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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acord„rii
sprijinului financiar produc„torilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor
funciare ∫i al organiz„rii ∫i sistematiz„rii teritoriului
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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anexele nr. 1—5, precum ∫i suma total„ alocat„ fiec„rei
activit„˛i se aprob„ anual prin hot„r‚re a Guvernului.“
5. La articolul 16, dup„ alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Sprijinul financiar, stabilit prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 141/2007 privind aprobarea activit„˛ilor pentru care se
acord„ sprijin financiar produc„torilor agricoli din sectorul
zootehnic, Ón anul 2007, a cuantumului acestuia, precum ∫i
a sumei totale alocate fiec„rei activit„˛i, se va acorda pentru
anul 2007, Óncep‚nd cu luna ianuarie, produc„torilor agricoli
care au depus sau vor depune documenta˛iile legale.“
6. La articolul 17, dup„ alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Persoanele fizice ∫i/sau juridice care, prin Ónscrierea
sau atestarea de date ori de situa˛ii nereale pe
documentele de decontare aferente sprijinului financiar
prev„zut Ón prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, au Óncasat
sume de la bugetul de stat Ón mod necuvenit nu mai
beneficiaz„ de sprijin financiar pentru o perioad„ de 3 ani.“
7. La anexa nr. 1, litera a) cu punctele 1—19 ∫i litera c)
cu punctul 1 se abrog„.
8. La anexa nr. 1, litera e), punctele 1 ∫i 2 ale literei e) ∫i
punctul 2 al literei f) vor avea urm„torul cuprins:
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 123 din 21 decembrie 2006 pentru
aprobarea acord„rii sprijinului financiar produc„torilor agricoli
din sectorul vegetal, zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i
al organiz„rii ∫i sistematiz„rii teritoriului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.036 din
28 decembrie 2006, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Beneficiarii sprijinului financiar sunt
produc„torii agricoli din sectorul vegetal, persoane fizice
∫i/sau persoane juridice, care sunt Ónregistra˛i Ón Registrul
agricol/Registrul fermelor/alte eviden˛e funciare ∫i
exploateaz„ terenuri agricole, individual sau Ón forme de
asociere conform legisla˛iei Ón vigoare, precum ∫i grupuri de
produc„tori recunoscute/recunoscute preliminar ∫i organiza˛ii
de produc„tori recunoscute, Ón scopul ob˛inerii produc˛iei
agricole.
(2) Beneficiarii sprijinului financiar pentru procesarea
inului ∫i a c‚nepei pentru fibr„ sunt prim-procesatorii
autoriza˛i de Ministerul Agriculturii ∫i Dezvolt„rii Rurale,
conform legisla˛iei Ón vigoare.“
2. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Beneficiarii sprijinului financiar prev„zut la
art. 7 sunt produc„torii agricoli din sectorul zootehnic,
cresc„tori de animale, persoane fizice ∫i/sau persoane
juridice care de˛in, cresc sau exploateaz„ animale,
individual sau Ón forme de asociere conform legisla˛iei Ón
vigoare, ∫i sunt Ónregistra˛i Ón Registrul agricol/Registrul
na˛ional al exploata˛iilor, operatori economici acredita˛i
pentru desf„∫urarea activit„˛ilor de ameliorare din zootehnie,
precum ∫i grupurile de produc„tori recunoscute ∫i asocia˛iile
profesionale ale cresc„torilor de animale, constituite
conform legisla˛iei Ón vigoare.“
3. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Œn completarea formelor de sprijin financiar
de la bugetul de stat prev„zute de Legea Ómbun„t„˛irilor
funciare nr. 138/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, Ón sectorul Ómbun„t„˛irilor funciare se acord„
sprijin financiar pentru:
a) asigurarea st„rii de func˛ionare a infrastructurii de
Ómbun„t„˛iri funciare;
b) investi˛ii pentru modernizarea ∫i retehnologizarea
infrastructurii de Ómbun„t„˛iri funciare;
c) irigarea culturilor agricole.“
4. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Lista activit„˛ilor pentru care se acord„
sprijin financiar Ón perioada 1 ianuarie—31 decembrie a
fiec„rui an, cuantumul sprijinului exprimat ca procent din
cheltuiala eligibil„ aferent„ fiec„rei activit„˛i ∫i/sau ca sum„
fix„ pe unitatea de m„sur„, precum hectar/ton„/cap de
animal/familii de albine/litru, dintre activit„˛ile cuprinse Ón

îNr.
crt.

Activit„˛i din agricultur„

e) sus˛inerea structurilor asociative din agricultur„ ∫i
industrie alimentar„
1. sus˛inerea costurilor aferente particip„rii ∫i/sau
organiz„rii de manifest„ri expozi˛ionale, pentru
grupuri ∫i organiza˛ii de produc„tori, asocia˛ii
patronale ∫i profesionale
2. sus˛inerea costurilor privind achizi˛ionarea de
c„tre grupurile ∫i organiza˛iile de produc„tori,
asocia˛ii patronale ∫i profesionale de aparatur„
IT, software, baze de date
f) sus˛inerea unor costuri de produc˛ie
2. subven˛ionarea motorinei ∫i/sau biodieselului pentru
lucr„rile din agricultur„, precum ∫i a altor resurse
materiale necesare culturilor agricole“
9. La anexa nr. 1 litera e), dup„ punctul 3 se introduce
un nou punct, punctul 4, cu urm„torul cuprins:
îNr.
crt.

e)
4.

Activit„˛i din agricultur„

sus˛inerea structurilor asociative din agricultur„ ∫i
industrie alimentar„
sus˛inerea cheltuielilor necesare realiz„rii programelor
de promovare a produselor agroalimentare“
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10. La anexa nr. 2, litera a) va avea urm„torul cuprins:

13. La anexa nr. 3 litera a), dup„ punctul 7 se introduc
dou„ noi puncte, punctele 71 ∫i 72, cu urm„torul cuprins:

Activit„˛i din sectorul vegetal

îNr.
crt.

a) legume-fructe

a) Sus˛inerea amelior„rii popula˛iilor de animale

sus˛inerea costurilor pentru apa potabil„ utilizat„
la sp„larea legumelor Ón procesul de preg„tire
pentru comercializare Ón stare proasp„t„ ∫i pentru
procesare

sprijin financiar pentru produc˛ia marf„ de legume
recoltate ∫i livrate din serele Ónc„lzite ∫i pentru
produc˛ia marf„ de ciuperci recoltate ∫i livrate din
spa˛iile climatizate

7.

sprijin financiar pentru legumele ∫i fructele destinate
prelucr„rii industriale

8.

sprijin financiar pentru achizi˛ionarea de ambalaje
∫i alte materiale necesare ambal„rii legumelor ∫i
fructelor pentru livrare Ón stare proasp„t„

9.

Ómbun„t„˛irea calit„˛ii ∫i a parametrilor de produc˛ie
Ón cre∫terea efectivelor de bovine, porcine ∫i
p„s„ri prin sus˛inerea produc˛iei de carne de
bovine, de porc ∫i pas„re — pui broiler ∫i a
produc˛iei de ou„ de consum“

15. La anexa nr. 3 litera b), dup„ punctul 11 se introduce
un nou punct, punctul 111, cu urm„torul cuprins:
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sprijin financiar pentru tratamente fitosanitare Ón
planta˛iile de pomi, arbu∫ti fructiferi ∫i c„p∫uni

cl

ex

sprijin financiar pentru suprafe˛ele de legume
cultivate Ón c‚mp, sere reci ∫i solarii“

tin

at

10.

ce

b) Sus˛inerea Ómbun„t„˛irii calit„˛ii produselor de origine
animal„

us

9.

Activit„˛i din sectorul zootehnic

ii
g

6.

îNr.
crt.

fiz
i

sus˛inere financiar„ pentru implementarea
Sistemului european de bune practici agricole —
EUREPGAP Ón domeniul legumelor ∫i fructelor ∫i
implementarea sistemului de management al calit„˛ii
HCCP Ón spa˛iile de prelucrare legume-fructe

or

5.

14. La anexa nr. 3 litera b), punctul 9 va avea urm„torul
cuprins:

el

sprijin financiar pentru cofinan˛area fondurilor
opera˛ionale Ónfiin˛ate de organiza˛iile de produc„tori

an

4.

pe

sprijin financiar pentru Óntocmirea planurilor de
recunoa∫tere

sprijinirea operatorilor economici acredita˛i pentru
efectuarea serviciilor zootehnice prin sus˛inerea
unor credite pe termen mediu ∫i lung, pentru
achizi˛ia de dot„ri tehnice specifice“

a

3.

72.

ite

sprijin financiar pentru func˛ionarea grupurilor de
produc„tori recunoscute

achizi˛ionarea de animale de reproduc˛ie cu mare
valoare genetic„ din speciile bovine, ovine ∫i caprine

tu
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Activit„˛i din sectorul zootehnic
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îNr.
crt.
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11. La anexa nr. 2 litera b), punctele 1 ∫i 2 vor avea
urm„torul cuprins:
îNr.
crt.

Activit„˛i din sectorul vegetal

îNr.
crt.

Activit„˛i din sectorul zootehnic

b) Sus˛inerea Ómbun„t„˛irii calit„˛ii produselor de origine
animal„
111. sus˛inerea dot„rii centrelor de colectare a laptelui,
apar˛in‚nd unor structuri asociative, cu echipamente
∫i utilaje specifice desf„∫ur„rii activit„˛ii de colectare,
analiz„ ∫i p„strare a laptelui, materie prim„ Ón
vederea livr„rii la unit„˛ile de procesare“
16. La anexa nr. 4 litera a), punctul 3 va avea urm„torul
cuprins:

b) culturi de c‚mp
1.

procesarea inului ∫i a c‚nepei pentru fibr„

2.

sus˛inerea produc˛iei marf„ la culturile de sfecl„
de zah„r, orez, in ∫i c‚nep„ pentru fibr„ ∫i/sau
ulei ∫i/sau alte utiliz„ri industriale, soia conven˛ional„,
hamei, culturi energetice (biocarburan˛i ∫i biomas„)“

12. La anexa nr. 2 litera c), punctul 2 va avea urm„torul
cuprins:
îNr.
crt.

Activit„˛i din sectorul vegetal

c) sectorul viticol
2.

sus˛inerea producerii de material s„ditor viticol
prebaz„, baz„ ∫i certificat“

îNr.
crt.

Activit„˛i din sectorul de Ómbun„t„˛iri funciare

a) asigurarea st„rii de func˛ionare a infrastructurii de
Ómbun„t„˛iri funciare
3.

executarea lucr„rilor de punere Ón func˛iune de
c„tre Administra˛ia Na˛ional„ a Œmbun„t„˛irilor
Funciare a infrastructurii de Ómbun„t„˛iri funciare
situate Ón cadrul teritoriului organiza˛iilor de
Ómbun„t„˛iri funciare sau al federa˛iilor de
organiza˛ii de Ómbun„t„˛iri funciare ∫i care, din
cauza st„rii de degradare, nu s-a putut transmite
Ón proprietatea sau folosin˛a acestora sau nu s-a
preluat de acestea pe baz„ de proces-verbal de
predare-primire“
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17. La anexa nr. 4 litera b), punctul 4 va avea urm„torul
cuprins:
îNr.
crt.

19. La anexa nr. 4, dup„ litera b) se introduce litera c)
cu dou„ noi puncte, punctele 6 ∫i 7, cu urm„torul cuprins:
îNr.
crt.

Activit„˛i din sectorul de Ómbun„t„˛iri funciare

Activit„˛i din sectorul de Ómbun„t„˛iri funciare

c) irigarea culturilor agricole
b) investi˛ii pentru modernizarea ∫i retehnologizarea
infrastructurii de Ómbun„t„˛iri funciare
4.

plata c„tre furnizorul de energie electric„ a costului
energiei electrice de pompare a apei prin punctele
de livrare a apei pentru irigarea culturilor agricole
Ónfiin˛ate pe teritoriul asocia˛iei ∫i organiza˛iei
utilizatorilor de ap„ pentru iriga˛ii, Ón limita plafonului
maxim la hectar, unitar la nivel na˛ional, prev„zut
de art. 67 alin. (4) din Legea Ómbun„t„˛irilor funciare
nr. 138/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
propor˛ional cu suprafa˛a de teren irigat„

7.

dob‚nzile, major„rile de Ónt‚rziere ∫i penalit„˛ile
de orice fel, calculate de Societatea Comercial„
de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice
îElectrica“ — S.A. pentru neachitarea la termenele
scadente a costurilor cu energia electric„ consumat„
pentru pomparea apei pentru iriga˛ii ∫i desec„ri
de c„tre Administra˛ia Na˛ional„ a Œmbun„t„˛irilor
Funciare ∫i de c„tre asocia˛iile ∫i organiza˛iile
utilizatorilor de ap„ pentru iriga˛ii, se suport„ de
la bugetul de stat, cu Óncadrarea Ón prevederile
bugetare aprobate Ministerului Agriculturii ∫i Dezvolt„rii
Rurale pentru anul 2007“

modernizarea ∫i retehnologizarea infrastructurii de
Ómbun„t„˛iri funciare situate Ón cadrul teritoriului
organiza˛iilor de Ómbun„t„˛iri funciare sau al federa˛iilor
de organiza˛ii de Ómbun„t„˛iri funciare ∫i aflate Ón
proprietatea sau folosin˛a acestora“

ce

18. La anexa nr. 4 litera b), dup„ punctul 4 se introduce
un nou punct, punctul 5, cu urm„torul cuprins:
Activit„˛i din sectorul de Ómbun„t„˛iri funciare
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crt.
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sus˛inerea costurilor cu energia pentru apa de
iriga˛ii utilizat„ de asocia˛ii ∫i organiza˛ii ale utilizatorilor
de ap„ pentru iriga˛ii“
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b) investi˛ii pentru modernizarea ∫i retehnologizarea
infrastructurii de Ómbun„t„˛iri funciare
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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Bucure∫ti, 5 mai 2007.
Nr. 125.

D

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2006
pentru aprobarea acord„rii sprijinului financiar produc„torilor agricoli din sectorul vegetal,
zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i al organiz„rii ∫i sistematiz„rii teritoriului
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 123/2006 pentru
aprobarea acord„rii sprijinului financiar produc„torilor agricoli

din sectorul vegetal, zootehnic, al Ómbun„t„˛irilor funciare ∫i al
organiz„rii ∫i sistematiz„rii teritoriului ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —
NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 508.
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ORDONANﬁE

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
Av‚nd Ón vedere situa˛ia extraordinar„, Óncadrat„ Ón prevederile art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, care const„ Ón imposibilitatea asigur„rii finan˛„rii din sursa intr„ri de credite externe a obiectivului de investi˛ii
îAutostrada Bra∫ov—Cluj—Bor∫“, conform Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i care poate determina fie perceperea unor penalit„˛i mari care vor greva asupra bugetului de
stat, fie necesitatea stop„rii lucr„rilor, cu consecin˛a nefinaliz„rii acestei autostr„zi la termenul contractat, din vina statului
rom‚n,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

fiz
i

278.295 mii lei, la capitolul 84.06 îTransporturi“, titlul 55

or

îAlte transferuri“.
introduc„

modific„rile

ce

decurg

din

aplicarea
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Art. 3. — (1) Se autorizeaz„ Ministerul Transporturilor

pe

prevederilor art. 1 ∫i 2 Ón structura bugetelor proprii ∫i a

a

anexelor la acestea pe anul 2007, cu avizul Ministerului

ite

Economiei ∫i Finan˛elor.

tu

(2) Se autorizeaz„ Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor s„

ra

Art. 1. — Fi∫a obiectivului de investi˛ii îAutostrada
Bra∫ov—Cluj—Bor∫“, cod 24.84.01.05ram_aut6, din anexa
nr. 3/24/22 privind bugetul Ministerului Transporturilor la
Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ conform
anexei care face parte integrant„ din prezenta ordonan˛„
de urgen˛„.
Art. 2. — (1) Se suplimenteaz„ fondurile alocate din
bugetul de stat Ministerului Transporturilor pe anul 2007 cu
suma de 278.295 mii lei, la capitolul 84.01 îTransporturi“,
titlul 55 îAlte transferuri“, pentru finan˛area obiectivului
de investi˛ii îAutostrada Bra∫ov—Cluj—Bor∫“ cod
24.84.01.05ram_aut6.
(2) Se diminueaz„ sumele alocate din credite externe
pe anul 2007 Ministerului Transporturilor cu suma de

ce

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i structura
bugetului de stat ∫i Ón bugetul fondurilor alocate din credite
externe, respectiv Ón bugetul Ministerului Transporturilor pe
anul 2007.
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introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 4 mai 2007.
Nr. 32.
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P R E ﬁ U R I L E

publica˛iilor legislative pentru anul 2007
— pe suport fizic —
Pre˛ul
abonamentului
anual (lei)

Denumirea publica˛iei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba maghiar„
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei
Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului ∫i alte acte normative
Breviar Legislativ
Repertoriul actelor normative

Pre˛ul
abonamentului
trimestrial (lei)

1.560
260
1.400
2.100
400
1.600
1.500
500
400
660
60
109

400
—
350
525
100
400
375
125
100
165
15
—

Pre˛ul
abonamentului
lunar (lei)

140
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

** Cu excep˛ia numerelor bis de interes restr‚ns.
Legisla˛ie Ón format electronic (op˛ional pe CD sau DVD)

80
1.400
900
1.200
400
1.700
800
80

fiz
i

ce

I ∫i Partea I bis 1989—2006
I Maghiar„
2000—2006
a II-a
1995—2006
a III-a
2001—2006
a IV-a
2001—2006
a VI-a
2001—2006
a VII-a
2005—2006

or

Partea
Partea
Partea
Partea
Partea
Partea
Partea

el

Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,

Pre˛

an

Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului

rs
o

n
n
n
n
n
n
n
n

pe

Pre˛urile includ T.V.A. 9%.
Abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin urm„toarele societ„˛i de distribu˛ie:

ite

tu
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g

u INFO EUROTRADING — S.A.

rm

u INTERPRESS SPORT — S.R.L.

in

fo

u MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.

us

iv

u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.

ex

cl

u PRESS EXPRES — S.R.L.

D

u CALLIOPE — S.R.L.

es

tin

at

u ZIRKON MEDIA — S.R.L.
u ART ADVERTISING — S.R.L.

u CARTEXIM — S.R.L.
u CURIER PRESS — S.A.
u MIMPEX — S.R.L.
u ROESTA — S.R.L.
u VIAﬁA LIBER√ — S.A.

— prin oficiile sale po∫tale
— prin toate filialele
— Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
— Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— Bucure∫ti, str. Izvor nr. 78, et. 2
(tel. 311.97.84, fax 311.97.85)
— Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
— Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
— R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
— Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
— Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter
(telefon/fax: 0243/22.06.95)
— Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
— Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Arge∫, str. Valea Ia∫ului, bl. P10, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Gala˛i, str. Domneasc„ nr. 68
(telefon: 0236/46.07.19, fax: 0236/46.08.75)

a

u COMPANIA NAﬁIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A.
u RODIPET — S.A.
u ACTA LEGIS — S.R.L.
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