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Nr. 189/1999

EXPUNERE DE MOTIVE
Este o realitate de necontestat faptul cã, în ultimii
13 ani, învãþãmântul de stat a fost sistematic subfinanþat.
Dovadã clarã a acestui lucru sunt procentele din PIB alocate anual, în ultimii ani, de la bugetul de stat:
¥ În 1996 Ñ 3,31% din PIB;
¥ În 1997 Ñ 3,45% din PIB;
¥ În 1998 Ñ 3,42% din PIB;
¥ În 1999 Ñ 2,67% din PIB;
¥ În 2000 Ñ 3,66% din PIB;
¥ În 2001 Ñ 3,64% din PIB;
¥ În 2002 Ñ 3,10% din PIB;
¥ În 2003 Ñ 3,20% din PIB.
Pentru anul 2004 se propune prin proiectul legii bugetului de stat un procent de 3,24% din PIB.
Se observã faptul cã, deºi în 1995, a fost adoptatã
Legea învãþãmântului nr. 84/1995, care prevede expres alocarea de la bugetul de stat a unui procent din PIB de
minimum 4% pentru finanþarea învãþãmântului de stat,
practic, acest procent nu a fost niciodatã acordat.
Anuarul statistic din anul 2002 al Comisiei Naþionale de
Statisticã ne aratã cã, în timp ce în România s-a alocat
învãþãmântului un procent de 3,10% din PIB (cel mai mic
procent din Europa), þãrile candidate pentru aderarea la

UE, precum ºi þãrile membre ale Uniunii acordau procente
mult mai mari, ca de exemplu:
¥ Bulgaria Ñ 3,44% din PIB;
¥ Slovacia Ñ 4,41% din PIB;
¥ Republica Cehã Ñ 4,44% din PIB;
¥ Ungaria Ñ 4,83% din PIB;
¥ Polonia Ñ 5,07% din PIB;
¥ Letonia Ñ 6,31% din PIB;
¥ Lituania Ñ 6,54% din PIB;
¥ Estonia Ñ 7,62% din PIB;
¥ Finlanda Ñ 6,26% din PIB;
¥ Austria Ñ 6,4% din PIB;
¥ Danemarca Ñ 8,04% din PIB.
Sistematic, salariile personalului din învãþãmânt s-au
situat sub nivelul salariului mediu pe economie. Salariile
nemotivante au determinat migrarea spre alte sectoare de
activitate a personalului didactic cu certe calitãþi pedagogice
ºi cu rezultate deosebite la concursurile ºi olimpiadele
ºcolare naþionale ºi internaþionale, dar ºi lipsa de interes a
tinerilor care opteazã pentru cariere mai atractive din punct
de vedere material decât cea de dascãl. Astfel, s-a ajuns
la îmbãtrânirea personalului din învãþãmânt ºi la existenþa
unui mare numãr de personal necalificat în sistem.
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Actul educaþional se desfãºoarã încã în condiþii precare:
materialul didactic al ºcolilor atât din mediul urban, cât ºi
din mediul rural este, în unele cazuri, cu mult sub nivelul
celui din þãrile în curs de aderare sau membre ale Uniunii
Europene.
Atât de mult dorita descentralizare a finanþãrii
învãþãmântului de stat a adus cu sine noi probleme:
imixtiunea autoritãþilor administraþiei locale în desfãºurarea
procesului instructiv-educativ; imposibilitatea consiliilor locale
de a asigura, din bugetele proprii, sumele necesare pentru
acoperirea cheltuielilor materiale ºi a celorlalte categorii de
cheltuieli ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat
pe care le finanþeazã. Nu puþine au fost situaþiile în care
unitãþile ºcolare au fost chemate în judecatã pentru neplata
la timp a facturilor la luminã, gaze, telefon ºi celelalte
utilitãþi, deºi consiliilor locale le revenea obligaþia de a
aloca, din bugetele proprii, sumele necesare acoperirii
acestor cheltuieli.

Toate aceste lipsuri, perpetuate sistematic ne determinã
sã promovãm aceastã iniþiativã legislativã.
Considerãm cã este imperios necesarã intervenþia activã
a statului care sã garanteze acordarea, de la bugetul de
stat, a unui procent corespunzãtor din PIB pentru
învãþãmântul de stat. Numai astfel se vor putea rezolva
problemele grave cu care se confruntã sistemul naþional de
învãþãmânt în ultimii 13 ani.
Promulgarea iniþiativei legislative pe care o propunem va
fi o dovadã clarã cã clasa politicã din România este
pregãtitã sã aibã în vedere caracterul de prioritate naþionalã
al învãþãmântului de stat, sã statueze legal locul ºi rolul în
societate ale cadrului didactic, dar, în acelaºi timp, ºi sã
transpunã în legislaþia internã aquis-ul comunitar.
Faþã de cele prezentate mai sus, a fost întocmitã propunerea legislativã pe care o supunem Parlamentului spre
adoptare.

Comitetul de iniþiativã:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cornea Aurel Iosif
Dima-Caraveþeanu Mihai
Spãtãcean Alexandru
Þenþ Ioan
Becic Maria-Cornelia
Mija Vasile
Mihai Mihail
Cojocaru Lucia-Maria
Hancescu Simion-Severel
Crucean Cornel-Mihai

Gšndšr Marius Sorin
Lecca Doina
Gavrilã Fãnica
Aldescu Liliana-Elena
Dumitru Eleonora
Ploscã Gabriel
Chiriac-Manole Gheorghe
Rotãruº Gabriela
Axioti Teodor
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SENATUL

INIÞIATIVÃ LEGISLATIVÃ

LEGE
pentru modificarea ºi completarea art. 170 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Art. 170 din Legea învãþãmântului
nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Începând cu 1 ianuarie 2005, finanþarea învãþãmântului
de stat se face de la bugetul de stat, cu prioritate din
cotele de T.V.A., în limitele a cel puþin 6% din PIB.Ò
2. Dupã alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11), (12) ºi (13), cu urmãtorul cuprins:
(1 1 ): ”De la 1 ianuarie 2007, pentru finanþarea
învãþãmântului de stat, bugetul de stat asigurã, în principal,
din cotele de T.V.A. un procent de minimum 7% din PIB.Ò
(1 2 ): ”Procentele din PIB alocate anual prin legea
bugetului de stat pentru finanþarea învãþãmântului de stat
asigurã realizarea urmãtoarelor cerinþe:
a) considerarea dezvoltãrii învãþãmântului ca prioritate
naþionalã pentru pregãtirea resurselor umane la nivelul
standardelor internaþionale;

b) profesionalizarea resurselor umane în concordanþã cu
diversificarea pieþei muncii;
c) dezvoltarea bazei materiale ºi dotarea unitãþilor de
învãþãmânt cu material didactic performant, la nivelul standardelor europene;
d) asigurarea unei salarizãri motivante pentru personalul
didactic, care sã garanteze atragerea tinerilor cu vocaþie
pentru cariera didacticã, dar ºi menþinerea în sistem a
acestora;
e) dezvoltarea învãþãmântului superior ºi a cercetãrii
ºtiinþifice universitare pentru integrarea la vârf în piaþa
ºtiinþificã mondialã.Ò
(13): ”Statul garanteazã alocarea prin legea anualã a
bugetului de stat, pentru finanþarea învãþãmântului de stat,
a procentelor din PIB prevãzute la alin. (1) ºi (11). În acest
scop, prevederile alin. (1) ºi (11) au caracter minimal ºi
obligatoriu la elaborarea legilor anuale ale bugetului de stat,
începând cu anul 2005.Ò
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AVIZ
referitor la iniþiativa legislativã cetãþeneascã privind modificarea Legii învãþãmântului nr. 84/1995,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Analizând iniþiativa legislativã cetãþeneascã privind modificarea Legii învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, transmisã la data de 14 ianuarie 2004 de doamna Aldescu Liliana Elena, împuternicitã
de Comitetul de iniþiativã,
CONSILIUL LEGISLATIV,

în temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 73/1993, al art. 3 alin. (2) ºi (3) din Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniþiativei legislative de cãtre cetãþeni ºi al art. 48 alin. (2) din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Consiliului Legislativ,
avizeazã favorabil iniþiativa legislativã cetãþeneascã, cu urmãtoarele observaþii ºi propuneri:
1. Prezenta iniþiativã legislativã cetãþeneascã, elaboratã de
un comitet de iniþiativã constituit în temeiul art. 2 din Legea
nr. 189/1999 privind exercitarea iniþiativei legislative de cãtre
cetãþeni, are ca obiect de reglementare modificarea ºi completarea art. 170 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Iniþiativa legislativã îndeplineºte condiþiile procedurii
prealabile publicãrii, prevãzute de Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniþiativei legislative de cãtre cetãþeni.
Iniþiatorii propun alocarea de la bugetul de stat, pentru
finanþarea învãþãmântului de stat, a unui procent din
produsul intern brut de cel puþin 6%, obþinut cu prioritate
din cotele de T.V.A., începând cu 1 ianuarie 2005 ºi, respectiv, de minimum 7%, asigurat în principal din cotele de
T.V.A., începând cu 1 ianuarie 2007.
Totodatã se preconizeazã ca printre cerinþele pentru
finanþarea învãþãmântului de stat sã fie prevãzute dezvoltarea bazei materiale ºi dotarea unitãþilor de învãþãmânt cu
material didactic performant la nivelul standardelor europene
ºi asigurarea unei salarizãri motivante pentru personalul
didactic, care sã garanteze atragerea tinerilor cu vocaþie
pentru cariera didacticã, dar ºi menþinerea în sistem a
acestora.
Iniþiatorii au în vedere datele statistice privind finanþarea
învãþãmântului de stat din România, comparativ cu þãrile
candidate pentru aderarea la Uniunea Europeanã, precum
ºi cu þãrile membre ale acesteia.
Iniþiativa legislativã face parte din categoria legilor organice, ca ºi legea asupra cãreia se aduc modificãri ºi completãri.
2. Având în vedere cã reglementarea propusã afecteazã
bugetul de stat prin majorarea procentului din produsul
intern brut alocat finanþãrii învãþãmântului de stat, potrivit
dispoziþiilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind
finanþele publice, trebuie sã se prevadã ºi mijloacele necesare creºterii cheltuielilor, în speþã cele care depãºesc
cotele de T.V.A. avute în vedere. Totodatã, potrivit art. 111
alin. (1) din Constituþie, în cazul în care o iniþiativã legislativã implicã modificarea prevederilor bugetului de stat este
obligatorie solicitarea unei informãri din partea Guvernului.
3. În ceea ce priveºte modalitatea de finanþare a
învãþãmântului de stat, semnalãm cã potrivit art. XIII din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 32/2001 pentru
reglementarea unor probleme financiare, finanþarea
instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar de stat se asigurã,
cu unele excepþii, din bugetele locale ale unitãþilor
administrativ-teritoriale pe a cãror razã acestea îºi
desfãºoarã activitatea.
De asemenea, conform dispoziþiilor art. 167 alin. (21) din
Legea nr. 84/1995, unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de
stat pot obþine venituri din activitatea de producþie, prestãri
de servicii, taxe de la persoane fizice ºi juridice, închirieri
de spaþii, donaþii, sponsorizãri, activitãþi cultural-educative,
activitãþi ale internatelor ºi cantinelor pentru preºcolari ºi
elevi.
Potrivit dispoziþiilor mai sus menþionate, toate aceste
venituri vor fi utilizate exclusiv de cãtre unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar.

În ceea ce priveºte finanþarea instituþiilor de învãþãmânt
superior de stat, aceasta se realizeazã în prezent din fonduri alocate de la bugetul de stat, având douã componente: finanþarea de bazã ºi finanþarea complementarã,
asiguratã atât de la bugetul de stat, cât ºi din surse
externe, respectiv din împrumuturi ºi ajutoare externe.
4. Referitor la propunerea formulatã de iniþiatori la art. I
pct. 1 ºi 2 ca finanþarea învãþãmântului de stat sã se facã
de la bugetul de stat, ”cu prioritate din cotele de T.V.A.Ò,
semnalãm urmãtoarele:
a) potrivit Legii nr. 507/2003 privind bugetul de stat pe
anul 2003, din veniturile obþinute la bugetul de stat din
cotele din taxa pe valoarea adãugatã se fac alocãri de fonduri pentru diferite titluri ºi articole, inclusiv pentru
finanþarea instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar prin
bugetele locale. În acest sens, avem în vedere dispoziþiile
art. 32 din acelaºi act normativ, care precizeazã modalitatea de defalcare a sumelor provenite din taxa pe valoarea
adãugatã destinate finanþãrii instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar;
b) în ceea ce priveºte mãrimea procentelor din produsul
intern brut propuse a fi alocate finanþãrii învãþãmântului de
stat, aceasta reprezintã o opþiune politico-economicã ºi de
oportunitate, asupra cãreia Consiliul Legislativ nu este abilitat sã se pronunþe.
Semnalãm, însã, cã în prezent acest procent este stabilit prin lege în limitele a cel puþin 4% din produsul intern
brut în concordanþã cu o serie de cerinþe expres prevãzute
în art. 170 alin. (1) lit. a), b) ºi c) din Legea nr. 84/1995,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Precizãm, totodatã, cã, în urma analizelor economice
întreprinse, în bugetul de stat pentru anul 2004 s-a aprobat
o anumitã majorare a procentului în cauzã, acesta fiind în
prezent de 4,1% din PIB. Iatã de ce iniþiatorii ar trebui sã
aibã în vedere cã majorarea procentului peste aceastã
limitã s-ar putea face doar pe seama afectãrii altor domenii
de activitate.
5. Pe plan redacþional dispoziþiile de modificare ºi completare din cuprinsul iniþiativei legislative cetãþeneºti necesitã
îmbunãtãþiri, întrucât nu au în vedere întreaga economie a
art. 170 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În acest sens, în corelare ºi cu cerinþele normelor de
tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative,
prevãzute de Legea nr. 24/2000, cu modificãrile ulterioare,
formulãm urmãtoarele observaþii ºi propuneri:
a) deoarece propunerea legislativã are în vedere atât
modificarea, cât ºi completarea Legii nr. 84/1995, precum
ºi pentru faptul cã intervenþiile legislative preconizate
vizeazã doar art. 170 din lege, propunem ca titlul sã fie
redactat dupã cum urmeazã:
”Lege pentru modificarea ºi completarea articolului 170
din Legea învãþãmântului nr. 84/1995Ò;
b) în aplicarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea
actelor normative, cu modificãrile ulterioare, este necesarã
folosirea formulei introductive consacrate:
”Parlamentul României adoptã prezenta lege.Ò;
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c) întrucât nu se aduc modificãri ºi completãri
substanþiale la actul normativ de bazã, care sã constituie,
potrivit art. 66 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, cu modificãrile ulterioare, temei pentru republicarea acestuia, recomandãm ca art. II sã fie eliminat. Pe cale de consecinþã,
actualul art. I urmeazã a fi marcat drept articol unic;
d) precizãm cã, potrivit exigenþelor de tehnicã legislativã,
invocarea elementelor structurale din actul normativ de
bazã nu se face prin abrevieri. În acest sens, propunem
ca abrevierea ”alin.Ò din partea dispozitivã a pct. 1Ñ4 sã
fie înlocuitã prin substantivul ”alineatulÒ.
Totodatã, pentru uniformitate în redactarea proiectului,
þinând seama cã în legea de bazã alineatele Ñ ca elemente structurale ale articolului Ñ sunt marcate cu cifre
încadrate între paranteze, propunem ca cifrele care semnificã numãrul de alineat, în partea dispozitivã a punctelor,
sã fie încadrate între paranteze, dupã urmãtorul exemplu:
”alineatul (1)Ò;
e) întrucât în legea de bazã articolul 170 supus intervenþiei legislative este alcãtuit din 8 alineate, formulãrile de

la pct. 2, 3 ºi 4, potrivit cãrora se introduc alin. 2, 3 ºi 4,
sunt incorecte.
Pe cale de consecinþã, þinând seama cã la pct. 1 se
preconizeazã modificarea alin. (1) al art. 170, iar dispoziþiile
propuse la pct. 2Ñ4 se aflã în legãturã tematicã cu
alin. (1), fiind o continuare a aceleiaºi idei, ar trebui ca
acestea sã constituie alin. (1 1 )Ñ(1 3 ), subsumate unui
punct 2, cu urmãtoarea parte dispozitivã:
”2. Dupã alineatul (1) se introduc trei noi alineate,
alin. (11), (12) ºi (13), cu urmãtorul cuprins:Ò.
În continuare, se va reda textul propus pentru acestea,
marcat corespunzãtor, încadrat între ghilimele, ºi se va elimina partea dispozitivã a actualelor pct. 2Ñ4.
Totodatã, pentru corelare cu aceastã propunere, la
norma de trimitere de la alin. (4), devenit alin. (13), este
necesarã înlocuirea locuþiunii ”Éla alin. 1 ºi 2. În acest
scop, prevederile alin. 1 ºi 2 ÉÒ, prin locuþiunea ”É la
alin. (1) ºi (11). În acest scop, prevederile alin. (1) ºi (11) ÉÒ.

PREªEDINTE,

DRAGOª ILIESCU
Bucureºti, 11 februarie 2004.
Nr. 219.

PROCURÃ
Subsemnaþii: Cornea Aurel Iosif, domiciliat în Bucureºti,
str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, ap. 45, sectorul 4; Becic
Maria-Cornelia, domiciliatã în Bucureºti, str. Reºiþa nr. 37,
bl. A5, sc. 1, ap. 125, sectorul 4; Dima-Caraveþeanu Mihai,
domiciliat în Drobeta-Turnu Severin, str. Mareºal Antonescu
(Orly) nr. 41, bl. G2, sc. 1, ap. 7, judeþul Mehedinþi; Mija
Vasile, domiciliat în Târgu Jiu, Str. 11 Iunie 1848 bl. 102,
sc. 1, ap. 10, judeþul Gorj; Spãtãcean Alexandru, domiciliat
în Blaj, str. Coriolan Suciu nr. 11, judeþul Alba; ChiriacManole Gheorghe, domiciliat în Bacãu, str. Neagoe Vodã
nr. 16, sc. A, ap. 1, judeþul Bacãu; Þenþ Ioan, domiciliat în
Oradea, str. Henrich Ibsen nr. 14, judeþul Bihor; Hancescu
Simion-Severel, domiciliat în Slobozia, str. Mihai Eminescu
bl. 31, sc. A, ap. 5, judeþul Ialomiþa; Mihai Mihail, domiciliat
în Târgoviºte, Str. Tineretului bl. 12, sc. A, ap. 19, judeþul
Dâmboviþa; Cojocaru Lucia-Maria, domiciliatã în ClujNapoca, str. Cardinal Iuliu Hosu nr. 13, ap. 2, judeþul Cluj;
Crucean Cornel Mihai, domiciliat în Sovata, Str. Vulturului
nr. 13A, ap. 37, judeþul Mureº; Dumitru Eleonora, domiciliatã în Bucureºti, str. Srg. Lãþea Gheorghe nr. 12, bl. C 47,
sc. B, ap. 93, sectorul 6; Gšndšr Marius Sorin, domiciliat
în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 118, bl. Z 19, sc. A, ap. 18,
judeþul Arad; Ploscã Gabriel, domiciliat în Roman,
str. Victor Hugo bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 24, judeþul Neamþ;
Lecca Doina, domiciliatã în Bucureºti, str. Popa Savu
nr. 64, sectorul 1; Rotãruº Gabriela, domiciliatã în
Bucureºti, aleea Avrig nr. 10, bl. P 5, sc. 3, ap. 126,
sectorul 2; Gavrilã Fãnica, domiciliatã în Bucureºti,
ºos. Pantelimon nr. 99, bl. 402A, sc. 2, ap. 211, sectorul 2;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cornea Aurel Iosif
Becic Maria-Cornelia
Dima-Caraveþeanu Mihai
Mija Vasile
Chiriac-Manole Gheorghe
Spãtãcean Alexandru
Þenþ Ioan
Hancescu Simion-Severel
Mihai Mihail
Cojocaru Lucia-Maria

Axioti Teodor, domiciliat în Bucureºti, Str. Presei nr. 3,
bl. 20, sc. A, ap. 1, sectorul 1; Aldescu Liliana-Elena,
domicliatã în Bucureºti, Str. Grãdinii nr. 21, sectorul 5,
în calitate de membri ai Comitetului de iniþiativã legislativã, constituit conform Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniþiativei legislative de cãtre cetãþeni, la data de
17 decembrie 2003, prin declaraþia autentificatã sub
nr. 3.658 din 17 decembrie 2003 la Biroul notarului public
Rotãrescu Elena din Bucureºti împuternicesc pe doamna
Aldescu Liliana-Elena, domiciliatã în Bucureºti, Str. Grãdinii
nr. 21, sectorul 5, Bucureºti, care se identificã cu C.I. seria RD
nr. 178166/9 iulie 2001, eliberatã de Secþia 18 Poliþie a
Municipiului Bucureºti, pentru a depune propunerea legislativã privind modificarea art. 170 din Legea învãþãmântului
nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, care formeazã obiectul iniþiativei legislative, în vederea avizãrii ei de cãtre Consiliul Legislativ.
De asemenea, mandatarul nostru este împuternicit ºi
pentru publicarea propunerii legislative în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Mandatarul nostru va îndeplini toate formalitãþile necesare ºi va semna în numele nostru, oriunde va fi cazul,
semnãtura sa fiindu-ne opozabilã.
Actul a fost redactat ºi editat în 6 exemplare, la Biroul
notarului public Rotãrescu Elena, astãzi, data autentificãrii,
act din care s-au eliberat 5 exemplare.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Crucean Cornel-Mihai
Dumitru Eleonora
Gšndšr Marius Sorin
Ploscã Gabriel
Lecca Doina
Rotãruº Gabriela
Gavrilã Fãnica
Axioti Teodor
Aldescu Liliana-Elena
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ROMÂNIA
Biroul notarului public Ñ Rotãrescu Elena
Str. Sf. Constantin nr. 7, sectorul 1, Bucureºti
Tel./fax: 315.30.10

Î N C H E I E R E D E A U T E N T I F I C A R E Nr. 3.659
anul 2003, luna decembrie, ziua 17
În faþa mea, Rotãrescu Elena, notar public, la sediul biroului s-au prezentat în nume propriu:
Cornea Aurel Iosif, cetãþean român, domiciliat în Bucureºti, str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, ap. 45, sectorul 4,
cod numeric personal 1450410400082, identificat cu B.I. seria BC nr. 111679, eliberat de Secþia 16 Poliþie Bucureºti la
data de 10.09.1980, Becic Mariana-Cornelia, cetãþean român, domiciliatã în Bucureºti, str. Reºiþa nr. 37, bl. A5, sc. 1,
et. 1, ap. 125, sectorul 4, cod numeric personal 2440813400021, identificatã cu C.I. seria RD nr. 167492, eliberatã de
Secþia 16 Poliþie Bucureºti la data de 31.05.2001, Dima-Caraveþeanu Mihai, cetãþean român, domiciliat în municipiul
Drobeta-Turnu Severin, str. Mrs. Antonescu nr. 41, bl. G2, sc. 1, et. 2, ap. 7, judeþul Mehedinþi, cod numeric personal
1540912250532, identificat cu C.I. seria MH nr. 000447, eliberatã de Poliþia Municipiului Drobeta-Turnu Severin la data de
1.03.1999, Mija Vasile, cetãþean român, domiciliat în municipiul Târgu Jiu, Str. 11 Iunie 1848, bl. 102, sc. 1, et. 3,
ap. 10, judeþul Gorj, cod numeric personal 1480404182785, identificat cu C.I. seria GZ nr. 006542, eliberatã de Poliþia
Municipiului Târgu Jiu la data de 2.06.1999, Spãtãcean Alexandru, cetãþean român, domiciliat în oraºul Blaj, str. Coriolan
Suciu nr. 11, judeþul Alba, cod numeric personal 1461119011844, identificat cu B.I. seria BC nr. 308688, eliberat de
Poliþia Oraºului Blaj la data de 5.01.1990, Chiriac-Manole Gheorghe, cetãþean român, domiciliat în municipiul Bacãu,
str. Neagoe Vodã nr. 16, sc. A, ap. 1, judeþul Bacãu, cod numeric personal 1490515040032, identificat cu B.I. seria BX
nr. 135946, eliberat de Poliþia Municipiului Bacãu la data de 5.10.1993, Þenþ Ioan, cetãþean român, domiciliat în municipiul Oradea, str. Henrich Ibsen nr. 14, judeþul Bihor, cod numeric personal 1510225054702, identificat cu B.I. seria DB
nr. 565806, eliberat de Poliþia Municipiului Oradea la data de 31.01.1997, Hancescu Simion-Severel, cetãþean român,
domiciliat în municipiul Slobozia, str. Mihail Eminescu bl. 31, sc. A, ap. 5, judeþul Ialomiþa, cod numeric personal
1620121212952, identificat cu C.I. seria SZ nr. 106741, eliberatã de Poliþia Municipiului Slobozia la data de 11.09.2003,
Mihai Mihail, cetãþean român, domiciliat în municipiul Târgoviºte, Str. Tineretului bl. 12, sc. A, ap. 19, judeþul Dâmboviþa,
cod numeric personal 1490501151822, identificat cu B.I. seria BZ nr. 133036, eliberat de Poliþia Municipiului Târgoviºte
la data de 25.05.1994, Cojocaru Lucia-Maria, cetãþean român, domiciliatã în municipiul Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu
Hossu nr. 13, ap. 2, judeþul Cluj, cod numeric personal 2580801120643, identificatã cu C.I. seria KX nr. 255605, eliberatã de Poliþia Municipiului Cluj-Napoca la data de 1.04.2003, Crucean Cornel-Mihai, cetãþean român, domiciliat în oraºul
Sovata, Str. Vulturului nr. 13A, ap. 37, judeþul Mureº, cod numeric personal 1540201264242, identificat cu B.I.
seria DE nr. 912772, eliberat de Poliþia Municipiului Sibiu la data de 7.01.1998, Dumitru Eleonora, cetãþean român,
domiciliatã în Bucureºti, str. Srg. Lãþea Gheorghe nr. 12, bl. C47, sc. B, ap. 93, sectorul 6, cod numeric personal
2470210400120, identificatã cu C.I. seria DP nr. 077182, eliberatã de Secþia 22 Poliþie Bucureºti la data de 7.03.2002,
Gšndšr Marius-Sorin, cetãþean român, domiciliat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 118, bl. Z19, sc. A, et. 6,
ap. 18, judeþul Arad, cod numeric personal 1640321020029, identificat cu C.I. seria AR nr. 056852, eliberatã de Poliþia
Municipiului Arad la data de 26.01.2001, Ploscã Gabriel, cetãþean român, domiciliat în municipiul Roman, str. Victor Hugo
bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 24, judeþul Neamþ, cod numeric personal 1510910272645, identificat cu C.I. seria NT nr. 050853,
eliberatã de Poliþia Municipiului Roman la data de 14.12.2000, Lecca Doina, cetãþean român, domiciliatã în Bucureºti,
str. Popa Savu nr. 64, sectorul 1, cod numeric personal 2420223400414, identificatã cu B.I. seria BZ nr. 034037, eliberat de Secþia 2 Poliþie Bucureºti la data de 7.09.1994, Rotãruº Gabriela, cetãþean român, domiciliatã în Bucureºti,
aleea Avrig nr. 10, bl. P5, sc. 3, ap. 126, sectorul 2, cod numeric personal 2620220400152, identificatã cu B.I.
seria GR nr. 229038, eliberat de Secþia 8 Poliþie Bucureºti la data de 6.04.1995, Gavrilã Fãnica, cetãþean român, domiciliatã în Bucureºti, ºos. Pantelimon nr. 99, bl. 402A, sc. 2, et. 10, ap. 211, sectorul 2, cod numeric personal
2490223400825, identificatã cu B.I., seria DA nr. 631791, eliberat de Secþia 9 Poliþie Bucureºti la data de 20.03.1986,
Axioti Teodor-Laurenþiu-Alexandru, cetãþean român, domiciliat în Bucureºti, Str. Presei nr. 3, sc. A, ap. 1, sectorul 1, cod
numeric personal 1420901400016, identificat cu B.I. seria DS nr. 016692, eliberat de Secþia 5 Poliþie Bucureºti la data
de 18.09.1989, ºi Aldescu Liliana-Elena, cetãþean român, domiciliatã în Bucureºti, Str. Grãdinii nr. 21, sectorul 5, cod
numeric personal 2750324035046, identificatã cu C.I. seria RD nr. 178166, eliberatã de Secþia 18 Poliþie Bucureºti la
data de 9.07.2001, care au solicitat, au citit ºi au consimþit la autentificarea prezentului înscris ºi au semnat toate exemplarele lui.
În temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 36/1995, se declarã autentic prezentul înscris.
S-a perceput taxã de timbru în sumã de 969.000 lei cu chitanþa nr. 4.426/17.12.2003, emisã de biroul notarial.
S-a aplicat timbru judiciar în valoare de 1.500 lei pe primul exemplar.
S-a perceput onorariu în sumã de 1.900.000 lei ºi T.V.A. în sumã de 361.000 lei cu nr. 4.426 ºi factura fiscalã
nr. 2724085/17.12.2003.
Notar public,
Rotãrescu Elena
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S-a cerut autentificarea prezentului înscris:
DECLARAÞIE
Subsemnaþii:
Ñ Cornea Aurel Iosif, cetãþean român, domiciliat în
Bucureºti, str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, ap. 45, sectorul 4, posesor al B.I. seria BC nr. 111679/10.09.1980, eliberat de Secþia 16 Poliþie Bucureºti, cod numeric personal
1450410400082, în calitate de alegãtor;
Ñ Becic Maria-Cornelia, cetãþean român, domiciliatã în
Bucureºti, str. Reºiþa nr. 37, bl. A5, sc. 1, et. 1, ap. 125,
sectorul 4, posesoare a C.I. seria RD nr. 167492/31.05.2001,
eliberatã de Secþia 16 Poliþie Bucureºti, cod numeric personal 2440813400021, în calitate de alegãtor;
Ñ Dima-Caraveþeanu Mihai, cetãþean român, domiciliat
în Drobeta-Turnu Severin, str. Mareºal Antonescu (Orly)
nr. 41, bl. G2, sc. 1, et. 2, ap. 7, judeþul Mehedinþi, posesor al C.I. seria MH nr. 000447/1.03.1999, eliberatã de
Poliþia Drobeta-Turnu Severin, cod numeric personal
1540912250532, în calitate de alegãtor;
Ñ Mija Vasile, cetãþean român, domiciliat în Târgu Jiu,
Str. 11 Iunie 1948 bl. 102, sc. 1, et. 3, ap. 10, judeþul
Gorj, posesor al C.I. seria GZ nr. 006542/2.06.1999, eliberatã de
Poliþia Târgu Jiu, cod numeric personal
14804041182785, în calitate de alegãtor;
Ñ Spãtãcean Alexandru, cetãþean român, domiciliat în
Blaj, str. Coriolan Suciu nr. 11, judeþul Alba, posesor al B.I.
seria BC nr. 308688/5.01.1990, eliberat de Poliþia Blaj, cod
numeric personal 1461119011844, în calitate de alegãtor;
Ñ Chiriac-Manole Gheorghe, cetãþean român, domiciliat
în Bacãu, str. Neagoe Vodã nr. 16, sc. A, ap. 1, judeþul
Bacãu, posesor al B.I. seria BX nr. 135946/5.10.1993, eliberat de Poliþia Municipiului Bacãu, cod numeric personal
1490515040032, în calitate de alegãtor;
Ñ Þenþ Ioan, cetãþean român, domiciliat în Oradea,
str. Henrich Ibsen nr. 14, judeþul Bihor, posesor al
B.I. seria DB nr. 565806/31.01.1997, eliberat de Poliþia
Oradea, cod numeric personal 1510225054702, în calitate
de alegãtor;
Ñ Hancescu Simion-Severel, cetãþean român, domiciliat
în Slobozia, str. Mihai Eminescu bl. 31, sc. A, ap. 5,
judeþul
Ialomiþa,
posesor
al
C.I.
seria
SZ
nr. 106741/11.09.2003, eliberatã de Poliþia Slobozia, cod
numeric personal 1620121212952, în calitate de alegãtor;
Ñ Mihai Mihail, cetãþean român, domiciliat în Târgoviºte,
Str. Tineretului bl. 12, sc. A, ap. 19, judeþul Dâmboviþa,
posesor al B.I. seria BZ nr. 133036/25.05.1994, eliberat de
Poliþia Municipiului Târgoviºte, cod numeric personal
1490501151822, în calitate de alegãtor;
Ñ Cojocaru Lucia-Maria, cetãþean român, domiciliatã în
Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 13, ap. 2, judeþul
Cluj, posesoare a C.I. seria KX nr. 255605/1.04.2003, eliberatã de Poliþia Municipiului Cluj-Napoca, cod numeric
personal 2580801120643, în calitate de alegãtor;
Ñ Crucean Cornel Mihai, cetãþean român, domiciliat în
Sovata, Str. Vulturului nr. 13A, ap. 37, judeþul Mureº, posesor al B.I. seria DE nr. 912772/7.01.1998, eliberat de
Poliþia Municipiului Sibiu, cod numeric personal
1540201264242, în calitate de alegãtor;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cornea Aurel Iosif
Becic Maria-Cornelia
Dima-Caraveþeanu Mihai
Mija Vasile
Chiriac-Manole Gheorghe
Spãtãcean Alexandru
Þenþ Ioan
Hancescu Simion-Severel
Mihai Mihail
Cojocaru Lucia-Maria

Ñ Dumitru Eleonora, cetãþean român, domiciliatã în
Bucureºti, str. Srg. Lãþea Gheorghe nr. 12, bl. C47, sc. B,
ap. 93, sectorul 6, posesoare a C.I. seria DP
nr. 077182/7.03.2002, eliberatã de Secþia 22 Poliþie a
Municipiului
Bucureºti,
cod
numeric
personal
2470210400120, în calitate de alegãtor;
Ñ Gšndšr Marius Sorin, cetãþean român, domiciliat în
Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 118, bl. Z19, sc. A, et. 6, ap. 18,
judeþul Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 056852/26.01.2001,
eliberatã de Poliþia Municipiului Arad, cod numeric personal
1640321020029, în calitate de alegãtor;
Ñ Ploscã Gabriel, cetãþean român, domiciliat în Roman,
str. Victor Hugo bl. 7, sc. B, et. 2, ap. 24, judeþul Neamþ,
posesor al C.I. seria NT nr. 050853/14.12.2000, eliberatã
de Poliþia Municipiului Roman, cod numeric personal
1510910272645, în calitate de alegãtor;
Ñ Lecca Doina, cetãþean român, domiciliatã în
Bucureºti, str. Popa Savu nr. 64, sectorul 1, posesoare a
B.I. seria BZ nr. 034037/7.09.1994, eliberat de Secþia 2,
Poliþia Municipiului Bucureºti, cod numeric personal
2420223400414, în calitate de alegãtor;
Ñ Rotãruº Gabriela, cetãþean român, domiciliatã în
Bucureºti, aleea Avrig nr. 10, bl. P 5, sc. 3, ap. 126, sectorul 2, posesoare a B.I. seria GR nr. 229038/6.04.1995,
eliberat de Secþia 8, Poliþia Municipiului Bucureºti, cod
numeric personal 2620220400152, în calitate de alegãtor;
Ñ Gavrilã Fãnica, cetãþean român, domiciliatã în
Bucureºti, ºos. Pantelimon nr. 99, bl. 402 A, sc. 2, et. 10,
ap. 211, sectorul 2, posesoare a B.I. seria DA
nr. 631791/20.03.1986, eliberatã de Secþia 9, Poliþia
Municipiului
Bucureºti,
cod
numeric
personal
2490223400825, în calitate de alegãtor;
Ñ Axioti Teodor, cetãþean român, domiciliat în
Bucureºti, Str. Presei nr. 3, bl. 20, sc. A, ap. 1, sectorul 1,
posesor al B.I. seria DS nr. 016692/18.09.1989, eliberat de
Secþia 5, Poliþia Municipiului Bucureºti, cod numeric personal 1420901400016, în calitate de alegãtor;
Ñ Aldescu Liliana-Elena, cetãþean român, domiciliatã în
Bucureºti, Str. Grãdinii nr. 21, sectorul 5, posesoare a C.I.
seria RD, nr. 178166/9.07.2001, eliberatã de Secþia 18,
Poliþia Municipiului Bucureºti, cod numeric personal
2750324035046, în calitate de alegãtor.
Cunoscând sancþiunile prevãzute de art. 292 din Codul
penal, pentru declaraþii neadevãrate, pe propria rãspundere
declarãm urmãtoarele:
Am convenit ca, în temeiul Legii nr. 189/1999 privind
exercitarea iniþiativei legislative de cãtre cetãþeni, sã constituim Comitetul de iniþiativã legislativã în scopul promovãrii
unui proiect de lege privind modificarea art. 170 din Legea
învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Menþionãm cã suntem cetãþeni cu drept de vot ºi nu
încãlcãm prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 189/1999
privind exercitarea iniþiativei legislative de cãtre cetãþeni.
Dãm prezenta declaraþie pentru a fi depusã la
autoritãþile competente.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Crucean Cornel-Mihai
Dumitru Eleonora
Gšndšr Marius Sorin
Ploscã Gabriel
Lecca Doina
Rotãruº Gabriela
Gavrilã Fãnica
Axioti Teodor
Aldescu Liliana-Elena
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ROMÂNIA
Biroul notarului public Ñ Rotãrescu Elena
Str. Sf. Constantin nr. 7, sectorul 1, Bucureºti
Tel./fax: 315.30.10

Î N C H E I E R E D E A U T E N T I F I C A R E Nr. 3.658
anul 2003, luna decembrie, ziua 17
În faþa mea, Rotãrescu Elena, notar public, la sediul biroului s-au prezentat în nume propriu:
Cornea Aurel Iosif, cetãþean român, domiciliat în Bucureºti, str. Stoian Militaru nr. 101, bl. 3, ap. 45, sectorul 4,
cod numeric personal 1450410400082, identificat cu B.I. seria BC nr. 111679, eliberat de Secþia 16 Poliþie Bucureºti la
data de 10.09.1980, Becic Mariana-Cornelia, cetãþean român, domiciliatã în Bucureºti, str. Reºiþa nr. 37, bl. A5, sc. 1,
et. 1, ap. 125, sectorul 4, cod numeric personal 2440813400021, identificatã cu C.I. seria RD nr. 167492, eliberatã de
Secþia 16 Poliþie Bucureºti la data de 31.05.2001, Dima-Caraveþeanu Mihai, cetãþean român, domiciliat în municipiul
Drobeta-Turnu Severin, str. Mrs. Antonescu nr. 41, bl. G2, sc. 1, et. 2, ap. 7, judeþul Mehedinþi, cod numeric personal
1540912250532, identificat cu C.I. seria MH nr. 000447, eliberatã de Poliþia Municipiului Drobeta-Turnu Severin la data de
1.03.1999, Mija Vasile, cetãþean român, domiciliat în municipiul Târgu Jiu, Str. 11 Iunie 1848 bl. 102, sc. 1, et. 3,
ap. 10, judeþul Gorj, cod numeric personal 1480404182785, identificat cu C.I. seria GZ nr. 006542, eliberatã de Poliþia
Municipiului Târgu Jiu la data de 2.06.1999, Spãtãcean Alexandru, cetãþean român, domiciliat în oraºul Blaj, str. Coriolan
Suciu nr. 11, judeþul Alba, cod numeric personal 1461119011844, identificat cu B.I. seria BC nr. 308688, eliberat de
Poliþia Oraºului Blaj la data de 5.01.1990, Chiriac-Manole Gheorghe, cetãþean român, domiciliat în municipiul Bacãu,
str. Neagoe Vodã nr. 16, sc. A, ap. 1, judeþul Bacãu, cod numeric personal 1490515040032, identificat cu B.I. seria BX
nr. 135946, eliberat de Poliþia Municipiului Bacãu la data de 5.10.1993, Þenþ Ioan, cetãþean român, domiciliat în municipiul Oradea, str. Henrich Ibsen nr. 14, judeþul Bihor, cod numeric personal 1510225054702, identificat cu B.I. seria DB
nr. 565806, eliberat de Poliþia Municipiului Oradea la data de 31.01.1997, Hancescu Simion-Severel, cetãþean român,
domiciliat în municipiul Slobozia, str. Mihail Eminescu bl. 31, sc. A, ap. 5, judeþul Ialomiþa, cod numeric personal
1620121212952, identificat cu C.I. seria SZ nr. 106741, eliberatã de Poliþia Municipiului Slobozia la data de 11.09.2003,
Mihai Mihail, cetãþean român, domiciliat în municipiul Târgoviºte, Str. Tineretului bl. 12, sc. A, ap. 19, judeþul Dâmboviþa,
cod numeric personal 1490501151822, identificat cu B.I. seria BZ nr. 133036, eliberat de Poliþia Municipiului Târgoviºte la
data de 25.05.1994, Cojocaru Lucia-Maria, cetãþean român, domiciliatã în municipiul Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu
nr. 13, ap. 2, judeþul Cluj, cod numeric personal 2580801120643, identificatã cu C.I. seria KX nr. 255605, eliberatã de
Poliþia Municipiului Cluj-Napoca la data de 1.04.2003, Crucean Cornel-Mihai, cetãþean român, domiciliat în oraºul Sovata,
Str. Vulturului nr. 13A, ap. 37, judeþul Mureº, cod numeric personal 1540201264242, identificat cu B.I. seria DE
nr. 912772, eliberat de Poliþia Municipiului Sibiu la data de 7.01.1998, Dumitru Eleonora, cetãþean român, domiciliatã în
Bucureºti, str. Srg. Lãþea Gheorghe nr. 12, bl. C47, sc. B, ap. 93, sectorul 6, cod numeric personal 2470210400120,
identificatã cu C.I. seria DP nr. 077182, eliberatã de Secþia 22 Poliþie Bucureºti la data de 7.03.2002, Gšndšr MariusSorin, cetãþean român, domiciliat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 118, bl. Z19, sc. A, et. 6, ap. 18, judeþul
Arad, cod numeric personal 1640321020029, identificat cu C.I. seria AR nr. 056852, eliberatã de Poliþia Municipiului Arad
la data de 26.01.2001, Ploscã Gabriel, cetãþean român, domiciliat în municipiul Roman, str. Victor Hugo bl. 7, sc. B, et. 2,
ap. 24, judeþul Neamþ, cod numeric personal 1510910272645, identificat cu C.I. seria NT nr. 050853, eliberatã de Poliþia
Municipiului Roman la data de 14.12.2000, Lecca Doina, cetãþean român, domiciliatã în Bucureºti, str. Popa Savu nr. 64,
sectorul 1, cod numeric personal 2420223400414, identificatã cu B.I. seria BZ nr. 034037, eliberat de Secþia 2 Poliþie
Bucureºti la data de 7.09.1994, Rotãruº Gabriela, cetãþean român, domiciliatã în Bucureºti, aleea Avrig nr. 10, bl. P5,
sc. 3, ap. 126, sectorul 2, cod numeric personal 2620220400152, identificatã cu B.I. seria GR nr. 229038, eliberat de
Secþia 8 Poliþie Bucureºti la data de 6.04.1995, Gavrilã Fãnica, cetãþean român, domiciliatã în Bucureºti, ºos. Pantelimon
nr. 99, bl. 402A, sc. 2, et. 10, ap. 211, sectorul 2, cod numeric personal 2490223400825, identificatã cu B.I. seria DA
nr. 631791, eliberat de Secþia 9 Poliþie Bucureºti la data de 20.03.1986, Axioti Teodor-Laurenþiu-Alexandru, cetãþean
român, domiciliat în Bucureºti, Str. Presei nr. 3, sc. A, ap. 1, sectorul 1, cod numeric personal 1420901400016, identificat cu B.I. seria DS nr. 016692, eliberat de Secþia 5 Poliþie Bucureºti la data de 18.09.1989, ºi Aldescu Liliana-Elena,
cetãþean român, domiciliatã în Bucureºti, Str. Grãdinii nr. 21, sectorul 5, cod numeric personal 2750324035046, identificatã
cu C.I. seria RD nr. 178166, eliberatã de Secþia 18 Poliþie Bucureºti la data de 9.07.2001, care au solicitat, au citit ºi au
consimþit la autentificarea prezentului înscris ºi au semnat toate exemplarele lui.
În temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 36/1995 se declarã autentic prezentul înscris.
S-a perceput taxã de timbru în sumã de 285.000 lei cu chitanþa nr. 4.426/17.12.2003, emisã de biroul notarial.
S-a aplicat timbru judiciar în valoare de 1.500 lei pe primul exemplar.
S-a perceput onorariu în sumã de 1.900.000 lei ºi T.V.A. în sumã de 361.000 lei cu nr. 4.426 ºi factura fiscalã
nr. 2724085/17.12.2003.
Notar public,
Rotãrescu Elena

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Toate publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiind
inclusã în preþul de abonament.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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