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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Comitetului Interministerial de Luptã împotriva Drogurilor
În temeiul dispoziþiilor art. 107 alin. (2) din Constituþia României,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

(2) Comitetul interministerial stabileºte concepþia de
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Comitetul Interministerial de
Luptã împotriva Drogurilor, denumit în continuare comitet ansamblu ºi asigurã coordonarea unitarã de cãtre Guvern,
interministerial, organism consultativ fãrã personalitate juri- pe baza unui program naþional, a luptei împotriva traficului
dicã, care funcþioneazã pe lângã Ministerul de Interne, ºi consumului ilicit de droguri, desfãºuratã de cãtre autoriavând sediul în municipiul Bucureºti, str. Mihai Vodã nr. 6, tãþile prevãzute la alin. (1), de alte instituþii ale statului ºi
sectorul 5.
de organizaþii neguvernamentale, centralizeazã ºi monitoriArt. 2. Ñ (1) Misiunea comitetului interministerial este
zeazã rezultatele cooperãrii dintre instituþiile abilitate ºi parde a facilita ºi de a eficientiza comunicarea ºi colaborarea
dintre Ministerul de Interne, pe de o parte, ºi alte autoritãþi tenerii externi, care au atribuþii în acest domeniu.
Art. 3. Ñ (1) Comitetul interministerial îºi desfãºoarã
ale administraþiei publice centrale ºi locale, pe de altã
activitatea
sub conducerea directã a primului-ministru, în
parte, precum ºi de a fundamenta ordinele sau, dupã caz,
calitate
de
preºedinte,
ºi este format din conducãtorii urmãdeciziile acestora privind mãsurile adoptate ºi acþiunile
corelate, întreprinse în lupta împotriva traficului ºi consu- toarelor organe de specialitate ale administraþiei publice
centrale:
mului ilicit de droguri.
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a) formuleazã, pregãteºte ºi fundamenteazã deciziile, în
a) Ministerul de Interne;
b) Ministerul Justiþiei;
vederea asigurãrii coerenþei în procesul de elaborare ºi
c) Ministerul Afacerilor Externe;
implementare de strategii, politici ºi programe în cadrul
d) Ministerul Apãrãrii Naþionale;
Ministerului de Interne ºi al celorlalte autoritãþi ale adminise) Ministerul Finanþelor;
traþiei publice centrale ºi locale;
f) Ministerul Sãnãtãþii;
b) formuleazã propuneri, pregãteºte ºi fundamenteazã
g) Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale;
decizii, în vederea realizãrii proiectului Programului naþional
h) Ministerul Educaþiei Naþionale;
de luptã împotriva drogurilor;
i) Ministerul Tineretului ºi Sportului;
c) avizeazã proiectul Programului naþional de luptã
j) Ministerul Industriei ºi Comerþului.
împotriva drogurilor, elaborat de cãtre Ministerul de Interne,
(2) Din comitetul interministerial mai fac parte:
în vederea prezentãrii acestuia spre aprobare prin hotãrâre
a) secretarul general al Guvernului;
a Guvernului;
b) conducãtorul formaþiunii centrale de reprimare a trafid) evalueazã semestrial sau ori de câte ori se impune
cului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliþiei; stadiul realizãrii Programului naþional de luptã împotriva droc) conducãtorul formaþiunii centrale din Direcþia Generalã gurilor;
a Vãmilor, care are în competenþã problematica drogurilor;
e) întocmeºte anual, pe baza datelor furnizate de autorid) directorul general al Direcþiei generale de asistenþã tãþile implicate, un raport referitor la situaþia naþionalã primedicalã din cadrul Ministerului Sãnãtãþii;
vind traficul ºi consumul de droguri ºi evoluþia acestora,
e) directorul Direcþiei de promovare a sãnãtãþii ºi sãnã- propunând mãsurile corespunzãtoare;
tate comunitarã din cadrul Ministerului Sãnãtãþii;
f) coordoneazã acþiunile în domeniu ale instituþiilor abilif) coordonatorul naþional al Programului PHARE de luptã tate, urmãreºte ºi asigurã prin intermediul acestora aplicaîmpotriva drogurilor din cadrul Brigãzii de Combatere a rea mecanismelor controlului drogurilor ºi respectarea
Crimei Organizate ºi Corupþiei.
obligaþiilor ce revin României din convenþiile internaþionale
(3) La lucrãrile comitetului interministerial pot participa, în domeniul combaterii drogurilor atât pe plan intern, cât ºi
în calitate de invitaþi, ºi alþi reprezentanþi ai autoritãþilor în raporturile cu alte state sau organizaþii internaþionale
administraþiei publice sau ai unor organizaþii neguvernamen- însãrcinate cu controlul drogurilor. În acest sens faciliteazã
tale din acest domeniu, precum ºi experþi din diverse sec- transmiterea, precum ºi preluarea datelor ºi a statisticilor
toare de activitate.
prevãzute în tratatele la care România este parte ºi transArt. 4. Ñ (1) Reuniunile comitetului interministerial sunt
mite Secretariatului General al Naþiunilor Unite denumirea ºi
conduse de preºedinte sau, în lipsa acestuia, de ministrul
atribuþiile autoritãþilor competente sã asigure aplicarea prede interne, în calitate de vicepreºedinte.
vederilor convenþiilor internaþionale;
(2) Primul-ministru desemneazã un secretar care pregãg) formuleazã, prin deciziile adoptate, recomandãri cãtre
teºte ºi participã la ºedinþele comitetului interministerial ºi
ministerele abilitate, cu privire la cadrul legislativ ºi pentru
conduce activitatea curentã a acestuia.
armonizarea acestuia cu legislaþia ori cu practicile comuniArt. 5. Ñ Secretariatul comitetului interministerial este
tare ºi internaþionale.
format din persoanele desemnate de ministerele ºi instituþi(2) Activitãþile prevãzute la alin. (1) se vor desfãºura
ile implicate.
fãrã
a se produce imixtiuni în competenþele ºi activitãþile
Art. 6. Ñ (1) În structura comitetului interministerial se
specifice
fiecãrei instituþii.
constituie ºi funcþioneazã, în funcþie de necesitãþi, urmãtoaArt.
8.
Ñ Principalele competenþe ale instituþiilor abilirele comisii de specialitate interministeriale:
tate,
prin
care
se asigurã realizarea obiectivului prevãzut la
a) Comisia pentru combaterea traficului ilicit de droguri
art.
2,
se
vor
exercita pentru îndeplinirea corespunzãtoare
ºi spãlarea banilor;
a
urmãtoarelor
activitãþi:
b) Comisia pentru prevenirea consumului ilicit de
a) întocmirea ºi punerea în practicã a Programului naþiodroguri, tratament medical ºi reintegrarea socialã a
nal de luptã împotriva drogurilor, aprobat prin hotãrâre a
toxicomanilor;
c) Comisia pentru analizã ºi sintezã a datelor referitoare Guvernului;
b) aplicarea dispoziþiilor convenþiilor Organizaþiei
la droguri ºi recomandãri privind propunerile de acte
Naþiunilor
Unite din anii 1961, 1971, 1988 privind combatenormative;
rea
drogurilor
ºi ale altor convenþii în acest domeniu la
d) Comisia pentru educarea ºi sensibilizarea cetãþenilor
care
România
este
parte;
în lupta împotriva traficului ilicit de droguri.
c) actualizarea ºi adaptarea legislaþiei privind drogurile,
(2) În subordinea Comisiei pentru prevenirea consumului
ilicit de droguri, tratament medical ºi reintegrarea socialã a precum ºi armonizarea legislaþiei în domeniu cu reglementãrile internaþionale;
toxicomanilor vor funcþiona urmãtoarele subcomisii:
d) lupta împotriva traficului de droguri, de substanþe chia) Subcomisia pentru prevenirea consumului ilicit de
mice
esenþiale ºi precursori, precum ºi împotriva spãlãrii
droguri;
banilor
proveniþi din droguri, fãrã a afecta atribuþiile operab) Subcomisia pentru tratament medical;
þionale ale serviciilor specializate în acest domeniu;
c) Subcomisia pentru reintegrare socialã.
e) prevenirea toxicomaniei prin activitãþi de informare(3) Componenþa comisiilor ºi a subcomisiilor, precum ºi
responsabilitãþile specifice îndeplinirii sarcinilor ºi cooperãrii comunicare-educare a tineretului, a familiilor, a corpului
acestora în cadrul activitãþii comitetului interministerial se didactic ºi a opiniei publice;
f) stabilirea unui sistem fiabil de culegere ºi analizã a
stabilesc prin ordin comun al ministerelor abilitate în domeniu, în termen de 30 de zile de la constituire, care va fi datelor legate de amploarea ºi caracteristicile naþionale ale
toxicomaniei ºi traficului de droguri;
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
g) primirea, tratarea ºi reintegrarea socialã a toxicomaniArt. 7. Ñ (1) Comitetul interministerial are urmãtoarele
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h) pregãtirea persoanelor care îºi desfãºoarã activitatea
în lupta împotriva drogurilor, substanþelor chimice esenþiale,
precursorilor, toxicomaniei ºi spãlãrii banilor;
i) cooperarea internaþionalã în materie de luptã împotriva
drogurilor;
j) coordonarea ºi susþinerea activitãþilor organizaþiilor
neguvernamentale sau de caritate ºi ale asociaþiilor care au
ca obiect lupta împotriva toxicomaniei ºi abuzului de droguri.
Art. 9. Ñ (1) Persoanele care fac parte din comitetul
interministerial, din secretariatul acestuia ºi din comisiile ori
subcomisiile de specialitate îºi pãstreazã calitatea pe care
o au la instituþiile de la care provin, precum ºi toate drepturile ce decurg din aceastã calitate.
(2) Sarcinile comisiilor ºi ale subcomisiilor de specialitate
ale comitetului interministerial se îndeplinesc de cãtre membrii acestora în cadrul atribuþiilor legale de serviciu.
(3) Cheltuielile materiale ºi de capital necesare pentru
desfãºurarea ºedinþelor comitetului interministerial ºi ale
secretariatului acestuia se suportã din bugetul de venituri ºi
cheltuieli al Brigãzii de Combatere a Crimei Organizate ºi
Corupþiei din cadrul Ministerului de Interne Ñ Inspectoratul
General al Poliþiei.
Art. 10. Ñ Deciziile comitetului interministerial sunt acte
administrative cu caracter intern ºi de recomandare, care
stau la baza propunerilor de acte normative iniþiate ºi a
mãsurilor adoptate de conducãtorii autoritãþilor implicate în
exercitarea atribuþiilor ce le sunt conferite de lege, pe linia
combaterii traficului ºi consumului ilicit de droguri.
Art. 11. Ñ Raporturile comitetului interministerial cu
organele judiciare, precum ºi cu celelalte autoritãþi prevãzute la art. 2 se vor stabili ºi se vor desfãºura în nume
propriu, sub semnãtura primului-ministru ori a secretarului
general al Guvernului sau prin intermediul conducãtorilor
autoritãþilor prevãzute la art. 3.
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Art. 12. Ñ Activitatea comitetului interministerial se desfãºoarã în reuniuni semestriale sau ori de câte ori este
necesar ºi în ºedinþe ale comisiilor de specialitate care au
loc, de regulã, trimestrial.
Art. 13. Ñ (1) Comitetul interministerial pregãteºte
ºedinþele proprii ºi asigurã verificarea ºi monitorizarea îndeplinirii deciziilor sale de cãtre ministerele competente în
domeniile vizate.
(2) Lucrãrile pregãtitoare necesare pentru reuniunile
comitetului interministerial se efectueazã în cadrul comisiilor
de specialitate sau direct de cãtre secretarul sãu ºi se prezintã, prin grija secretarului, tuturor participanþilor la reuniune, o datã cu transmiterea convocãrii ºi a ordinii de zi,
cu cel puþin 15 zile înaintea datei reuniunii.
(3) Orice participant la reuniune poate prezenta materiale scrise conþinând studii, propuneri, proiecte de decizii
ale comitetului interministerial, care vor fi difuzate o datã
cu celelalte materiale pregãtite de secretariat.
Art. 14. Ñ (1) În cadrul ºedinþelor de lucru secretarul
va informa participanþii asupra stadiului de aplicare a deciziilor adoptate anterior de cãtre comitetul interministerial.
(2) Deciziile sunt adoptate prin vot deschis, cu majoritate simplã, în prezenþa a cel puþin douã treimi din numãrul
membrilor comitetului interministerial.
(3) Dezbaterile din plenul comitetului interministerial ºi
ale comisiilor de specialitate, situaþia privind propunerile de
acte normative formulate în domeniu de cãtre ministerele
abilitate, precum ºi conþinutul deciziilor adoptate se consemneazã în stenogramã sau pe bandã magneticã, prin
grija secretariatului care gestioneazã aceste informaþii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul tineretului ºi sportului,
Alexandru Popescu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii naþionale,
Mircea Plângu,
secretar de stat
Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
Bucureºti, 1 iulie 1999.
Nr. 534.
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DECIZII

ALE

CURÞII

SUPREME

DE

JUSTIÞIE

CURTEA SUPREMÃ DE JUSTIÞIE
Ñ SECÞIILE UNITE Ñ

D E C I Z I A Nr. II
din 10 mai 1999
Sub preºedinþia vicepreºedintelui Curþii Supreme de Justiþie, Paul Florea, s-a luat în examinare recursul în interesul legii cu privire la instanþa competentã sã soluþioneze în fond cererile de autorizare a funcþionãrii, ca persoane juridice,
a caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor, precum ºi de înregistrare a acestora în registrul persoanelor juridice.
Ministerul Public a fost reprezentat de prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângã Curtea
Supremã de Justiþie, Ion Ionescu, care a susþinut recursul în interesul legii, cerând sã se decidã ca instanþa competentã
sã soluþioneze în fond cererile pentru autorizarea funcþionãrii, ca persoane juridice, a caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor, precum ºi de înregistrare a acestora în registrul persoanelor juridice este judecãtoria.
SECÞIILE

UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constatã urmãtoarele:
În aplicarea dispoziþiilor art. 2 alin. (2) din Legea
nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor
reciproc ale salariaþilor, instanþele judecãtoreºti nu au un
punct de vedere unitar.
Astfel unele instanþe, invocând prevederile art. 89 ºi ale
art. 90 alin. 2 din Legea nr. 21/1924, precum ºi ale art. 14
ºi ale art. 16 alin. 1 din Regulamentul de aplicare a dispoziþiilor legii pentru persoanele juridice din 19 aprilie 1924,
au considerat cã tribunalului îi revine competenþa de a
soluþiona în primã instanþã cererile de autorizare a funcþionãrii, ca persoane juridice, a caselor de ajutor reciproc ale
salariaþilor, precum ºi de înregistrare a acestora în registrul
persoanelor juridice.
Alte instanþe, dimpotrivã, s-au pronunþat în sensul cã
judecãtoria este competentã sã soluþioneze în primã
instanþã asemenea cereri.
Aceste din urmã instanþe au procedat legal.
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea
nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor
reciproc ale salariaþilor, ”actul constitutiv ºi statutul casei de
ajutor reciproc a salariaþilor se depun, împreunã cu cererea
pentru dobândirea personalitãþii juridice, la judecãtoria în a
cãrei razã teritorialã aceasta îºi are sediulÒ.
Mai mult, prin art. 6 din aceeaºi lege, reglementându-se
situaþia caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor, care funcþionau în baza Decretului nr. 358/1949, s-a prevãzut pentru
acestea obligativitatea de a-ºi pune de acord statutele proprii cu noile dispoziþii legale, precum ºi de a se înregistra
la judecãtoria în a cãrei razã teritorialã îºi au sediul.
Este adevãrat cã prin art. 3 din legea menþionatã se
precizeazã cã aceste case de ajutor reciproc se constituie
ºi funcþioneazã ca persoane juridice în condiþiile Legii
nr. 21/1924.

Prevederea de la art. 3 din Legea nr. 21/1924 ”asociaþiunile ºi aºezãmintele fãrã scop lucrativ sau patrimonial nu
pot dobândi personalitate juridicã decât pe temeiul unei
deciziuni motivate a tribunalului civil în circumscripþia cãruia
s-au constituitÒ, datã la cererea celor interesaþi, precum ºi
reglementãrile cuprinse în art. 89 ºi în art. 90 alin. 2 din
aceeaºi lege nu justificã atribuirea competenþei tribunalului
de a soluþiona în primã instanþã cererile de autorizare a
funcþionãrii, ca persoane juridice, a caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor, precum ºi de înregistrare a acestora
în registrul persoanelor juridice, atâta timp cât pentru
aceste cazuri a fost adoptatã o reglementare specialã
derogatorie de la prevederile menþionate.
Raþiunea stabilirii competenþei judecãtoriei de a soluþiona
în primã instanþã cererile de autorizare a funcþionãrii caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor ºi de înregistrare a
acestora în registrul persoanelor juridice nu poate fi pusã
în discuþie ºi pentru cã dispoziþiile imperative înscrise în
acest sens în art. 2 alin. (2) ºi în art. 6 din Legea
nr. 122/1996 au fost adoptate ulterior reglementãrilor ce
erau în vigoare când judecãtoriile nu þineau, ca în prezent,
evidenþa persoanelor juridice din aceastã categorie, o atare
evidenþã fiind organizatã atunci numai în cadrul tribunalelor.
În consecinþã, în conformitate cu prevederile art. 26
lit. b) din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993,
republicatã, ºi ale art. 329 din Codul de procedurã civilã,
urmeazã a se admite recursul în interesul legii ºi a se stabili cã instanþa competentã sã soluþioneze în fond cererile
de autorizare a funcþionãrii, ca persoane juridice, a caselor
de ajutor reciproc ale salariaþilor, precum ºi de înregistrare
a acestora în registrul persoanelor juridice este judecãtoria
în a cãrei razã teritorialã îºi au sediul.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite recursul în interesul legii.
Stabileºte cã instanþa competentã sã soluþioneze în fond cererile pentru autorizarea funcþionãrii, ca persoane juridice, a caselor de ajutor reciproc ale salariaþilor, precum ºi de înregistrare a acestora în registrul persoanelor juridice este
judecãtoria în a cãrei razã teritorialã îºi au sediul.
Pronunþatã la data de 10 mai 1999.
Vicepreºedintele Curþii Supreme de Justiþie,
Paul Florea
Prim-magistrat-asistent,
Ioan Rãileanu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protecþie a muncii pentru prelucrarea,
pãstrarea, industrializarea ºi livrarea furajelor
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
având în vedere:
Ñ art. 5 alin. (5) ºi pct. 1 din anexa nr. 2 la Legea protecþiei muncii nr. 90/1996;
Ñ art. 3 pct. V ºi art. 7 alin (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale;
Ñ Avizul nr. 126 din 18 septembrie 1996 al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale Ñ Protecþia muncii,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de protecþie a care se referã la prelucrarea, pãstrarea, industrializarea ºi
muncii pentru prelucrarea, pãstrarea, industrializarea ºi livrarea furajelor.
livrarea furajelor, prevãzute în anexa care face parte inteArt. 3. Ñ Normele specifice de protecþie a muncii pengrantã din prezentul ordin.
tru prelucrarea, pãstrarea, industrializarea ºi livrarea furajeArt. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare
în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului lor sunt obligatorii pentru activitãþile cu acest profil ºi se
difuzeazã celor interesaþi prin inspectoratele de stat pentru
ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Începând cu aceeaºi datã se abrogã prevederile protecþia muncii teritoriale ºi prin alþi agenþi autorizaþi de
cuprinse în normele departamentale de protecþie a muncii, Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 31 martie 1999.
Nr. 191.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru prestaþii ºi servicii efectuate
de Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. ºi de cãpitãniile de port din subordine
la navele sub pavilion român ºi strãin în porturile din România
Ministrul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanþa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinþarea unor instituþii publice în
subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe
pentru folosirea drumurilor publice ºi pentru prestãri de servicii în porturi ºi aeroporturi, aprobatã prin Legea nr. 123/1994,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã tarifele pentru prestaþii ºi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. ºi
de cãpitãniile de port din subordine la navele sub pavilion
român ºi strãin în porturile din România, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Tarifele prevãzute la alin. (1) se încaseazã în lei
pentru navele sub pavilion român ºi în valutã pentru navele
sub pavilion strãin, în condiþiile legislaþiei în vigoare.
Art. 2. Ñ Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. va
prezenta spre aprobare Ministerului Transporturilor propunerile de majorare a tarifelor în lei prevãzute în coloana 4

din anexa la prezentul ordin, ori de câte ori cursul de
schimb al leului faþã de dolarul S.U.A., calculat pe baza
datelor comunicate de Banca Naþionalã a României, se
depreciazã cu o sumã ce depãºeºte 1.000 lei.
Art. 3. Ñ Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I ºi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.
Art. 5. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice dispoziþie contrarã se abrogã.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Bucureºti, 25 mai 1999.
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ANEXÃ
TARIFELE

pentru prestaþii ºi servicii efectuate de Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. ºi de cãpitãniile de port
din subordine la navele sub pavilion român ºi strãin în porturile din România
Nr.
crt.

Denumirea prestaþiei sau a serviciului

1

2

1. Sigilarea actelor de bord ºi a altor documente

U.M.

Tariful
(lei/U.M.)

Tariful
(dolari S.U.A./U.M.)

3

4

5

100 file

42.000

3

2. Înmatricularea ºi transferul de proprietate
Nave de categoria I:
¥ nave maritime, platforme de foraj ºi instalaþii plutitoare maritime:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

pânã la 500 TDW/TD
între 501Ñ5.000 TDW/TD
între 5.001Ñ15.000 TDW/TD
între 15.001Ñ30.000 TDW/TD
între 30.001Ñ50.000 TDW/TD
peste 50.000 TDW/TD

navã
navã
navã
navã
navã
navã

875.000
1.312.500
1.750.000
2.625.000
3.500.000
4.375.000

62,5
93,75
125
187,5
250
312,5

navã
navã
navã

875.000
1.312.500
2.187.500

62,5
93,75
156,25

Ñ pânã la 500 TD
Ñ între 501Ñ1.000 TD
Ñ peste 1.000 TD

navã
navã
navã

875.000
1.312.500
2.187.500

62,5
93,75
156,25

¥ nave cu vele ºi motor

navã

875.000

¥ nave fluviale cu propulsie:
Ñ pânã la 500 CP
Ñ între 501Ñ1.000 CP
Ñ peste 1.000 CP
¥ nave fluviale fãrã propulsie:

62,5

Nave de categoria a II-a, fluviale ºi maritime:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
3.

cu propulsie
fãrã propulsie
instalaþii plutitoare
ambarcaþiuni mici

CP
4.340/CP
TD
8.680/TD max.
TD
8.680/TD max.
ambarcaþiune 87.500+11.680/CP

0,31/CP
0,62/TD max.
0,62/TD max.
6,25+0,12/CP

Modificãri, altele decât schimbarea de proprietate,
în certificatele de naþionalitate, în atestatele de bord
sau alte înscrisuri în acestea
Nave de categoria I:
¥ nave maritime, platforme de foraj maritim, instalaþii
plutitoare maritime, nave fluviale cu sau fãrã propulsie,
instalaþii plutitoare

navã

875.000

62,5

¥ nave cu vele ºi motor

navã

437.500

31,25

Nave de categoria a-II-a:
¥ nave maritime ºi fluviale:
Ñ cu propulsie
Ñ fãrã propulsie
Ñ instalaþii plutitoare
Compression
bymici
CVISION
Ñ ambarcaþiuni
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CP
1.400/CP
TD
1.400/TD max.
TD
1.400/TD max.
PdfCompressor.
For 14.000+700/CP
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navã
navã
ambarcaþiune

420.000
210.000
42.000

30
15
3

navã
navã
ambarcaþiune

420.000
210.000
42.000

30
15
3

navã
navã

1.400.000
280.000

100
20

navã

87.500

6,25

bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã
bucatã

875.000
875.000
87.500
43.680
43.680
43.680
140.000

62,5
62,5
6,25
3,12
3,12
3,12
10

4. Autorizarea schimbãrii motorului:
Ñ la navele de categoria I
Ñ la navele de categoria a II-a
Ñ instalarea motorului la ambarcaþiuni mici
5. Autorizarea modificãrii construcþiei navei sau a dezmembrãrii
acesteia:
Ñ la nave de categoria I
Ñ la nave de categoria a II-a ºi la instalaþii plutitoare
Ñ la ambarcaþiuni mici
6. Eliberarea ºi prelungirea permiselor provizorii de navigaþie:
Ñ eliberarea de permise provizorii la navele de categoria I
Ñ eliberarea de permise provizorii la navele de categoria a II-a
7. Eliberarea rolului de echipaj
8. Eliberarea duplicatelor ºi preschimbarea:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

certificatelor de naþionalitate
atestatelor de bord
carnetelor de marinar
carnetelor de ambarcaþiuni
legitimaþiilor pentru membrii de familie
rolului de echipaj
brevetelor ºi certificatelor de capacitate

9. Eliberarea copiilor sau certificatelor dupã evidenþele
cãpitãniilor de port:
Ñ registrul de înmatriculare a navelor de categoria I
Ñ registrul de evidenþã a navelor de categoria a II-a
Ñ foaia matricolã pentru marinari ºi pentru membrii de familie
Ñ alte copii de pe înscrisuri
Ñ copii de pe evidenþe ºi alte documente

navã/document
navã/document
document/persoanã
paginã/document
paginã/document

1.400.000
140.000
140.000
140.000
840.000

100
10
10
10
60

navã
navã
navã
navã
navã
navã

875.000
1.312.500
1.750.000
2.625.000
3.500.000
4.375.000

62,5
93,75
125
187,5
250
312,5

navã
navã
navã

875.000
1.312.500
2.187.500

62,5
93,75
156,25

navã
navã
navã

875.000
1.312.500
2.187.500

62,5
93,75
156,25

10. Scoaterea din evidenþã a navelor
a) nave de categoria I
¥ pierderea naþionalitãþii române:
Ñ nave pânã la 500 TDW/TD
Ñ nave între 501Ñ5.000 TDW/TD
Ñ nave între 5.001Ñ15.000 TDW/TD
Ñ nave între 15.001Ñ30.000 TDW/TD
Ñ nave între 30.001Ñ50.000 TDW/TD
Ñ nave peste 50.000 TDW/TD
Ñ nave fluviale cu propulsie:
Ñ nave pânã la 500 CP
Ñ nave între 501Ñ1.000 CP
Ñ nave peste 1.000 CP
Ñ nave fluviale fãrã propulsie:
Ñ nave pânã la 500 TD max
Ñ nave între 501Ñ1.000 TD max
Ñ nave peste 1.000 TD max

Compression
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2

3

4

5

b) nave de categoria a II-a
¥ pierderea naþionalitãþii române:
Ñ nave maritime ºi fluviale cu propulsie
Ñ instalaþii plutitoare
¥ alte cauze

CP
TD
navã

4.340/CP
8.680/TD max.
43.680

0,31/CP
0,62/TD max.
3,12

ambarcaþiune
ambarcaþiune

21.840
8.680

1,56
0,62

autorizaþie

840.000

60

zi

840.000

60

orã

700.000

50

c) ambarcaþiuni mici
Ñ pierderea naþionalitãþii române
Ñ alte cauze
11. Autorizãri:
Ñ amenajarea ºi funcþionarea plajelor, ºtrandurilor ºi altele
asemenea
Ñ supravegherea concursurilor nautice
12. Transportul de bunuri sau însoþirea transporturilor
ºi supravegherea lucrãrilor speciale pe apã cu mijloace
de transport ale cãpitãniei de port
13. Mutãri ale personalului navigant ºi ale membrilor de familie
(îmbarcãri, debarcãri)

operaþiune

8.680

0,62

14. Înmatriculãri ale personalului navigant, eliberarea carnetelor
de marinar, a carnetelor de ambarcaþiuni ºi a legitimaþiilor
pentru membrii de familie

operaþiune

175.000

12,5

15. Eliberarea brevetelor ºi a certificatelor de capacitate pentru
marinarii români
16. Prelungirea valabilitãþii carnetului de marinar ºi a legitimaþiilor
membrilor de familie

operaþiune
operaþiune

175.000
43.680

12,5
3,12

17. Reconfirmarea brevetelor ºi a certificatelor de capacitate

operaþiune

87.500

6,25

18. Încuviinþarea expertizelor tehnice, verificarea ºi vizarea
rapoartelor de expertizã prin birourile de expertizã

document

10%
din valoarea
expertizei

10%
din valoarea
expertizei

19. Vizarea notelor de protest, a protestelor de mare,
a rapoartelor de avarii fãrã declaraþii (original)
Ñ o copie

document

350.000

25

document

84.000

6

20. Acordarea de vize pe procesele-verbale încheiate între
terþi privind diverse operaþiuni în port

document

350.000

25

21. Eliberarea de copii de pe actele de constatare în caz de avarii,
care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penalã

document

350.000

25

22. Verificarea tehnicã anualã a navelor de categoria a II-a:
Ñ cu propulsie (maritime ºi fluviale)
navã
Ñ ambarcaþiuni mici (cu motor, cu vele, sportive, bãrci
navã
pneumatice ºi cu motor)
Compression
by CVISION Technologies’ PdfCompressor.
Ñ instalaþii plutitoare
navã

70.000+3.500/CP
14.000+1.400/CP

5+0,25/CP
1+0,1/CP
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23. Supravegherea pentru produse petroliere încãrcate/descãrcate
în/din nave din staþiile de pompare:
¥ de la navã la navã
Ñ în port
Ñ în afara portului
¥ prin alte mijloace autorizate
¥ autorizãri încãrcãri/descãrcãri de produse petroliere
ºi mãrfuri periculoase în alte locuri decât cele special
amenajate

100 t marfã
100 t marfã
100 t marfã
navã

2.100
2.100
2.100
4.200.000

0,15
0,15
0,15
300

navã
navã
navã
navã

1.750.000
1.400.000
840.000
140.000

125
100
60
10

navã

1.680.000

120

navã
navã
navã

210.000
420.000
280.000

15
30
20

24. Supravegherea operaþiunilor de andocare, urcare pe calã
sau lansare la apã a navelor:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

nave maritime
nave fluviale cu propulsie
nave fluviale fãrã propulsie ºi instalaþii plutitoare
scoatere pe uscat în alte locuri decât pe doc sau calã

25. Controlul liniilor de încãrcare, la cererea persoanelor fizice,
juridice sau la sesizarea unei autoritãþi
26. Determinarea cantitãþii de marfã în navã, la cerere:
Ñ nave pânã la 10.000 TDW sau m3
Ñ nave peste 10.000 TDW sau m3
Ñ nave fluviale, indiferent de capacitate
27. Constatarea stãrii mãrfurilor, la cerere

100 kg marfã

8.400

tonã marfã

14.400

100 kg marfã ambalatã

2.100

28. Constatarea avariilor la marfã
29. Constatarea stãrii ambalajelor, la cerere
30. Clasificarea mãrfurilor pe partizi, la cerere
31. Emiterea legitimaþiei de acces la bordul navelor
32. Constatarea stãrii de curãþenie a magaziilor dupã
descãrcare sau spãlare, la cerere

0,60
1
0,15

partidã

210.000

15

document/trimestru

84.000

6

100 m2

21.000

1,5

33. Eliberarea de documente informaþionale, la cerere:
Ñ privitoare la miºcãri, staþionãri de nave
Ñ privitoare la zona de navigaþie ºi la condiþiile hidrometeorologice

document
document

1.400.000
1.400.000

100
100

navã
instalaþie
navã
ambarcaþiune

2.800.000
1.400.000
700.000
70.000

200
100
50
5

34. Autorizarea construcþiei de nave:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

nave de categoria I
instalaþii plutitoare
nave de categoria a II-a
ambarcaþiuni mici

35. Eliberarea autorizaþiilor de reparaþii ale navelor (reparaþii,
piturare marcã de bord liber, scãri pescaj, nume navã):
Ñ nave de categoria I
Ñ instalaþii plutitoare
Ñ nave de categoria a II-a
Compression
bymici
CVISION
Ñ ambarcaþiuni
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navã
instalaþie
navã
PdfCompressor.
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ambarcaþiune

1.400.000
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1

2

36. Autorizare de probe motor principal la chei în dane aprobate,
la cerere
37. Asistenþã tehnicã pentru diferite prestaþii nespecificate
38. Solicitarea de reþinere a navei:
Ñ nave de categoria I
Ñ nave de categoria a II-a
39. Eliberarea certificatului de echipaj minim de siguranþã

3

4

5

navã

175.000

12,5

orã

210.000

15

solicitare
solicitare

5.600.000
1.400.000

400
100

navã

1.400.000

100

navã
navã
ambarcaþiune

2.800.000
700.000
70.000

200
50
5

40. Transcrierea drepturilor reale asupra navelor:
Ñ nave de categoria I
Ñ nave de categoria a II-a
Ñ ambarcaþiuni
41. Dirijarea sau supravegherea manevrelor navelor maritime
la intrarea/ieºirea în/din port

TR

140/TRN,
dar
nu mai puþin
de 420.000
pe navã

0,01/TRN,
dar
nu mai puþin
de 30
pe navã

Dirijarea remorcherelor, navelor speciale la intrarea/ieºirea
în/din port

CP

420/CP,
dar
nu mai puþin
de 420.000
pe navã

0,03/CP,
dar
nu mai puþin
de 30
pe navã

42. Întocmirea formalitãþilor de sosire/plecare pentru nave maritime

TR

1.820/TRN

0,13/TRN

CP

420/CP

0,03/CP

navã
T
CP
navã/zi

140.000
2.800/100 TC
3.500/100 CP
140.000

10
0,20/100 TC
0,25/100 CP
10

Ñ mãrfuri solide

TR

140/TRN, dar nu
mai puþin de
455.000 pe navã

0,01/TRN, dar
nu mai puþin de
32,5 pe navã

Ñ mãrfuri lichide

TR

420/TRN, dar nu
mai puþin de
910.000 pe navã

0,03/TRN, dar
nu mai puþin de
65 pe navã

Ñ gaze lichefiate ºi mãrfuri periculoase

TR

Întocmirea formalitãþilor de sosire/plecare pentru remorchere
ºi nave speciale
43. Întocmirea formalitãþilor de sosire/plecare pentru navele fluviale
ºi de navigaþie interioarã:
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

nave fluviale de pasageri
nave fãrã propulsie
nave cu propulsie
nave care efectueazã transport de pasageri prin punctele
de frontierã pe sectorul româno-bulgar ºi româno-iugoslav

44. Supravegherea ºi controlul efectuat pentru operaþiunile de
încãrcare/descãrcare a navelor maritime privind stabilitatea
ºi siguranþa navei:

Compression by CVISION Technologies’ PdfCompressor.

700/TRN, dar nu
0,05/TR, dar
mai puþin de
nu mai puþin
For1.820.000
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pe navãPurposes
de 130 pe navã
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Ñ pasageri
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TR

140/TRN, dar nu
mai puþin de
455.000 pe navã

0,01/TRN, dar
nu mai puþin
de 32,5 pe navã

T
T
T

2.800/100 TM
3.500/100 TM
4.200/100 TM

0,20/100 TM
0,25/100 TM
0,3/100 TM

candidat/zi

70.000/zi

5/numãr de zile

45. Supravegherea ºi controlul operaþiunilor de încãrcare/descãrcare
a navelor fluviale privind stabilitatea ºi siguranþa navigaþiei:
Ñ mãrfuri solide
Ñ mãrfuri lichide
Ñ gaze lichefiate ºi mãrfuri periculoase
46. Organizarea examenelor de brevete/certificate de capacitate
47. Autorizarea organizãrii parcurilor reci ºi a iernaticelor

parc

2.800.000

200

48. Efectuarea reinspecþiilor la controalele PSC/FSC
Efectuarea reinspecþiilor la navele fluviale oprite din navigaþie
ca urmare a controlului anterior

navã
navã

1.400.000
350.000

100
25

navã
navã

700.000
280.000

50
20

navã/zi
navã/zi

140.000
28.000

10
2

navã/convoi

70.000

5

49. Autorizarea buncherãrii/transferului buncãrului în alte locuri decât
în dane specializate:
Ñ nave maritime
Ñ nave fluviale
50. Supravegherea navelor ancorate în rade maritime ºi fluviale:
Ñ nave maritime
Ñ nave fluviale
51. Supravegherea intrãrii, staþionãrii, ieºirii în/din ecluza Canalul
DunãreÑMarea Neagrã (CDMN) ºi Poarta AlbaÑMidia Nãvodari
(PAMN)
52. Înscrierea navelor în registrul matricol al navelor în regim special
de transport

navã

4.200.000

300

53. Înscrierea cursurilor Organizaþiei Maritime Internaþionale (IMO)
în brevete/certificate de capacitate

curs

14.000

1

54. Înregistrarea contractelor de muncã ale personalului navigant
ambarcat pe navele aflate în regim special de transport

operaþiune

42.000

3

NOTÃ:
1. Tarifele pentru formalitãþile de sosire/plecare se percep o singurã datã la sosirea navei.
2.
Ñ
Ñ
Ñ

Tarifele pentru dirijare sau supraveghere se percep separat pentru:
dirijarea navelor la intrarea în port;
manevra de schimbare a danei;
dirijarea navelor la plecarea din port.

3. Pentru operaþiunile efectuate de organele cãpitãniilor de port dupã orele de program (7,30Ð15,30) tarifele se
majoreazã cu 50%, iar în zilele de sâmbãtã, duminicã ºi de sãrbãtori legale se majoreazã cu 100%, exceptând prestaþiile
prevãzute la pct. 41, 42, 43, 44, 45 ºi 50.
4. Tariful prevãzut la pct. 43 (prima liniuþã) nu se aplicã pentru navele de pasageri sub pavilion român în curse
regulate, cu bilete subvenþionate.
5. Tarifele prevãzute la pct. 46 vor fi percepute de cãpitãniile de port pentru examenele care se susþin la sediul
acestora, cu comisie de examinare formatã în totalitate din angajaþi ai cãpitãniilor ºi ai Inspectoratului Navigaþiei Civile Ñ I.N.C.
6. Tarifele prevãzute în aceastã anexã nu includ ºi costurile imprimatelor.
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MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protecþie a muncii
pentru fabricarea porþelanului ºi a ceramicii fine pentru menaj
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
având în vedere:
Ñ art. 5 alin. (5) ºi pct. 5 din anexa nr. 2 la Legea protecþiei muncii nr. 90/1996;
Ñ art. 3 pct. V ºi art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale;
Ñ Avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale Ñ Protecþia muncii nr. 92 din
29 decembrie 1998,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de protecþie a
muncii pentru fabricarea porþelanului ºi a ceramicii fine
pentru menaj, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare
în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului
ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Începând cu aceeaºi datã se abrogã prevederile
cuprinse în normele departamentale de protecþie a muncii,

care se referã la fabricarea porþelanului ºi ceramicii fine
pentru menaj.
Art. 3. Ñ Normele specifice de protecþie a muncii pentru fabricarea porþelanului ºi a ceramicii fine pentru menaj
sunt obligatorii pentru activitãþile cu acest profil ºi se difuzeazã celor interesaþi prin inspectoratele de stat pentru
protecþia muncii teritoriale ºi prin alþi agenþi autorizaþi de
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.

Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 14 mai 1999.
Nr. 294.

ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE
privind retragerea unor licenþe de emisie
În conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului

d e c i d e :

Art. 1. Ñ Având în vedere renunþarea la activitatea pentru care au primit licenþa de emisie, se retrag, la cerere,
licenþele de emisie urmãtoarelor societãþi:
CATV
Nr.
crt.

Titularul licenþei
(Societatea Comercialã)

Numãrul licenþei/
data eliberãrii

Localitatea
(judeþul)

Data
anulãrii

1. RODALION Ñ S.R.L.

C1248/
17 decembrie 1996

Medgidia
(Constanþa)

4 mai 1999

2. ANALOG Ñ S.A.

C1463/
4 decembrie 1997

Lugoj
(Timiº)

15 mai 1999

Mireºu Mare

18 mai 1999

3. DESERVE Ñ S.R.L.

C1256/

17 decembrie
1996
(Maramureº)
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Nr.
crt.

Titularul licenþei
(Societatea Comercialã)

4. NETWIRE TV Ñ S.R.L.

Numãrul licenþei/
data eliberãrii

C130/
25 mai 1993

Localitatea
(judeþul)

Piteºti
(Argeº)

13
Data
anulãrii

20 mai 1999

5. DEFLEXIS GRUP Ñ S.R.L.

C982/
26 octombrie 1995

Teregova
(Caraº-Severin)

21 aprilie 1999

6. ELBO Ñ S.R.L.

C1206/
10 decembrie 1996

Brãduþi
(Covasna)

28 mai 1999

7. ELBO Ñ S.R.L.

C1207/
10 decembrie 1996

Racoº
(Braºov)

28 mai 1999

8. GASAL IMPEX Ñ S.R.L.

C803/
11 mai 1995

Teliu
(Braºov)

28 mai 1999

9. GASAL IMPEX Ñ S.R.L.

C804/
11 mai 1995

Dumbrãviþa
(Braºov)

28 mai 1999

10. GASAL IMPEX Ñ S.R.L.

C805/
11 mai 1995

Hãlchiu
(Braºov)

28 mai 1999

11. EVEREST Ñ S.R.L.

C1259/
6 martie 1997

Bumbeºti-Jiu
(Gorj)

19 mai 1999

12. CABLE TV Ñ S.R.L.

C1518/
7 aprilie 1998

Turia
(Covasna)

3 iunie 1999

13. ROMANIA CABLE SYSTEMS Ñ S.R.L.

C1539/
23 aprilie 1998

Mediaº
(Sibiu)

4 iunie 1999

14. ROMANIA CABLE SYSTEMS Ñ S.R.L.

C1411/
12 iunie 1997

Hunedoara
(Hunedoara)

4 iunie 1999

15. ROMANIA CABLE SYSTEMS Ñ S.R.L.

C1418/
12 iunie 1997

Târgu Mureº
(Mureº)

4 iunie 1999

16. ROMANIA CABLE SYSTEMS Ñ S.R.L.

C1415/
12 iunie 1997

Beclean
(Braºov)

4 iunie 1999

17. KATO-ELECTRO-IMPEX Ñ S.R.L.

C1393/
5 iunie 1997

Sâncraiu
(Cluj)

7 iunie 1999

18. KATO-ELECTRO-IMPEX Ñ S.R.L.

C1394/
5 iunie 1997

Cãlãraºi
(Cluj)

7 iunie 1999

19. KATO-ELECTRO-IMPEX Ñ S.R.L.

C1392/
5 iunie 1997

Unguraº
(Cluj)

7 iunie 1999

Radio
Nr.
crt.

Titularul licenþei
(Societatea Comercialã)

RADIO XXI Ñ S.R.L.

Numãrul licenþei/
data eliberãrii

R186/
18 ianuarie 1996

Localitatea
(Judeþul)

Arad
(Arad)

Data
anulãrii

1 iunie 1999
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Art. 2. Ñ În conformitate cu dispoziþiile art. 17 alin. 2 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, se sting drepturile rezultate din licenþa de emisie, ca urmare a nerealizãrii în termenul legal a staþiei de emisie pentru urmãtorii titulari de licenþã:
Radio
Nr.
crt.

Titularul licenþei
(Societatea Comercialã)

Numãrul licenþei/
data eliberãrii

Localitatea

1. 11 PLUS Ñ S.A.

R225/19 decembrie 1996

Bocºa

2. 11 PLUS Ñ S.A.

R228/30 ianuarie 1997

Fãurei

3. 11 PLUS Ñ S.A.

R229/30 ianuarie 1997

Costeºti

Televiziune
Nr.
crt.

Titularul licenþei
(Societatea Comercialã)

ROMSAT CARDINAL NETWORK Ñ S.A.

Numãrul licenþei/
data eliberãrii

TV124/4 aprilie 1996

Localitatea

Predeal

PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

MIRCEA SORIN MOLDOVAN
Bucureºti, 22 iunie 1999.
Nr. 90.
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LEGISLAÞIA ROMÂNIEI
1990 (revizuitã ºi adãugitã) ...................
1991 (revizuitã ºi adãugitã) ...................
vol. 1/1997 ........................................
vol. 2/1997 ........................................
vol. 3/1997 ........................................
vol. 4/1997 ........................................
vol. 1/1998 ........................................
vol. 2/1998 ........................................
vol. 3/1998 ........................................
vol. 4/1998 ........................................
vol. 1/1999 ........................................

38.500 lei
76.500 lei
20.310 lei
24.420 lei
34.980 lei
38.310 lei
37.500 lei
41.250 lei
45.400 lei
49.950 lei
75.000 lei

HOTÃRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
vol. 1/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 2/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 3/1994 ........................................ 13.500 lei
vol. 2/1995 ........................................ 14.850 lei
vol. 3/1995 ........................................ 16.340 lei
vol. 4/1995 ........................................ 17.980 lei
vol. 1/1996 ........................................ 27.000 lei
vol. 2/1996 ........................................ 29.700 lei
vol. 3/1996 ........................................ 32.670 lei
vol. 4/1996 ........................................ 35.900 lei
vol. 1/1997 ........................................ 40.500 lei
vol. 2/1997 ........................................ 44.550 lei
vol. 3/1997 ........................................ 73.500 lei
vol. 4/1997 ........................................ 80.850 lei
vol. 1/1998 ........................................ 26.500 lei
vol. 2/1998 ........................................ 26.500 lei
vol. 3/1998 ........................................ 27.000 lei
vol. 4/1998 ........................................ 29.000 lei
vol. 5/1998 ........................................ 29.000 lei
vol. 6/1998 ........................................ 30.000 lei
vol. 7/1998 ........................................ 32.300 lei
vol. 8/1998 ........................................ 32.300 lei
vol. 9/1998 ........................................ 32.200 lei
vol. 10/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 11/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 12/1998 ...................................... 35.500 lei
vol. 1/1999 ........................................ 53.330 lei
vol. 2/1999 ........................................ 53.330 lei
vol. 3/1999 ........................................ 53.340 lei
vol. 4/1999 ........................................ 58.660 lei
CONSTITUÞIA ROMÂNIEI
(ediþie de buzunar)
Limba românã ......................................... 2.800 lei
Limba francezã........................................... 650 lei
Limba englezã......................................... 1.050 lei

publicã pentru tine
REGIA AUTONOMÃ MONITORUL OFICIAL
Telefon: 402.21.75 Fax: 312.09.01
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro
Internet: www.monitoruloficial.ro

LEGISLAÞIE TEMATICÃ
Legislaþie privind notarii publici ºi avocaþii ............................................................................................................................................................................ 4.000 lei
Legislaþie privind asigurãrile ºi reasigurãrile ........................................................................................................................................................................ 10.500 lei
Legislaþie privind telecomunicaþiile.................................................................................................................................................................................... 30.000 lei
Legislaþia bancarã........................................................................................................................................................................................................... 10.000 lei
Legislaþie privind turismul ................................................................................................................................................................................................ 30.350 lei
Legislaþie privind protecþia proprietãþii industriale ................................................................................................................................................................ 17.100 lei
Legislaþie privind drepturile de autor.................................................................................................................................................................................. 11.700 lei
Legislaþie privind producãtorii agricoli .................................................................................................................................................................................. 4.000 lei
Legislaþie economicã......................................................................................................................................................................................................... 3.510 lei
Legislaþie vamalã ........................................................................................................................................................................................................... 16.100 lei
Legislaþie privind cadastrul ºi publicitatea imobiliarã............................................................................................................................................................. 15.000 lei
Legislaþie privind evidenþa populaþiei................................................................................................................................................................................... 6.100 lei
Legislaþie privind actele de stare civilã ................................................................................................................................................................................. 9.100 lei
Legislaþie privind asociaþiile ºi fundaþiile............................................................................................................................................................................. 61.950 lei
Legislaþie privind prevenirea ºi stingerea incendiilor............................................................................................................................................................. 13.200 lei
Legislaþie privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale ºi necorporale............................................................................................................... 19.700 lei
Mãsuri de protecþie privind concedierile colective de personal în urma programelor de restructurare.............................................................................................. 2.700 lei
Statutul personalului vamal................................................................................................................................................................................................ 8.800 lei
Reglementãri privind activitatea de metrologie ................................................................................................................................................................... 11.200 lei
Reglementãri privind experþii contabili ºi contabilii autorizaþi................................................................................................................................................... 8.700 lei
Reglementãri privind registrul agricol................................................................................................................................................................................... 4.500 lei
Prescripþii tehnice privind tarifele I.S.C.I.R............................................................................................................................................................................ 8.500 lei
Normativ experimental pentru proiectarea ºi execuþia sistemelor de distribuþie a gazelor naturale cu conducte de polietilenã........................................................... 4.700 lei
Reglementãri valutare ale B.N.R......................................................................................................................................................................................... 9.000 lei
Metodologia formãrii continue a personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar ................................................................................................................ 7.000 lei
Inspecþia tehnicã periodicã la vehiculele rutiere................................................................................................................................................................... 10.500 lei
Infracþiuni în legi speciale ................................................................................................................................................................................................ 28.000 lei
Codul penal ºi Codul de procedurã penalã .......................................................................................................................................................................... 40.000 lei
Codul comercial.............................................................................................................................................................................................................. 45.500 lei
Legislaþie privind jocurile de noroc....................................................................................................................................................................................... 7.800 lei
Legislaþie în domeniul asistenþei medicale.......................................................................................................................................................................... 28.000 lei
Legislaþie privind normele de medicina muncii .................................................................................................................................................................... 16.000 lei
Legislaþie privind dezvoltarea regionalã a României ºi regimul zonelor defavorizate................................................................................................................. 17.550 lei
Legislaþia viei ºi vinului.................................................................................................................................................................................................... 18.650 lei
Reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice............................................................................................................................................................... 7.800 lei
Legislaþie în domeniul silviculturii ºi protecþia vânatului ........................................................................................................................................................ 31.100 lei
Reglementãri privind concesionãrile în domeniul sanitar-veterinar.......................................................................................................................................... 10.200 lei
Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice.................................................................................................................................... 8.500 lei
EDIÞII TRILINGVE (limbile românã, francezã, englezã)
Legea învãþãmântului...................................................................................................................................................................................................... 11.000 lei
Reglementãri privind locuinþele trecute în proprietatea statului................................................................................................................................................ 7.400 lei
Organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ................................................................................................................................................................... 6.330 lei
Legea fondului funciar. Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare.......................................................................................................................................... 9.350 lei
Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Partide politice ............................................................................................................................................................ 7.200 lei
Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe................................................................................................................................................................ 5.800 lei
Legea privind procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare....................................................................................................................................................... 6.600 lei
Legea apelor.................................................................................................................................................................................................................. 10.500 lei
Legea privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Economic ºi Social ................................................................................................................................... 2.600 lei
Amenajarea teritoriului naþional........................................................................................................................................................................................ 16.600 lei
Societãþi comerciale. Registrul comerþului .......................................................................................................................................................................... 20.200 lei
Legislaþia bancarã........................................................................................................................................................................................................... 21.200 lei
Avocatul Poporului.......................................................................................................................................................................................................... 18.100 lei
Legea viei ºi vinului ........................................................................................................................................................................................................ 77.000 lei
Legislaþie privind dezvoltarea regionalã în România ºi regimul zonelor defavorizate ................................................................................................................ 46.250 lei
Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice....................................................................................................................................16.400 lei

ALTE PUBLICAÞII
Geneza Constituþiei României................................................................................................................. 140.000 lei
Adrian Nãstase Ð Ideea politicã a schimbãrii ................................................................................................ 5.000 lei
Constituþiile române.................................................................................................................................. 5.500 lei
Adrian Nãstase Ð Drept internaþional economic........................................................................................... 14.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1994......................................................................................................... 5.500 lei
Valericã Dabu Ð Poliþiºti, procurori, judecãtori între lege ºi fãrãdelege............................................................ 12.000 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1996 ...................................................................................................... 24.650 lei
Gheorghe Iancu Ð Drepturile fundamentale ºi protecþia mediului................................................................... 23.100 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1997 ...................................................................................................... 48.000 lei
Gheorghe
Iancu Ð Sisteme electorale........................................................................................................ 15.750 lei
Decizii ale Curþii Constituþionale 1998 ...................................................................................................... 96.000 lei
Album România Ð Panoramic (limbile românã, englezã, francezã) ............................................................. 175.000 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1992Ñ1997 ..................................................................................... 30.000 lei
Album România Ð Panoramic (limbile românã, germanã, englezã)............................................................. 175.000 lei
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale 1 ian.Ð30 iun. 1998 ............................................................................ 28.000 lei
Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I Ð 22 decembrie 1989Ð31 ianuarie 1999.............. 120.000 lei
Nicolae Ivanciu-Vãleanu Ð Tratat de doctrine economice.............................................................................. 13.500 lei
Dacã oferta noastrã prezinã interes, aºteptãm comenzi ferme prin fax: 312.09.01/312.47.03 sau E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro.
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R.A.M.O.

în pas cu timpul

NOUTATE
Abonamentul la Monitorul Oficial al României pe suport neconvenþional sau la distanþã vã oferã în totalitate actele publicate în
Partea I ºi Partea a II-a ale publicaþiei oficiale a statului.
OPERATIVITATE
Transmiterea monitoarelor oficiale se face electronic, la câteva ore de la apariþie. Informaþiile transmise sunt protejate ºi se
asigurã fidelitate completã. Fiºierele cu informaþia legislativã sunt de tip PDF ºi se citesc cu Acrobat Reader.
ACCESIBILITATE
Preþul unui abonament la Monitorul Oficial al României, Partea I, este de 140 USD pentru un echipament de tip server sau
monopost. În condiþiile în care dispuneþi de reþea, pentru fiecare utilizator final contravaloarea prestaþiei este de 6 USD/lunã,
acordându-se o reducere de 20% pentru o reþea cu mai mult de cinci staþii de lucru.
Preþul unui abonament la Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, care cuprinde stenogramele ºedinþelor parlamentare, este
de 135 USD.

REGIA AUTONOMÃ MONITORUL OFICIAL
Telefon: 402.21.53 Fax: 312.09.01
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro
Internet: www.monitoruloficial.ro
DIVERSITATE
Prin aceleaºi mijloace multimedia R.A.M.O. oferã:
• colecþiile de legi din anii 1990, 1991, 1993 vol. 2 ºi vol. 4, 1994 vol. 2, vol. 3 ºi colecþiile de hotãrâri din anul 1994
vol. 1, vol. 2A-2B, vol. 3A-3B (270 USD)
• monitoarele oficiale Partea I, sau Partea a II-a, din perioada 1 octombrie 1994Ð31 decembrie 1998 (246 USD)
• monitoarele oficiale aferente oricãrui an din perioada 1995Ð1998 (62 USD)
• lucrarea editatã de R.A.M.O. ”Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 22 decembrie 1989 Ð
31 ianuarie 1999Ò (43 USD)
• selecþii de monitoare oficiale, Partea I sau Partea a II-a (0,02 USD/pag.)
• selecþii din monitoarele oficiale, Partea I, ale diferitelor acte legislative (0,04 USD/pag.)
• legislaþie în limbi strãine, editatã de R.A.M.O. (a se vedea colecþia trilingvã).
Plata se face în lei, la cursul de schimb din ziua efectuãrii plãþii. Preþurile includ T.V.A.

LEGISLAÞIE TEMATICÃ pe suport electronic
• Legislaþie privind jocurile de noroc ............................................................................................................................... 2,32
• Legislaþie în domeniul asistenþei medicale..................................................................................................................... 7,76
• Legislaþie privind normele de medicina muncii ............................................................................................................... 3,48
• Legislaþie privind dezvoltarea regionalã a României ºi regimul zonelor defavorizate............................................................ 3,72
• Legislaþia viei ºi vinului .............................................................................................................................................. 4,28
• Reglementãri privind circulaþia pe drumurile publice........................................................................................................ 2,32
• Legislaþie în domeniul silviculturii ºi protecþiei vânatului .................................................................................................. 9,08
• Legislaþie privind investiþiile directe ºi dezvoltarea activitãþii economice............................................................................... 0,7
• Reglementãri privind concesionãrile în domeniul sanitar-veterinar .......................................................................................1,36

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

Preþ în dolari/versiune

COLECÞII TRILINGVE pe suport electronic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lege privind organizarea ºi funcþionarea Societãþii Române de Radiodifuziune ºi a Societãþii Române de Televiziune
Ordinea publicã, apãrarea ºi siguranþa naþionalã
Consiliul Legislativ. Curtea Supremã de Justiþie
Contractul de management. Selecþionarea ºi numirea managerilor
Reglementãri privind regimul investiþiilor strãine
Legea învãþãmântului
Lege privind valorile mobiliare ºi bursele de valori
Legea protecþiei mediului
Reglementãri privind locuinþele trecute în proprietatea statului
Reglementãri privind administraþia publicã localã ºi alegerile locale
Organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ
Legea fondului funciar. Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare
Alegeri parlamentare ºi prezidenþiale. Partide politice
Legea privind dreptul de autor ºi drepturile conexe
Lege privind procedura reorganizãrii ºi lichidãrii judiciare
Lege privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
Legea apelor
Lege privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Economic ºi Social
Legea privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare
Amenajarea teritoriului naþional
Societãþi comerciale. Registrul comerþului
Legislaþie bancarã
Avocatul Poporului
Dezvoltarea regionalã în România
Proprietatea publicã ºi concesiunile
Prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor

românã

francezã

englezã

1,2
1,96
1,8
1,6
2,44
2,36
2,08
1,72
3,08
3,16
1,8
2,36
3,04
2,08
1,44
1,08
2,36
0,28
1,12
0,52
3,6
2,88
1,36
0,32
0,96
0,4

2,48
4,4
4
3,6
5,28
5,36
4,64
3,76
6,4
7,52
3,76
5,2
6,72
4,4
3,04
2,48
5,44

2,56
4,32
4,08
3,6
5,2
4,64
4,48
3,6
6,64
7,44
3,76
4,96
6,56
4,24
2,96
2,4
5,12
0,56
2,48
1,04
7,68
6,16
2,88
0,72
2,08
0,8

1,04
7,84
6,24
2,8
0,8
2,08
0,8

germanã

rusã

5,44

2,48

Plata se face în lei la cursul de schimb din ziua efectuãrii plãþii. Preþurile includ T.V.A.
Dacã oferta noastrã prezintã interes, aºteptãm comenzi ferme prin fax: 312.09.01/312.47.03 sau E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro.
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