºi ori
de câte ori este necesar, la cererea oricãreia dintre pãrþi.
Data ºi locul întrunirii urmeazã sã se stabileascã de comun
acord. Cheltuielile de cazare, masã ºi pentru operaþiunile
tehnice sunt suportate de cãtre partea primitoare, iar cele
de transport internaþional, de cãtre partea trimiþãtoare.
ARTICOLUL 14

Prezenta convenþie poate fi modificatã total sau parþial
numai cu acordul ambelor pãrþi.
ARTICOLUL 15

În cazul încetãrii valabilitãþii prezentei convenþii, prevederile sale vor fi aplicate în continuare, pânã la expirarea
ciclului de studii, pentru persoanele care ºi-au început
aceste studii pe teritoriul celuilalt stat la o datã anterioarã
încetãrii valabilitãþii prezentei convenþii.
ARTICOLUL 16

Prezenta convenþie intrã în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrþile îºi comunicã reciproc îndeplinirea
cerinþelor legale interne, necesare intrãrii în vigoare a acesteia.
Prezenta convenþie se încheie pe o perioadã de 5 ani.
Valabilitatea ei se prelungeºte automat pentru noi perioade
de câte un an, dacã nici una dintre pãrþile semnatare nu o
denunþã, în scris, cu cel puþin 6 luni înainte de data expirãrii.
Semnatã la Bucureºti la data de 6 iunie 1997, în douã
exemplare originale, fiecare în limba românã ºi în limba
maghiarã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Republicii Ungare,
dr. Magyar
B‡lint Purposes
PdfCompressor. For
Evaluation

Only
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenþiei
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare
privind recunoaºterea reciprocã a diplomelor, certificatelor
de studii ºi a titlurilor ºtiinþifice, acordate de instituþii
de învãþãmânt acreditate în România ºi Republica Ungarã,
semnatã la Bucureºti la 6 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 ratificarea Convenþiei dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare privind recunoaºterea reciprocã a diplomelor, certificatelor de studii ºi a titlurilor ºtiinþifice, acordate de
instituþii de învãþãmânt acreditate în România ºi Republica Ungarã, semnatã
la Bucureºti la 6 iunie 1997, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial
al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 26 decembrie 1998.
Nr. 478.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României ºi
Guvernul Republicii Federale Germania privind protecþia
reciprocã a informaþiilor clasificate, semnat la Bucureºti
la 24 noiembrie 1997
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Acordul dintre Guvernul României ºi
Guvernul Republicii Federale Germania privind protecþia reciprocã a informaþiilor clasificate, semnat la Bucureºti la 24 noiembrie 1997.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 octombrie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM SPINEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI CHILIMAN
Bucureºti, 30 decembrie 1998.
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ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecþia reciprocã
a informaþiilor clasificate
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale Germania, denumite în continuare pãrþi contractante,
în dorinþa de a asigura protecþia tuturor informaþiilor clasificate (secrete ºi secrete de serviciu), care au fost clasificate de cãtre autoritatea competentã sau din dispoziþia acesteia ºi care au fost transmise în cadrul colaborãrii bazate pe
încredere prin intermediul autoritãþilor competente sau al instituþiilor private autorizate ale uneia dintre pãrþile contractante
celeilalte pãrþi contractante,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1
Obiect, definiþii ºi echivalenþe

(1) Obiectul acestui acord îl constituie crearea unei
reglementãri pentru protecþia reciprocã a informaþiilor clasificate (secrete ºi secrete de serviciu), care sã fie aplicatã
tuturor înþelegerilor de cooperare ce vor fi încheiate între
pãrþile contractante, precum ºi contractelor ºi comenzilor.
(2) În sensul prezentului acord, prin informaþii clasificate
(secrete ºi secrete de serviciu) se înþelege:
a) în România: date, informaþii, fapte, documente,
obiecte ºi activitãþi, indiferent de forma lor de prezentare,
care trebuie sã fie protejate împotriva difuzãrii lor publice.
Ele sunt clasificate conform necesitãþii de protecþie de cãtre
o autoritate publicã competentã sau din dispoziþia acesteia;
b) în Republica Federalã Germania: fapte, obiecte ºi
informaþii, indiferent de forma lor de prezentare, care, în
interes public, trebuie pãstrate în secret. Ele sunt clasificate conform necesitãþii de protecþie de cãtre o autoritate
publicã competentã sau din dispoziþia acesteia.
(3) Pãrþile contractante stabilesc urmãtoarele echivalenþe
pentru informaþiile clasificate (secrete ºi secrete de
serviciu):
România
STRICT SECRET
SECRET
SECRET DE SERVICIU

Republica Federalã Germania
GEHEIM
VS Ñ VERTRAULICH
VSÑNUR F†R
DIENSTGEBRAUCH

(2) Pãrþile contractante nu vor permite accesul unor terþi
la informaþiile clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) primite decât cu acordul prealabil al autoritãþii care a dispus
clasificarea acestora, indiferent de reglementãrile naþionale
ale pãrþilor contractante cu privire la modificarea, respectiv
anularea gradului de clasificare a unor informaþii.
Informaþiile clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) vor fi
folosite numai în scopurile indicate. Accesul la informaþiile
clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) va fi permis
numai acelor persoane ale cãror atribuþii de serviciu impun
cunoaºterea acestora.
(3) Accesul la informaþiile clasificate (secrete ºi secrete
de serviciu) va fi permis numai acelor persoane care sunt
autorizate în acest scop. Autorizarea va fi acordatã în
urma unei verificãri de securitate, efectuatã la un nivel de
exigenþã cel puþin egal cu cel cerut pentru accesul la
informaþii clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) proprii
din categoria echivalentã.
(4) Pãrþile contractante vor asigura efectuarea pe teritoriul statelor lor a inspecþiilor de securitate ºi respectarea
prevederilor prezentului acord.
ARTICOLUL 3
Mãsuri prealabile privind comenzile publice
care conþin informaþii clasificate (secrete ºi secrete de serviciu)

Dacã una dintre pãrþile contractante intenþioneazã sã
încredinþeze
o comandã publicã conþinând informaþii clasifi(4) Pentru informaþiile clasificate SECRET DE SERVICIU/VSÑNUR F†R DIENSTGEBRAUCH nu sunt aplicabile cate (secrete ºi secrete de serviciu) executantului unei
prevederile art. 2 alin. (3), ale art. 3 ºi 4, art. 6 alin. (1), comenzi publice de pe teritoriul statului celeilalte pãrþi conprecum ºi ale art. 7.
tractante sau însãrcineazã un executant de pe teritoriul sãu
sã facã acest lucru, atunci acea parte contractantã va treARTICOLUL 2
bui sã obþinã, în prealabil, de la autoritatea publicã compeMãsuri pe plan naþional
tentã a celeilalte pãrþi contractante garanþia cã executantul
(1) În conformitate cu prevederile legislaþiei lor naþionale propus a fãcut obiectul unei verificãri de securitate, în conîn materie, pãrþile contractante vor lua toate mãsurile adecformitate cu categoria corespunzãtoare de informaþii clasifivate, menite sã protejeze informaþiile clasificate (secrete ºi
cate (secrete ºi secrete de serviciu), ºi cã acesta dispune
secrete de serviciu), transmise în baza prezentului acord
de mijloacele necesare pentru asigurarea unei protecþii
sau rezultate la executantul unei comenzi publice conþinând
informaþii clasificate (secrete ºi secrete de serviciu). Pãrþile adecvate a acestor informaþii. Aceastã garanþie va cuprinde
contractante vor asigura pentru astfel de informaþii un nivel ºi obligaþia de a se asigura cã procedura de protecþie a
de protecþie cel puþin echivalent cu cel stabilit pentru infor- secretului, aplicatã de executantul verificat, este conformã
maþiile clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) proprii din cu reglementãrile interne privind protecþia secretului ºi este
aceeaºi categorie.by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
supravegheatã de autoritãþile
competente.Purposes Only
Compression
For Evaluation
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ARTICOLUL 4

Executarea comenzilor publice care conþin informaþii clasificate
(secrete ºi secrete de serviciu)

(1) Autoritãþii competente pentru instituþia care încredinþeazã o comandã publicã îi revine rãspunderea de a clasifica orice informaþie care se transmite sau care rezultã în
cazul unei comenzi. La cererea autoritãþii publice a celeilalte pãrþi contractante, competentã pentru executantul unei
comenzi publice, autoritatea competentã pentru instituþia
care a încredinþat comanda transmite o listã cuprinzând
informaþiile clasificate (secrete ºi secrete de serviciu). În
acest caz, aceasta va informa în acelaºi timp autoritatea
publicã a celeilalte pãrþi contractante, care este competentã
pentru executantul comenzii publice, asupra faptului cã executantul s-a angajat faþã de autoritatea care a lansat
comanda publicã sã respecte, în manipularea informaþiilor
clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) ce i-au fost încredinþate, reglementãrile naþionale privind protecþia informaþiilor
clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) ºi sã dea, dacã
este necesar, autoritãþii competente din þara sa o declaraþie
în acest sens (angajament de protecþie a informaþiilor clasificate).
(2) În cazul în care autoritatea publicã competentã pentru executantul comenzii solicitã ºi primeºte de la autoritatea publicã competentã pentru instituþia care a lansat
comanda o listã cuprinzând informaþiile clasificate (secrete
ºi secrete de serviciu), aceasta va confirma, în scris, primirea acesteia ºi o va transmite executantului comenzii.
(3) În fiecare caz, autoritatea publicã competentã pentru
executantul comenzii publice va garanta cã acesta va
manipula informaþiile clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) în legãturã cu comanda, în conformitate cu lista primitã, potrivit angajamentului de protecþie a informaþiilor
clasificate (secrete ºi secrete de serviciu), la fel ca ºi informaþiile clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) ale propriului stat.
(4) În mãsura în care lansarea de subcomenzi care
conþin informaþii clasificate (secrete ºi secrete de serviciu)
este permisã de autoritatea competentã, se vor aplica prevederile alin. (1)Ð(3).
(5) Pãrþile contractante vor garanta cã lansarea comenzii
publice conþinând informaþii clasificate (secrete ºi secrete de
serviciu) va avea loc, respectiv cã lucrãrile la pãrþi din
aceasta, care trebuie protejate, vor începe numai dacã executantul comenzii a luat sau poate lua în timp util mãsurile
necesare pentru protecþia informaþiilor clasificate (secrete ºi
secrete de serviciu).

destinatar în legãturã cu comenzile publice care conþin
informaþii clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) sau
pentru cele care vor fi multiplicate.
(3) Categoriile de informaþii clasificate (secrete ºi secrete
de serviciu) se modificã sau se anuleazã de cãtre autoritatea competentã pentru destinatarul unei astfel de informaþii
clasificate (secrete ºi secrete de serviciu), la cererea autoritãþii competente a statului de origine. Autoritatea competentã a statului de origine comunicã autoritãþii competente a
celeilalte pãrþi contractante, cu 6 sãptãmâni înainte, intenþia
sa de a modifica sau de a anula categoria de informaþii
clasificate (secrete ºi secrete de serviciu).
ARTICOLUL 6
Transmiterea informaþiilor clasificate
(secrete ºi secrete de serviciu)

(1) Informaþiile clasificate (secrete ºi secrete de serviciu)
se transmit dintr-un stat în celãlalt, de regulã, prin serviciul
de curieri diplomatici sau militari. Autoritatea publicã competentã confirmã primirea informaþiilor clasificate (secrete ºi
secrete de serviciu) ºi le transmite destinatarului în conformitate cu reglementãrile naþionale privind protecþia informaþiilor clasificate (secrete ºi secrete de serviciu).
(2) În situaþia în care folosirea curierului ar îngreuna
într-un mod inacceptabil transportul informaþiilor clasificate
(secrete ºi secrete de serviciu), autoritãþile publice competente pot conveni, pentru o situaþie bine definitã, ca astfel
de informaþii sã fie transportate pe o altã cale decât prin
curieri diplomatici sau militari, cu respectarea urmãtoarelor
condiþii:
Ñ transportatorul trebuie sã dispunã de o autorizaþie de
acces la informaþii clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) cu o categorie echivalentã;
Ñ expeditorul sã pãstreze un inventar al informaþiilor
clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) transmise, iar un
exemplar al acestui inventar sã fie transmis destinatarului
pentru a fi predat autoritãþilor competente;
Ñ informaþiile clasificate (secrete ºi secrete de serviciu)
trebuie sã fie ambalate, cu respectarea dispoziþiilor legale
privind transportul intern;
Ñ predarea informaþiilor clasificate (secrete ºi secrete
de serviciu) sã fie fãcutã cu confirmare de primire;
Ñ transportatorul sã deþinã o legitimaþie de curier, eliberatã de o autoritate competentã pentru expeditor sau
ARTICOLUL 5
pentru destinatar.
(3) Pentru transportul informaþiilor clasificate (secrete ºi
Marcarea
secrete de serviciu) voluminoase modul de transport, itine(1) Informaþiile clasificate (secrete ºi secrete de serviciu)
transmise vor fi marcate de autoritatea competentã a desti- rarul ºi escorta vor fi stabilite în fiecare caz de autoritãþile
natarului sau din dispoziþia acesteia cu categoria de clasifi- competente.
(4) Informaþiile din categoria VSÑNUR F†R DIENSTGEcare naþionalã echivalentã, conform art. 1 alin. (3).
(2) Marcarea este obligatorie ºi pentru informaþiile clasi- BRAUCH pot fi transmise din Republica Federalã Germania
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ARTICOLUL 7

valabilitatea, dacã prevederile acestora nu contravin prezentului acord.

Vizite

(1) Vizitatorii de pe teritoriul statului unei pãrþi contractante vor avea acces pe teritoriul statului celeilalte pãrþi
contractante la informaþii clasificate (secrete ºi secrete de
serviciu), precum ºi în instituþiile în care se lucreazã cu
astfel de informaþii, numai cu aprobarea prealabilã a autoritãþii competente a pãrþii contractante care este vizitatã.
Aprobarea va fi acordatã numai persoanelor care, în urma
verificãrilor de securitate necesare, au fost autorizate sã
aibã acces la informaþii clasificate (secrete ºi secrete de
serviciu).
(2) Vizitatorii vor fi notificaþi în timp util autoritãþii competente a statului pãrþii contractante pe teritoriul cãreia
intrã, în conformitate cu prevederile legale în materie în
vigoare pe teritoriul acestui stat. Autoritãþile competente ale
pãrþilor contractante îºi vor comunica reciproc detaliile notificãrii ºi vor garanta cã protecþia datelor cu caracter personal este respectatã.
ARTICOLUL 8
Mãsuri în caz de încãlcare a prevederilor
privind protecþia informaþiilor clasificate
(secrete ºi secrete de serviciu)

(1) Dacã divulgarea informaþiilor clasificate (secrete ºi
secrete de serviciu) nu poate fi exclusã, este prezumatã
sau constatatã, aceste situaþii vor fi comunicate de îndatã
celeilalte pãrþi contractante.
(2) Încãlcãrile prevederilor referitoare la protecþia informaþiilor clasificate (secrete ºi secrete de serviciu) vor fi cercetate ºi urmãrite de cãtre autoritãþile ºi instanþele
judecãtoreºti competente. Pãrþile contractante vor sprijini, la
cerere, aceste cercetãri ºi se vor informa reciproc despre
rezultatele acestora.
ARTICOLUL 9
Cheltuieli

Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile proprii
rezultate din aplicarea prezentului acord.
ARTICOLUL 10
Autoritãþile competente

Pãrþile contractante se vor informa reciproc despre autoritãþile competente desemnate pentru aplicarea acestui
acord.
ARTICOLUL 11
Raportul cu alte acorduri

Acordurile existente între cele douã pãrþi contractante,
care reglementeazã protecþia informaþiilor clasificate (secrete
ºi secrete de serviciu) în domenii specifice, îºi pãstreazã
Pentru Guvernul României,
Victor Babiuc,
ministrul apãrãrii naþionale
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ARTICOLUL 12
Consultãri

(1) În scopul asigurãrii unei cooperãri strânse pentru
aplicarea prezentului acord, autoritãþile competente se vor
consulta la cererea oricãreia dintre ele.
(2) Pãrþile contractante se vor informa reciproc despre
reglementãrile privind protecþia informaþiilor clasificate
(secrete ºi secrete de serviciu), în vigoare în statele lor, ºi
despre modificãrile acestor reglementãri.
(3) Fiecare parte contractantã va permite autoritãþilor
competente ale celeilalte pãrþi contractante sau oricãrei
autoritãþi stabilite de comun acord sã efectueze vizite pe
teritoriul statului sãu pentru a se discuta despre procedurile
ºi dispozitivele de protecþie a informaþiilor clasificate
(secrete ºi secrete de serviciu), transmise de cealaltã parte
contractantã. Fiecare parte contractantã va acorda asistenþã
respectivelor autoritãþi pentru a stabili dacã informaþiile ce
i-au fost puse la dispoziþie de cealaltã parte contractantã
sunt suficient protejate. Detaliile vor fi stabilite de autoritãþile competente.
ARTICOLUL 13
Intrarea în vigoare, durata de valabilitate, modificarea,
denunþarea

(1) Prezentul acord intrã în vigoare la data la care
Guvernul României va notifica Guvernului Republicii
Federale Germania cã au fost îndeplinite procedurile legale
interne pentru intrarea în vigoare a acestuia. Decisivã în
acest sens este data primirii notificãrii.
(2) Prezentul acord se încheie pe o duratã nedeterminatã.
(3) Fiecare parte contractantã poate solicita, în scris, în
orice moment, modificarea prezentului acord. În acest caz,
pãrþile contractante vor iniþia negocieri privind modificarea
acordului.
(4) Fiecare parte contractantã poate denunþa prezentul
acord, în scris, pe cale diplomaticã, cu un preaviz de
6 luni. În caz de denunþare, informaþiile clasificate (secrete
ºi secrete de serviciu), transmise în baza prezentului acord
sau rezultate la executantul unei comenzi publice, vor fi
protejate în continuare, conform prevederilor art. 2, atâta
timp cât informaþiile respective rãmân clasificate.
Semnat la Bucureºti la data de 24 noiembrie 1997, în
douã exemplare originale, fiecare în limba românã ºi în
limba germanã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania,
Leopold Bill von Bredow,
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar
al Republicii For
Federale
Germania laPurposes
Bucureºti
PdfCompressor.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale
Germania privind protecþia reciprocã a informaþiilor
clasificate, semnat la Bucureºti la 24 noiembrie 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 ratificarea Acordului dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecþia reciprocã a informaþiilor clasificate, semnat la Bucureºti la 24 noiembrie
1997, ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 26 decembrie 1998.
Nr. 482.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Brad, judeþul Hunedoara, ca zonã defavorizatã
În temeiul prevederilor art. 2, 3 ºi 5 alin. (2) ºi ale art. 13 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998
privind regimul zonelor defavorizate,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se declarã zona minierã Brad, judeþul
Hunedoara, ca zonã defavorizatã.
Art. 2. Ñ Aria geograficã strict delimitatã a zonei defavorizate însumeazã localitãþile Brad, Baia de Criº, Blãjeni,
Buceº, Bucuresci, Bulzeºti, Bãiþa, Criscior, Luncoiu de Jos,
Ribiþa, Tomeºti, Vãliºoara, Vaþa de Jos, Vorþa ºi Certej, ca
unitãþi administrativ-teritoriale, în suprafaþã totalã de
131.844 ha, conform anexei nr. 1.

Art. 3. Ñ Perioada pentru care zona minierã prevãzutã
la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
Art. 4. Ñ Pe perioada existenþei zonei defavorizate,
declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri,
se acordã facilitãþile prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor
publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucureºti, 29 decembrie 1998.

Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltarea ºi Implementarea
Programelor de Reconstrucþie a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
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ANEXA Nr. 2

1. Pentru societãþile comerciale, persoane juridice
române, precum ºi pentru întreprinzãtorii particulari sau
asociaþiile familiale autorizate conform Decretului-lege
nr. 54/1990 privind organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi economice pe baza liberei iniþiative, înfiinþate dupã data
declarãrii zonei defavorizate, care au sediul social ºi îºi
desfãºoarã activitatea pe teritoriul acesteia, se acordã
urmãtoarele facilitãþi:
a) restituirea în totalitate a taxelor vamale pentru maºinile, utilajele, instalaþiile, echipamentele, mijloacele de transport, know-how, alte bunuri amortizabile, care se importã în
vederea efectuãrii ºi derulãrii de investiþii în zonã, precum
ºi pentru materiile prime, piesele de schimb ºi componentele
importate, necesare realizãrii producþiei proprii în zonã;
b) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata
existenþei zonei defavorizate;
c) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziþia Guvernului, constituit potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 59/1997, a unor
sume pentru:
Ñ stimularea activitãþii de export al produselor finite ºi
al serviciilor industriale;

Ñ garantarea creditelor externe, în limita unui plafon
anual stabilit de Ministerul Finanþelor;
Ñ finanþarea unor programe speciale aprobate prin
hotãrâri ale Guvernului;
Ñ finanþarea proiectelor de investiþii ale societãþilor
comerciale prin coparticiparea statului la capitalul social.
De aceleaºi facilitãþi beneficiazã ºi persoanele juridice
sau fizice care îºi au sediul social ºi care îºi desfãºoarã
activitatea în aceastã zonã, dacã prin investiþia realizatã se
creeazã noi locuri de muncã pentru forþa de muncã neocupatã sau pentru membrii familiei acestora, care domiciliazã
în zona defavorizatã.
2. Pentru persoanele fizice care au domiciliul în zona
defavorizatã ºi care au un venit sub nivelul mediu pe economie se acordã urmãtoarele facilitãþi:
a) tarife reduse cu pânã la 50% pentru transportul auto
ºi pe calea feratã;
b) reducerea impozitului pe venit cu 50%;
c) scutirea de la plata impozitului pe venitul agricol.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Valea Jiului, judeþul Hunedoara, ca zonã defavorizatã
În temeiul prevederilor art. 2, 3 ºi 5 alin. (2) ºi ale art. 13 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998
privind regimul zonelor defavorizate,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se declarã zona minierã Valea Jiului, judeþul
Hunedoara, ca zonã defavorizatã.
Art. 2. Ñ Aria geograficã strict delimitatã a zonei defavorizate însumeazã localitãþile Petroºani, Lupeni, Vulcan,
Uricani, Petrila, Aninoasa, ca unitãþi administrativ-teritoriale,
în suprafaþã totalã de 99.600 ha, conform anexei nr. 1.

Art. 3. Ñ Perioada pentru care zona minierã prevãzutã
la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
Art. 4. Ñ Pe perioada existenþei zonei defavorizate,
declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri,
se acordã facilitãþile prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor
publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucureºti, 29 decembrie 1998.

Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltarea ºi Implementarea
Programelor de Reconstrucþie a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
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ANEXA Nr. 2

1. Pentru societãþile comerciale, persoane juridice
române, precum ºi pentru întreprinzãtorii particulari sau
asociaþiile familiale autorizate conform Decretului-lege
nr. 54/1990 privind organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi economice pe baza liberei iniþiative, înfiinþate dupã data
declarãrii zonei defavorizate, care au sediul social ºi îºi
desfãºoarã activitatea pe teritoriul acesteia, se acordã
urmãtoarele facilitãþi:
a) restituirea în totalitate a taxelor vamale pentru maºinile, utilajele, instalaþiile, echipamentele, mijloacele de transport, know-how, alte bunuri amortizabile, care se importã în
vederea efectuãrii ºi derulãrii de investiþii în zonã, precum
ºi pentru materiile prime, piesele de schimb ºi componentele importate, necesare realizãrii producþiei proprii în zonã;
b) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata
existenþei zonei defavorizate;
c) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziþia Guvernului, constituit potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 59/1997, a unor
sume pentru:

Ñ stimularea activitãþii de export al produselor finite ºi
al serviciilor industriale;
Ñ garantarea creditelor externe, în limita unui plafon
anual stabilit de Ministerul Finanþelor;
Ñ finanþarea unor programe speciale aprobate prin
hotãrâri ale Guvernului;
Ñ finanþarea proiectelor de investiþii ale societãþilor
comerciale prin coparticiparea statului la capitalul social.
De aceleaºi facilitãþi beneficiazã ºi persoanele juridice
sau fizice care îºi au sediul social ºi care îºi desfãºoarã
activitatea în aceastã zonã, dacã prin investiþia realizatã se
creeazã noi locuri de muncã pentru forþa de muncã neocupatã sau pentru membrii familiei acestora, care domiciliazã
în zona defavorizatã.
2. Pentru persoanele fizice care au domiciliul în zona
defavorizatã ºi care au un venit sub nivelul mediu pe economie se acordã urmãtoarele facilitãþi:
a) tarife reduse cu pânã la 50% pentru transportul auto
ºi pe calea feratã;
b) reducerea impozitului pe venit cu 50%;
c) scutirea de la plata impozitului pe venitul agricol.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind declararea zonei miniere Bãlan, judeþul Harghita, ca zonã defavorizatã
În temeiul prevederilor art. 2, 3 ºi 5 alin. (2) ºi ale art. 13 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/1998
privind regimul zonelor defavorizate,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e:

Art. 1. Ñ Se declarã zona minierã Bãlan, judeþul
Harghita, ca zonã defavorizatã.
Art. 2. Ñ Aria geograficã strict delimitatã a zonei
defavorizate este oraºul Bãlan, ca unitate administrativ-teritorialã, în suprafaþã de 179,18 ha, conform
anexei nr. 1.

Art. 3. Ñ Perioada pentru care zona minierã prevãzutã
la art. 1 se declarã zonã defavorizatã este de 10 ani.
Art. 4. Ñ Pe perioada existenþei zonei defavorizate,
declaratã în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri,
se acordã facilitãþile prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul lucrãrilor
publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Dezvoltarea ºi Implementarea
Programelor de Reconstrucþie a Zonelor Miniere,
Petroniu Vãsii
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca

Bucureºti, 29 decembrie 1998.
Nr. 993. by CVISION Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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ANEXA Nr. 2

1. Pentru societãþile comerciale, persoane juridice
române, precum ºi pentru întreprinzãtorii particulari sau
asociaþiile familiale autorizate conform Decretului-lege
nr. 54/1990 privind organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi economice pe baza liberei iniþiative, înfiinþate dupã data
declarãrii zonei defavorizate, care au sediul social ºi îºi
desfãºoarã activitatea pe teritoriul acesteia, se acordã
urmãtoarele facilitãþi:
a) restituirea în totalitate a taxelor vamale pentru
maºinile, utilajele, instalaþiile, echipamentele, mijloacele de
transport, know-how, alte bunuri amortizabile, care se
importã în vederea efectuãrii ºi derulãrii de investiþii în
zonã, precum ºi pentru materiile prime, piesele de schimb
ºi componentele importate, necesare realizãrii producþiei
proprii în zonã;
b) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata
existenþei zonei defavorizate;
c) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziþia Guvernului, constituit potrivit
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 59/1997, a unor
sume pentru:

Ñ stimularea activitãþii de export al produselor finite ºi
al serviciilor industriale;
Ñ garantarea creditelor externe, în limita unui plafon
anual stabilit de Ministerul Finanþelor;
Ñ finanþarea unor programe speciale aprobate prin
hotãrâri ale Guvernului;
Ñ finanþarea proiectelor de investiþii ale societãþilor
comerciale prin coparticiparea statului la capitalul social.
De aceleaºi facilitãþi beneficiazã ºi persoanele juridice
sau fizice care îºi au sediul social ºi care îºi desfãºoarã
activitatea în aceastã zonã, dacã prin investiþia realizatã se
creeazã noi locuri de muncã pentru forþa de muncã neocupatã sau pentru membrii familiei acestora, care domiciliazã
în zona defavorizatã.
2. Pentru persoanele fizice care au domiciliul în zona
defavorizatã ºi care au un venit sub nivelul mediu pe economie se acordã urmãtoarele facilitãþi:
a) tarife reduse cu pânã la 50% pentru transportul auto
ºi pe calea feratã;
b) reducerea impozitului pe venit cu 50%;
c) scutirea de la plata impozitului pe venitul agricol.
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P R E Þ U R I L E

practicate de Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ
pentru abonamentele la publicaþiile sale în anul 1999
Nr.
crt.

Denumirea publicaþiei

1. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã
2. Monitorul Oficial al României, Partea I,
în limba românã, numere bis
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 normative publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I
10. Decizii ale Curþii Constituþionale
11. Legislaþia României, ediþii trilingve

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ

Valoarea
abonamentului anual
Ñ lei Ñ
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1.000.000

250.000

275.000

302.500

332.750

320.000

80.000

80.000

80.000

80.000

1.030.000

257.500

257.500

257.500

257.500

1.920.000

480.000

480.000

480.000

480.000

360.000

90.000

90.000

90.000

90.000

1.500.000
300.000

375.000
75.000

375.000
82.500

375.000
90.750

375.000
99.825

640.000

160.000

176.000

193.600

213.000

120.000
96.000
400.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

ÑÑ
ÑÑ
100.000

Conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 18/1998, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 370 din 30 septembrie 1998, publicaþiile Monitorului Oficial al României
sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 11%.
Abonamentele se pot efectua prin filialele Societãþii Comerciale ”RodipetÒ Ñ S.A., oficiile
poºtale ale Companiei Naþionale ”Poºta RomânãÒ Ñ S.A., precum ºi prin urmãtorii difuzori:
u GEMINA PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, str. Herþa nr. 2, sectorul 2
(telefon: 628.58.49)

u AMCO PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, bd. Nicolae Grigorescu nr. 29A,
ap. 66, sectorul 3
(telefon: 340.31.09)

u TOTAL PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Bucureºti, Calea Victoriei nr. 133Ñ135, corp B2,
et. 2
(telefon: 650.47.90)

u ARION Ñ S.R.L.

Ñ Drobeta-Turnu Severin, str. Cezar nr. 4
(telefon: 052/315274)

u ART ADVERTISING Ñ S.R.L.

Ñ Râmnicu Vâlcea, Str. Primãverii nr. 8, bl. A5, sc. A,
ap. 30
(telefon: 094/509099)

u INVESCO PRESS Ñ S.R.L.

Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon: 068/470474)

u SEMO ARAD Ñ S.R.L.

Ñ Arad, str. Mihai Eminescu nr. 13
(telefon: 057/281829)

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. 524/31.XII.1998 conþine 16 pagini.
1.952 lei
ISSN 1453Ñ4495
Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor. ForPreþul
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Only

TARIFELE
pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 ianuarie 1999
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
Ð ordine, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice etc., emise
de organele administraþiei publice centrale ºi de alte instituþii publice,
care nu sunt prevãzute de legea fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145
Ð decizii pronunþate de Secþiile Unite ale Curþii Supreme de Justiþie

128.000 lei/paginã de manuscris
128.000 lei/paginã de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, acþiuni, paºapoarte,
certificate de înregistrare fiscalã, alte acte prevãzute de lege, schimbãri
de nume, citaþii emise de instanþele judecãtoreºti
Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã a cambiei ºi biletului la ordin
Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ð concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învãþãmântul superior
Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici
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

28.000 lei/act
153.000 lei/act
153.000 lei/act
384.000 lei/anunþ
560 lei/cuvânt
560 lei/cuvânt

153.000 lei/act

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
Ñ publicarea încheierilor judecãtorului delegat la înmatricularea societãþilor
comerciale
Ñ publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau de divizare
Ñ publicarea actului constitutiv al societãþii comerciale (statut ºi contract de
societate), integral sau în extras
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi (anunþuri-extras)
Ñ bilanþuri ale societãþilor comerciale bancare
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã
Ñ lista cuprinzând societãþile comerciale propuse pentru privatizare
Ñ acte adiþionale
Ñ publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere (S.N.C., S.C.S.,
S.R.L.), precum ºi pentru anularea societãþii comerciale
Ñ alte publicaþii ale agenþilor economici sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri de adunãri generale, procese-verbale
ale adunãrilor, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamã a lichidatorilor,
raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)
Ñ anunþ pentru licitaþie în vederea acordãrii unei concesiuni aprobate de Guvern
Ñ publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei cuprinzând donatorii ºi donaþiile pentru partidele politice

341.000 lei/primele 2 pagini de manuscris
230.000 lei/paginã de manuscris (pentru
urmãtoarele pagini)
230.000 lei/paginã de manuscris
230.000 lei/paginã de manuscris
341.000 lei/anunþ
230.000 lei/paginã de manuscris
12.000 lei/rând
88.000 lei/poziþie
230.000 lei/paginã de manuscris
95.000 lei/anunþ

230.000 lei/paginã de manuscris
77.000 lei/anunþ
230.000 lei/paginã de manuscris

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

Tariful se calculeazã în
funcþie de numãrul de
pagini ºi de tirajul
comandat.

Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adãugatã de 11%.
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