CATEGORII DE ACTE CE POT FI PRELUATE DIRECT PENTRU
PUBLICARE ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
A. convocări AGA ale societăților pe acțiuni/ale membrilor cooperatori ai băncilor
cooperatiste;
B. somații colective;
C. decizii de anulare a acțiunilor;
D. extrase situații financiare și rapoarte de activitate ale asociațiilor și fundațiilor
recunoscute ca fiind de utilitate publică;
E. hotărâri judecătorești de înființare/modificare statute/dizolvare a societății agricole,
precum și hotărârile asociaților de dizolvare a societății agricole;
F. ordinul de autorizare a constituirii organizației de îmbunătățiri funciare și de
înregistrare a acesteia sau de respingere a cererii;
G. anunțul privind organizarea licitației de concesionare de către administrația zonei
libere;
H. anunțul de vânzare a bunurilor la licitație;
I. decizii ale Președintelui ANRSC de acordare a licențelor și/sau autorizațiilor,
precum și ordinul de suspendare a licenței și/sau autorizației;
J. decizia ANRE;
K. tabele nominale cu experții criminaliști autorizați;
L. hotărârea de recunoaștere în România a persoanelor juridice străine fără scop
patrimonial;
M. hotărârea de confirmare a planului de reorganizare judiciară;
N. hotărârea tribunalului de deschidere a procedurii falimentului;
O. încetarea valabilității autorizației unei instituții de credit și hotărârea BNR de
retragere a autorizației;
P. anunțul privind retragerea autorizației fondului de pensii și a autorizației de
administrare a administratorului;
Q. hotărârea de dizolvare a organizației de îmbunătățiri funciare sau federației, prin
care se numesc și lichidatorii;
R. decizia de încetare a concesiunii petroliere;
S. hotărâri judecătorești de admitere a modificării statutului partidului politic;
T. listele cuprinzând societățile comerciale ce fac obiectul privatizării, respectiv ale
căror terenuri deținute sunt oferite spre concesionare sau arendare, aprobate prin
ordin al ministrului agriculturii și alimentației;
U. decizii de acordare, anulare sau suspendare a agreării în calitate de expert vamal
autorizat/decizii de acordare, anulare sau suspendare a autorizării transportatorilor
în trafic internațional care utilizează sistemul de transport al coletelor „ușă în ușă“;
V. liste centralizate ale consumatorilor eligibili de gaze naturale;
W. autorizarea, modificarea sau retragerea autorizațiilor Comisiei Naționale pentru
Controlul Activităților Nucleare;
X. informațiile publicate în broșura informativă despre activitatea desfășurată în anul
precedent/ anunțul privind retragerea avizului depozitarului - privind fondurile de
pensii administrate privat;
Y. deciziile directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor de
retragere sau suspendare a certificatului de înregistrare;
Z. alte acte care, potrivit unor dispoziții legale, se publică direct în Partea a IV-a a
Monitorului Oficial al României.

