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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind modificarea alin. 2 al art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 55/1999
pentru interzicerea publicitãþii produselor din tutun în sãlile de spectacol ºi interzicerea vânzãrii
produselor din tutun minorilor
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Alineatul 2 al articolului 2 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãþii produselor din tutun în sãlile de spectacol ºi interzicerea vânzãrii produselor din tutun minorilor, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie

1999, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 151/2000, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Se interzice vânzarea produselor din tutun prin automate,
la bucatã, sau oferirea lor gratuitã tinerilor sub 18 ani.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 30 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 225.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. 2
al art. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãþii produselor din tutun
în sãlile de spectacol ºi interzicerea vânzãrii produselor
din tutun minorilor
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind modificarea alineatului 2 al
articolului 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitãþii produselor din tutun în sãlile de spectacol ºi interzicerea
vânzãrii produselor din tutun minorilor ºi se dispune publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti,
Nr. 489.

28 noiembrie 2000.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea
Acordului dintre Guvernul României ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
acþionând în numele Agenþiei de Implementare a Facilitãþii Globale de Mediu,
realizat prin Scrisoarea semnatã la Washington la 9 februarie 2000 ºi la Bucureºti
la 23 februarie 2000
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 107 din 29 iunie 2000 pentru aprobarea
Acordului dintre Guvernul României ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, acþionând în numele

Agenþiei de Implementare a Facilitãþii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnatã la Washington la 9 februarie 2000
ºi la Bucureºti la 23 februarie 2000, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 10 iulie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 30 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 226.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 107/2000
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
acþionând în numele Agenþiei de Implementare a Facilitãþii
Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnatã
la Washington la 9 februarie 2000 ºi la Bucureºti
la 23 februarie 2000
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre
Guvernul României ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare, acþionând în numele Agenþiei de Implementare a Facilitãþii
Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnatã la Washington la
9 februarie 2000 ºi la Bucureºti la 23 februarie 2000, ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 28 noiembrie 2000.
Nr. 490.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 103/1999 pentru ratificarea
Scrisorii de acord dintre România, reprezentatã de Ministerul Finanþelor, ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari
S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor ºi de atenuare
a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 103 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea
Scrisorii de acord dintre România, reprezentatã de
Ministerul Finanþelor, ºi Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind acordarea unui avans în
valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor ºi de atenuare a
impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314
din 30 iunie 1999, cu urmãtoarea completare:
Ñ La articolul 3 se introduce un nou alineat cu
urmãtorul cuprins:
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7
Constituþia României.

”Personalului angajat la unitãþile de implementare a proiectului (UIP) îi sunt aplicate prevederile art. 4, 5 ºi 6 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor
finanþate prin împrumuturi externe contractate sau garantate
de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind
plata specialiºtilor români care îºi desfãºoarã activitatea în
cadrul unitãþilor de management de proiect, din momentul
constituirii acestora. Nivelul salariilor se stabileºte prin ordin
al coordonatorului de proiect, ministrul industriei ºi
comerþului.Ò
februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din

p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþior în ºedinþa din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 227.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 103/1999
pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentatã de Ministerul Finanþelor,
ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare
de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor
ºi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a

z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 103/1999 pentru
ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentatã
de Ministerul Finanþelor, ºi Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare privind acordarea unui avans în

valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor ºi de atenuare a
impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.,
ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 491.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului
privind apa ºi sãnãtatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenþia privind protecþia
ºi utilizarea cursurilor de apã transfrontierã ºi a lacurilor internaþionale, adoptatã la Helsinki
la 17 martie 1992
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 95 din 29 august 2000 pentru ratificarea Protocolului
privind apa ºi sãnãtatea, adoptat la Londra la 17 iunie
1999, la Convenþia privind protecþia ºi utilizarea cursurilor de apã transfrontierã ºi a lacurilor internaþionale,

adoptatã la Helsinki la 17 martie 1992, emisã în temeiul
art. 1 lit. A pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din
2 septembrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 9 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 228.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea
Protocolului privind apa ºi sãnãtatea, adoptat la Londra
la 17 iunie 1999, la Convenþia privind protecþia ºi utilizarea
cursurilor de apã transfrontierã ºi a lacurilor internaþionale,
adoptatã la Helsinki la 17 martie 1992
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa ºi
sãnãtatea, adoptat la Londra la 17 iunie 1999, la Convenþia privind protecþia
ºi utilizarea cursurilor de apã transfrontierã ºi a lacurilor internaþionale, adoptatã la Helsinki la 17 martie 1992, ºi se dispune publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 492.
«

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 629/5.XII.2000
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 73/2000
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Institutului European din România
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 73 din 9 iunie 2000 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 15/1998 privind

înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Institutului European
din România, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 265 din 13 iunie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 12 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 229.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 73/2000
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 15/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
Institutului European din România
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 73/2000 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Institutului European din România ºi se dispune publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 493.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 37/2000
privind acordarea unui împrumut din disponibilitãþile contului curent general al trezoreriei statului
pentru realizarea pregãtirii participãrii României la Expoziþia Mondialã
EXPO 2000 ”OmÐNaturãÐTehnologieÒ, Hanovra 2000
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 37 din 20 aprilie 2000 privind acordarea
unui împrumut din disponibilitãþile contului curent general al
trezoreriei statului pentru realizarea pregãtirii participãrii

României
la
Expoziþia
Mondialã
EXPO
2000
”OmÐNaturãÐTehnologieÒ, Hanovra 2000, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25
aprilie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 10 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VASILE LUPU
Bucureºti, 30 noiembrie 2000.
Nr. 230.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 37/2000
privind acordarea unui împrumut din disponibilitãþile contului curent general al trezoreriei statului
pentru realizarea pregãtirii participãrii României la Expoziþia Mondialã EXPO 2000
”OmÐNaturãÐTehnologieÒ, Hanovra 2000
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 37/2000
privind acordarea unui împrumut din disponibilitãþile
contului curent general al trezoreriei statului pentru

realizarea pregãtirii participãrii României la Expoziþia
Mondialã EXPO 2000 ”OmÐNaturãÐTehnologieÒ,
Hanovra 2000, ºi se dispune publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 494.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 179
din 26 septembrie 2000

privind excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 69, 70 ºi 77
din Legea presei nr. 3/1974, republicatã
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 69, 70 ºi 77 din Legea presei
nr. 3/1974, republicatã, excepþie ridicatã de Corneliu Vadim
Tudor ºi Societatea Comercialã ”Fundaþia, Editura, Revista
România MareÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti în Dosarul
nr. 4.806/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a III-a
civilã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din 19 septembrie 2000 ºi au fost consemnate în încheierea din
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aceeaºi datã, când Curtea, având nevoie de timp pentru a
delibera, a amânat pronunþarea la 26 septembrie 2000.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 24 mai 2000, pronunþatã în Dosarul
nr. 4.806/1999, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a III-a civilã a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 69, 70 ºi 77 din
Legea presei nr. 3/1974, republicatã. Excepþia de neconstituþionalitate a fost ridicatã de Corneliu Vadim Tudor ºi
Societatea Comercialã ”Fundaþia, Editura, Revista România
MareÒ Ñ S.R.L. într-o cauzã civilã ce are ca obiect cererea
de obligare la repararea daunelor morale.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã textele de lege criticate sunt contrare dispoziþiilor
art. 30 ºi 49 din Constituþie referitoare la libertatea de
exprimare ºi, respectiv, la restrângerea exerciþiului unor
drepturi sau al unor libertãþi.
Instanþa de judecatã, exprimându-ºi opinia, apreciazã
cã excepþia de neconstituþionalitate ridicatã este neîntemeiatã, deoarece dispoziþiile legale criticate nu contravin prevederilor constituþionale invocate.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia a rãmas fãrã obiect, deoarece Legea presei
nr. 3/1974, republicatã, a fost abrogatã, cu excepþia
art. 72Ð75 ºi a art. 93, prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 53/2000 pentru unele mãsuri privind
soluþionarea cererilor referitoare la acordarea de despãgubiri
pentru daunele morale, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei ridicate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit în cauzã de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din
Constituþie, precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12
ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 69, 70 ºi 77 din Legea presei nr. 3/1974,
republicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 19
ianuarie 1978.
Autorii excepþiei susþin cã aceste texte de lege sunt
contrare dispoziþiilor art. 30 ºi 49 din Constituþie, referitoare
la libertatea de exprimare ºi, respectiv, la restrângerea
exerciþiului unor drepturi sau al unor libertãþi.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceastã criticã a rãmas fãrã obiect, deoarece,
ulterior sesizãrii sale, Legea nr. 3/1974, republicatã, a fost
abrogatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 53/2000 pentru unele mãsuri privind soluþionarea cererilor referitoare la acordarea de despãgubiri pentru daunele
morale (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 227 din 23 mai 2000), cu excepþia art. 72Ñ75 ºi a
art. 93, texte a cãror neconstituþionalitate nu a fost invocatã în cauza de faþã.
În consecinþã, în temeiul dispoziþiilor alin. (1) al art. 23
din Legea nr. 47/1992, republicatã, conform cãrora ”Curtea
Constituþionalã decide asupra excepþiilor ridicate în faþa
instanþelor judecãtoreºti privind neconstituþionalitatea unei legi
sau ordonanþe ori a unei dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã în vigoare, de care depinde soluþionarea cauzeiÒ, dispoziþii coroborate cu cele ale alin. (6) din acelaºi articol,
rezultã cã excepþia de neconstituþionalitate a devenit inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul prevederilor art. 144 lit. c) ºi ale art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 23 ºi ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 69, 70 ºi 77 din Legea
presei nr. 3/1974, republicatã, excepþie ridicatã de Corneliu Vadim Tudor ºi Societatea Comercialã ”Fundaþia, Editura,
Revista România MareÒ Ñ S.R.L. din Bucureºti în Dosarul nr. 4.806/1999 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a III-a civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 26 septembrie 2000.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
ºos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: ramomrk@bx.logicnet.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629/5.XII.2000 conþine 8 pagini.

Preþul 2.864 lei

ISSN 1453Ñ4495

