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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind protecþia cetãþenilor români care lucreazã în strãinãtate
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Statul român asigurã, în conformitate cu prevederile prezentei legi, protecþia cetãþenilor români cu domiciliul în România care lucreazã în strãinãtate.
Art. 2. Ñ Cetãþenii români care lucreazã în strãinãtate
ºi cãrora nu le sunt aplicabile prevederile prezentei legi
beneficiazã de mãsuri speciale de protecþie, stabilite prin
legile române ºi strãine sau prin tratate ºi convenþii

internaþionale la care România este parte, dacã se aflã în
urmãtoarele situaþii:
a) sunt angajaþii unor instituþii publice strãine care sunt
organizate ºi funcþioneazã pe teritoriul altui stat decât
România;
b) sunt angajaþii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare
ºi reprezentanþelor comerciale române;
c) sunt angajaþii unor organizaþii internaþionale cu sediul
pe teritoriul altui stat decât România;
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d) sunt angajaþii unor societãþi comerciale, persoane juridice române sau strãine, care efectueazã activitãþi de
transport internaþional.
Art. 3. Ñ (1) Guvernul României, prin autoritãþile competente, va depune diligenþele necesare pentru încheierea
de acorduri, înþelegeri, tratate sau convenþii cu autoritãþi
publice similare din alte state, în vederea stabilirii condiþiilor
de protecþie a cetãþenilor români cu domiciliul în România
care lucreazã în þãrile respective.
(2) Acordurile, înþelegerile, tratatele sau convenþiile
încheiate potrivit alin. (1) vor avea la bazã:
a) principiul egalitãþii de tratament;
b) aplicarea clauzelor mai favorabile prevãzute în legislaþia românã, strãinã sau internaþionalã la care România
este parte.
(3) Prin acordurile, înþelegerile, tratatele sau convenþiile
încheiate pe baza principiilor enumerate la alin. (2) se vor
stabili cel puþin:
a) nivelul salariului minim;
b) durata timpului de lucru ºi de odihnã;
c) condiþiile generale de muncã, de protecþie ºi de
securitate a muncii;
d) asigurarea pentru accidente de muncã sau boli profesionale, precum ºi pentru cele care intervin în afara procesului muncii.
Art. 4. Ñ Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile
diplomatice ºi oficiile consulare, va depune diligenþele necesare pentru ca, prin intermediul autoritãþilor publice sau al
organismelor strãine competente, sã se asigure cetãþenilor
români prevãzuþi la art. 1:
a) respectarea pe durata angajãrii a drepturilor
prevãzute la art. 3;
b) aplicarea mãsurilor de protecþie a salariaþilor,
prevãzute de legislaþia statului respectiv;
c) soluþionarea, potrivit legislaþiei aplicabile statului respectiv, a unor eventuale litigii având ca obiect acordarea
drepturilor prevãzute de prezenta lege.
CAPITOLUL II
Agenþi de ocupare a forþei de muncã
Art. 5. Ñ Pe teritoriul României pot desfãºura, în
condiþiile prezentei legi, activitãþi de mediere a angajãrii
cetãþenilor români în strãinãtate urmãtoarele categorii de
persoane juridice, dacã au ca obiect de activitate recrutarea ºi plasarea forþei de muncã române în strãinãtate sau,
pe lângã alte activitãþi, ºi pe cea de recrutare ºi plasare a
forþei de muncã române în strãinãtate, denumite în continuare agenþi de ocupare a forþei de muncã:
a) societãþile comerciale cu sediul în România, cu capital român, cu participare strãinã sau cu capital integral
strãin, constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind
societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
b) filiale, sucursale, agenþii, reprezentanþe sau alte sedii
secundare ale societãþilor comerciale strãine, autorizate sã
funcþioneze în România potrivit art. 44 din Legea
nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
Art. 6. Ñ Agenþii de ocupare a forþei de muncã presteazã servicii de mediere a angajãrii cetãþenilor români cu
domiciliul în România care solicitã sã lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncã transmise din strãinãtate de persoane juridice ºi fizice strãine.
Art. 7. Ñ Agenþii de ocupare a forþei de muncã au
obligaþia sã pãstreze secretul datelor personale ale
lucrãtorilor solicitanþi de locuri de muncã în strãinãtate.
Art. 8. Ñ Agenþii de ocupare a forþei de muncã
prevãzuþi la art. 5 pot presta servicii de mediere a angajãrii
cetãþenilor români în strãinãtate numai dupã acreditarea lor
de cãtre Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
Art. 9. Ñ Acreditarea agenþilor de ocupare a forþei de
muncã se efectueazã numai pe baza urmãtoarelor documente justificative obligatorii:

a) actul constitutiv al societãþii comerciale, respectiv
autorizaþia de exercitare a unei activitãþi independente;
b) dovada înmatriculãrii societãþii comerciale în registrul
comerþului;
c) actele referitoare la spaþiul ºi dotãrile necesare pentru
buna desfãºurare a activitãþii;
d) actele referitoare la numãrul, structura ºi calificarea
personalului;
e) memoriul justificativ din care sã rezulte posibilitatea
organizãrii unor bãnci de date privind cererea solicitanþilor
ºi oferta de locuri de muncã în strãinãtate;
f) acte din care sã rezulte posibilitatea stabilirii de relaþii
cu parteneri de mediere strãini;
g) situaþia estimativã privind costul sau tariful serviciilor
de mediere.
Art. 10. Ñ (1) Agenþii de ocupare a forþei de muncã,
acreditaþi potrivit prezentei legi, pot efectua medierea
angajãrii cetãþenilor români în strãinãtate numai pe baza
contractelor încheiate cu angajatorii, persoane juridice sau
persoane fizice strãine, care conþin oferte ferme de locuri
de muncã.
(2) Sunt considerate ferme ofertele de locuri de muncã
fãcute de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice
strãine, care cuprind urmãtoarele elemente cu caracter
minimal:
a) condiþiile de angajare, de încetare a angajãrii sau
de reangajare, durata ºi natura angajãrii;
b) funcþia, meseria sau categoria profesionalã, tariful
orar, salariul, sporurile, alocaþiile, cazurile în care pot fi
urmãrite drepturile salariale, durata timpului de muncã ºi de
repaus, orele suplimentare, concediul de odihnã plãtit,
condiþiile de muncã, mãsuri de protecþie ºi securitate a
muncii;
c) datele de platã a salariului;
d) posibilitatea acordãrii de indemnizaþii pentru întreþinerea familiei angajatului aflatã în România ºi transferul salariului ºi al indemnizaþiei în România;
e) acordarea de despãgubiri angajaþilor români în cazul
accidentelor de muncã ºi al bolilor profesionale;
f) obligaþiile angajaþilor români în strãinãtate;
g) condiþiile de locuit, de cazare sau, dupã caz, de
închiriere a unei locuinþe ºi de asigurare a hranei;
h) asigurarea formalitãþilor, suportarea cheltuielilor ºi stabilirea condiþiilor de transport din România în statul în care
se asigurã ofertele de locuri de muncã ºi retur pentru
angajaþii români ºi membrii de familie care îi însoþesc sau
îi viziteazã;
i) fiscalitatea ºi alte contribuþii care greveazã asupra
veniturilor angajaþilor, asigurându-se evitarea dublei impuneri
sau a dublei perceperi de contribuþii de asigurãri sociale.
(3) Nerespectarea de cãtre agentul de ocupare a forþei
de muncã a prevederilor alin. (1) ºi (2) cu ocazia medierii
angajãrii cetãþenilor români în strãinãtate atrage rãspunderea civilã sau penalã, dupã caz, potrivit legii.
Art. 11. Ñ Agenþii de ocupare a forþei de muncã au
obligaþia de a asigura încheierea contractelor individuale de
muncã ºi în limba românã.
Art. 12. Ñ (1) Agentul de ocupare a forþei de muncã
poate trimite în strãinãtate pentru prestarea de activitãþi ºi
persoane încadrate de acesta cu contract individual de
muncã.
(2) În situaþia prevãzutã la alin. (1) agentul de ocupare
a forþei de muncã va încheia cu cetãþeanul român un act
adiþional la contractul individual de muncã, în care vor fi
prevãzute drepturile ºi obligaþiile reciproce, cu respectarea
prevederilor art. 10 alin. (2).
(3) Agentul de ocupare a forþei de muncã ºi cetãþenii
români aflaþi în situaþia prevãzutã la alin. (1) au obligaþia
de a plãti, în condiþiile legii, contribuþiile la asigurãrile sociale de stat, la asigurãrile sociale de sãnãtate ºi la Fondul
pentru plata ajutorului de ºomaj, prevãzute de lege, urmând
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sã beneficieze de prestaþiile care se acordã în funcþie de
aceste contribuþii.
Art. 13. Ñ Cetãþenii români care lucreazã în strãinãtate
pe baza contractelor prevãzute la art. 10, neangajaþi cu
contract individual de muncã la agenþi de ocupare a forþei
de muncã în România, vor beneficia de prestaþiile acordate
de sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, asigurãrilor de
ºomaj sau de sistemul asigurãrilor sociale de stat dacã, pe
baza unei declaraþii privind veniturile lunare realizate în
strãinãtate, plãtesc organelor competente din România contribuþiile corespunzãtoare.
Art. 14. Ñ Coordonarea ºi controlul activitãþii de ocupare a forþei de muncã în strãinãtate se realizeazã de
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
Art. 15. Ñ (1) În vederea aplicãrii prevederilor prezentei
legi Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale va avea
urmãtoarele atribuþii specifice:
a) acreditarea agenþilor de ocupare a forþei de muncã
pentru desfãºurarea activitãþii de mediere a angajãrii
cetãþenilor români în strãinãtate;
b) suspendarea sau retragerea acreditãrii agenþilor
prevãzuþi la lit. a);
c) stabilirea situaþiilor ce impun ca medierea angajãrii
cetãþenilor români în strãinãtate sã se facã pe baza
selecþiei acestora;
d) cooperarea cu organismele, agenþii, angajatorii, care
au sediul sau, dupã caz, domiciliul în strãinãtate, în vederea cunoaºterii legislaþiei statului în care se asigurã locuri
de muncã;
e) îndrumarea ºi controlarea activitãþii agenþilor de ocupare a forþei de muncã.
(2) Criteriile, condiþiile ºi procedurile pentru realizarea
atribuþiilor prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin norme
metodologice.
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CAPITOLUL III
Contravenþii
Art. 16. Ñ (1) Constituie contravenþii ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 10 milioane lei la 15 milioane lei
urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârºite în astfel de
condiþii încât, potrivit legii penale, sã constituie infracþiuni:
a) efectuarea de cãtre persoanele juridice sau persoanele fizice a activitãþilor de mediere a angajãrii cetãþenilor
români în strãinãtate cu încãlcarea prevederilor art. 5, 6 ºi 8;
b) efectuarea de cãtre agenþii de ocupare a forþei de
muncã a activitãþilor de mediere a angajãrii cetãþenilor
români în strãinãtate cu încãlcarea prevederilor art. 10.
(2) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea amenzilor
prevãzute la alin. (1) se fac de cãtre personalul din cadrul
Inspecþiei Muncii, împuternicit în acest sens.
CAPITOLUL IV
Dispoziþii finale
Art. 17. Ñ În aplicarea dispoziþiilor prezentei legi
Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi Ministerul Afacerilor
Externe vor elabora norme metodologice, care vor fi
supuse aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului, în termen de
90 de zile de la data intrãrii în vigoare a acesteia.
Art. 18. Ñ Dispoziþiile din prezenta lege, referitoare la
rãspunderea contravenþionalã, se completeazã cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi sancþionarea contravenþiilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 19. Ñ Dispoziþiile art. 13 se aplicã ºi cetãþenilor
români care lucreazã în strãinãtate în baza unui contract
individual de muncã încheiat cu o persoanã fizicã sau juridicã strãinã, aflat în executare la data intrãrii în vigoare a
prezentei legi.
Art. 20. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei legi
orice dispoziþii contrare se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 156.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind protecþia cetãþenilor români
care lucreazã în strãinãtate
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 protecþia cetãþenilor români
care lucreazã în strãinãtate ºi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 335.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescripþiilor tehnice pentru proiectarea, execuþia, montarea, exploatarea,
repararea ºi verificarea conductelor de abur ºi apã fierbinte sub presiune, C15Ñ2000
Ministrul industriei ºi comerþului,
în conformitate cu atribuþiile Inspecþiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi
Instalaþiilor de Ridicat,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi
Comerþului,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþiile tehnice pentru proiectarea, execuþia, montarea, exploatarea, repararea ºi verificarea conductelor de abur ºi apã fierbinte sub presiune,
C15Ñ2000*), Colecþia ISCIR.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
publicãrii lui.

Ministrul industriei ºi comerþului,
Radu Berceanu
Bucureºti, 26 iunie 2000.
Nr. 172.
*) Prescripþiile tehnice vor fi publicate la Editura Tehnicã.

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind transferul licenþei de concesionare pentru explorarea perimetrului ”ScropoasaÒ,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã
”Itancar Trading COÕ97Ò Ñ S.R.L.
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
¥ Legea minelor nr. 61/1998;
¥ Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii minelor
nr. 61/1998;
¥ cererile de transfer al licenþei de concesionare pentru explorarea perimetrului ”ScropoasaÒ, formulate de
Societatea Comercialã ”Itancar Trading COÕ97Ò Ñ S.R.L. ºi de Societatea Comercialã ”Ram ProdÒ Ñ S.R.L.
BrãneºtiÐVulcana-Pandele, judeþul Dâmboviþa,
în temeiul art. 14 din Legea minelor nr. 61/1998,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã transferul licenþei de concesionare
pentru explorarea perimetrului ”ScropoasaÒ, aprobatã prin
Ordinul preºedintelui Agenþiei Naþionale pentru Resurse
Minerale nr. 180/1999, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 522 din 27 octombrie 1999, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi
Societatea Comercialã ”Itancar Trading COÕ97Ó Ñ S.R.L.,

cãtre Societatea Comercialã ”Ram ProdÒ Ñ S.R.L.
BrãneºtiÐVulcanaÐPandele, judeþul Dâmboviþa, cu sediul în
comuna Brãneºti, judeþul Dâmboviþa, înregistratã la oficiul
registrului comerþului sub nr. J 15/376/1998.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 26 iulie 2000.
Nr. 220.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea aplicãrii Reglementãrii europene JARÑ147 Ñpregãtire/examinare,
aprobatã pentru întreþinere, cuprinzând cerinþele pentru autorizarea organizaþiilor
care pregãtesc ºi/sau examineazã personalul de certificare a întreþinerii în aviaþia civilã
Ministrul transporturilor,
pentru îndeplinirea atribuþiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
luând în considerare procesul de implementare în Europa a unui cod unic de reglementãri privind siguranþa zborului,
în temeiul art. 12 lit. i) ºi al art. 13 alin. 2 din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 197/1998 ºi ulterior republicatã, al art. 4 lit. b) ºi f) ºi al art. 5 alin. 1 din Ordonanþa
Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, al art. 2 pct. 4 ºi al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi al art. 3
ºi 4 pct. 4.5 ºi 4.15 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii Aeronautice Civile Române, aprobat prin
Hotãrârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinþarea Autoritãþii Aeronautice Civile Române,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã aplicarea de cãtre Autoritatea
Aeronauticã Civilã Românã, începând cu data de 1 iunie
2001, a reglementãrii europene JARÐ147 Ñpregãtire/examinare, aprobatã pentru întreþinere, denumitã în continuare
Reglementarea europeanã JARÐ147, precum ºi a amendamentelor ulterioare la aceasta, cuprinzând cerinþele pentru
autorizarea organizaþiilor care pregãtesc ºi/sau examineazã
personalul de certificare a întreþinerii în aviaþia civilã, în
conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 8/2000 pentru aprobarea aplicãrii Reglementãrii europene JARÐ66 Ñ Personal de certificare a întreþinerii,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86
din 24 februarie 2000.
(2) Procedurile specifice de aplicare a prevederilor
Reglementãrii europene JARÐ147 se stabilesc de
Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã.
Art. 2. Ñ În perioada 1 iunie 2001Ð1 ianuarie 2003
autorizarea organizaþiilor care pregãtesc ºi/sau examineazã
personalul de certificare a întreþinerii se efectueazã în conformitate cu:

a) prevederile reglementãrilor naþionale în vigoare; sau
b) prevederile Reglementãrii europene JARÐ147, dacã
sunt întrunite condiþiile necesare.
Art. 3. Ñ Începând cu data de 1 ianuarie 2003 autorizarea organizaþiilor care pregãtesc ºi/sau examineazã personalul de certificare a întreþinerii se efectueazã în
conformitate cu prevederile Reglementãrii europene
JARÐ147.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 5. Ñ Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã va
pune la dispoziþie tuturor celor interesaþi textul tradus în
limba românã al Reglementãrii europene JARÐ147 ºi al
amendamentelor la aceasta.
Art. 6. Ñ Direcþia generalã a aviaþiei civile din cadrul
Ministerului Transporturilor ºi Autoritatea Aeronauticã Civilã
Românã vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului ordin.

p. Ministrul transporturilor,
Adrian Gheorghe Marinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 6 iunie 2000.
Nr. 405.
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind atestarea inspectorilor voluntari de vânãtoare
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
având în vedere prevederile art. 8 lit. t), ale art. 17 alin. (3) lit. b) ºi c), ale art. 18 alin. (2) ºi (3) ºi ale art. 50
din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 9 din Hotãrârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind atestarea inspectorilor voluntari de vânãtoare prevãzute în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã a pãdurilor, prin structurile
sale de specialitate, se însãrcineazã cu punerea în aplicare
a prevederilor Normelor privind atestarea inspectorilor
voluntari de vânãtoare, precum ºi cu evidenþa inspectorilor
voluntari de vânãtoare.
Art. 3. Ñ (1) Persoanele atestate ca inspectori voluntari
de vânãtoare pot fi stimulate din fondul de protecþie a

vânatului, în cazul descoperirii de cãtre acestea a unor
încãlcãri ale prevederilor Legii nr. 103/1996, cu o sumã
echivalentã cu pânã la 15% din despãgubirile încasate ca
urmare a faptelor descoperite.
(2) De aceleaºi drepturi cu cele prevãzute la alin. (1) ºi
în aceleaºi condiþii se bucurã ºi personalul de specialitate
al Direcþiei de vânãtoare ºi salmoniculturã din cadrul
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, personalul Regiei Naþionale a Pãdurilor sau alte structuri silvice
atestate de Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
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Mediului ºi personalul organizaþiilor vânãtoreºti legal constituite care descoperã asemenea fapte.
(3) Acordarea stimulentelor prevãzute la alin. (2) se
poate face numai dupã încasarea sumelor din despãgubiri, la

propunerea oficiilor cinegetice teritoriale ºi cu avizul directorului Direcþiei de vânãtoare ºi salmoniculturã din minister.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 12 mai 2000.
Nr. 552.
ANEXÃ

NORME
privind atestarea inspectorilor voluntari de vânãtoare
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

CAPITOLUL III
Atestarea inspectorilor voluntari de vânãtoare

Art. 1. Ñ Asigurarea pazei ºi ocrotirii vânatului se face
potrivit art. 18 din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei
vânatului nr. 103/1996, prin personal de specialitate angajat
al gestionarilor fondurilor de vânãtoare, precum ºi prin inspectori voluntari de vânãtoare.
Art. 2. Ñ Atestarea persoanelor care doresc sã obþinã
calitatea de inspector voluntar de vânãtoare se face potrivit
legii ºi prezentelor norme.
Art. 3. Ñ Sfera de activitate în care un inspector voluntar de vânãtoare este împuternicit sã constate încãlcarea
prevederilor Legii nr. 103/1996 ºi sã încheie acte de contravenþie va fi cea prevãzutã în atestat.

Art. 7. Ñ Dupã încheierea concursului membrii comisiei
vor încheia un proces-verbal care trebuie sã cuprindã:
a) numele ºi prenumele candidaþilor care au îndeplinit
baremul de atestare, localitãþile în care domiciliazã ºi fondurile de vânãtoare pentru care au fost atestaþi;
b) eventualele observaþii asupra modului în care a
decurs testul ºi propunerile de atestare a candidaþilor care
au îndeplinit baremul.
Art. 8. Ñ (1) Dupã validarea rezultatelor testului fiecãrui
candidat care a îndeplinit baremul prevãzut i se va elibera
un atestat de inspector voluntar de vânãtoare.
(2) Modelul atestatului este prevãzut în anexa nr. 1 la
prezentele norme.
Art. 9. Ñ (1) Drepturile ºi îndatoririle fiecãrei persoane
atestate ca inspector voluntar de vânãtoare sunt cele care
decurg din prevederile art. 18 alin. (4) din Legea
nr. 103/1996.
(2) Fiecare inspector voluntar de vânãtoare are dreptul
sã încheie procese-verbale de contravenþie conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme, precum
ºi sã constate infracþiunile prevãzute de Legea nr.
103/1996.

CAPITOLUL II
Organizarea atestãrii
Art. 4. Ñ Poate fi atestatã ca inspector voluntar de
vânãtoare orice persoanã fizicã care îndeplineºte cumulativ
urmãtoarele condiþii:
a) are studii de specialitate de silviculturã, studii superioare cu profil ecologic ºi biologic ori juridic sau are studii
superioare în alte domenii ºi deþine de cel puþin 4 ani calitatea de vânãtor, fãrã sã fi suferit vreo sancþiune din partea organizaþiei de vânãtoare din care face parte;
b) nu are cazier judiciar;
c) dovedeºte, în baza unui test, cã are cunoºtinþe de
biologie ºi etologie a vânatului, precum ºi cunoºtinþe juridice în domeniul vânãtorii.
Art. 5. Ñ În vederea obþinerii atestatului persoanele
care îndeplinesc condiþiile prevãzute la art. 4 lit. a) ºi b)
pot depune o cerere pentru atestarea ca inspector voluntar
de vânãtoare la sediul oficiului cinegetic teritorial de care
aparþin cu domiciliul sau la Direcþia de vânãtoare ºi salmoniculturã din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi
Protecþiei Mediului.
Art. 6. Ñ (1) Organizarea concursului se face, prin grija
Direcþiei de vânãtoare ºi salmoniculturã, la oficiile cinegetice teritoriale.
(2) Locul ºi data þinerii concursului se vor anunþa cu cel
puþin 15 zile înainte la sediul oficiului cinegetic teritorial ºi
într-un ziar de mare tiraj.
(3) Comisia de testare va fi formatã din:
a) un reprezentant al Direcþiei de vânãtoare ºi salmoniculturã;
b) ºeful oficiului cinegetic teritorial;
c) un reprezentant al oficiului cinegetic teritorial.
(4) Baremul minim pe care trebuie sã îl îndeplineascã
fiecare candidat pentru obþinerea atestatului de inspector
voluntar de vânãtoare se comunicã de cãtre preºedintele
comisiei înaintea începerii testului.

CAPITOLUL IV
Pierderea calitãþii de inspector voluntar de vânãtoare
Art. 10. Ñ (1) Calitatea de inspector voluntar de
vânãtoare se pierde pe deplin drept în urmãtoarele condiþii:
a) renunþare;
b) sãvârºirea de cãtre persoana atestatã a unei fapte
sancþionate penal ori contravenþional; sau
c) neefectuarea pe teren, în medie, a cel puþin douã
controale trimestrial sau nedescoperirea, într-o perioadã de
patru trimestre consecutive, a unui fapt ce constituie contravenþie sau infracþiune prevãzutã de Legea nr. 103/1996,
dacã existã dovezi cã astfel de fapte s-au produs.
(2) Pierderea calitãþii de inspector voluntar de vânãtoare
este posibilã ºi la solicitarea oficiului cinegetic teritorial respectiv, dacã:
a) nu a depus în termen de 15 zile de la data controlului rapoartele privind starea faunei sãlbatice de interes
vânãtoresc, consemnate ca urmare a deplasãrilor în teren;
b) existã dovezi cã se foloseºte atestatul în alt scop
decât cel pentru care a fost emis.
Art. 11. Ñ (1) Pierderea calitãþii de inspector voluntar
de vânãtoare obligã la depunerea, în termen de 15 zile de
la luarea la cunoºtinþã a deciziei de retragere a acestei
calitãþi, a atestatului de inspector voluntar de vânãtoare.
(2) Dupã expirarea acestui termen atestatul este nul de
drept.
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CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 12. Ñ Inspectorul voluntar de vânãtoare are
obligaþia ca înainte de a controla orice persoanã în
neregulã întâlnitã pe teren sã îi prezinte acesteia urmãtoarele documente:
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a) atestatul, în original, cu viza în termen la data controlului;
b) actele de identitate din care sã rezulte faptul cã este
una ºi aceeaºi persoanã cu cea atestatã.
Art. 13. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentele norme.
ANEXA Nr. 1
la norme

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
DIRECÞIA GENERALÃ A PÃDURILOR
DIRECÞIA DE VÂNÃTOARE ªI SALMONICULTURÃ
ATESTAT

Nr. .............. din ..............
Domnul ..............................., domiciliat în localitatea ......................................, str. ............................... nr. ........,
judeþul .............., posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria .............. nr. .............., a participat la examenul organizat în
data de ........................... în vederea dobândirii atestatului de inspector voluntar de vânãtoare ºi a fost declarat inspector
voluntar de vânãtoare.
În baza prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996
domnul ............................................, în exercitarea atribuþiilor ce decurg din prezentul atestat, este asimilat personalului
care îndeplineºte o funcþie ce implicã exerciþiul autoritãþii publice.
Domnul ........................................ este împuternicit sã constate infracþiunile ºi contravenþiile prevãzute de Legea
nr. 103/1996 pe urmãtoarele fonduri de vânãtoare:
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Director,
............................
ANEXA Nr. 2
la norme

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
OFICIUL CINEGETIC TERITORIAL ..................................
PROCES-VERBAL DE CONTRAVENÞIE

(data.............., ora.............., locul încheierii..............)
Subsemnatul ...................................................................., având calitatea .......................................................... sau,
(numele ºi prenumele agentului constatator)

dupã caz, atestatul nr. ....................................... ºi legitimaþia de serviciu nr. ........................................., am constatat cã:
Numitul .................................................................., domiciliat în ..................................................................................,
(numele ºi prenumele)

(adresa completã)

posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria ............................ nr. ..........................., eliberat/eliberatã de ............................
la data de ........................, fiul lui ............................... ºi al ......................., a sãvârºit în ziua de ....................., ora ..............,
în locul ............................, urmãtoarele fapte: ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... .
Faptele respective sunt sancþionate potrivit art. ...................... din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului
nr. 103/1996.
Stabilesc amenda de ............................ lei.
În legãturã cu faptele sãvârºite contravenientul declarã cã acestea s-au produs în urmãtoarele împrejurãri:
..........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... .
Valoarea prejudiciului creat prin faptele respective este de ................................................................. lei, calculat
potrivit .......................................... .
Contravenientul se obligã/nu se obligã ca în termen de 48 de ore sã achite jumãtate din minimul amenzii,
adicã ............................ lei, ºi sã trimitã copie de pe chitanþã la sediul oficiului cinegetic teritorial.
Contravenientul este obligat sã achite în contul nr. ........................................, deschis la Trezoreria statului din sectorul 3 al municipiului Bucureºti, contravaloarea prejudiciului în sumã de ....................... lei ºi sã trimitã chitanþa la sediul
oficiului cinegetic teritorial.
La sãvârºirea faptei contravenientul s-a folosit de urmãtoarele bunuri: ....................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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care au fost reþinute în vederea confiscãrii pânã la soluþionarea cauzei, bunuri care au fost date în custodie
domnului ............................, domiciliat în ..........................................., posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria..............
nr. .............., eliberat/eliberatã de .........................................................., care va rãspunde de conservare pânã la valorificarea acestora potrivit legii.
Au fost reþinute în vederea confiscãrii urmãtoarele bunuri provenite prin sãvârºirea contravenþiei
............................................................................., care se dau în custodie domnului ................................................., domiciliat
în ................................................................................, posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria .............. nr. ..............,
eliberat/eliberatã de ........................................, care va rãspunde de conservarea acestora pânã la valorificare, potrivit legii:
Permis de vânãtoare ............................................................................. (se va face, dupã caz, precizarea privind
reþinerea permisului de vânãtoare în vederea transmiterii cãtre unitatea emitentã).
La constatarea sãvârºirii faptei au fost de faþã ºi urmãtorii martori:
1. .................................................................., posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria .............. nr. ..............,
(numele ºi prenumele)

eliberat/eliberatã de ................................ la data de .................................... ;
2. .................................................................., posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria .............. nr. ..............,
(numele ºi prenumele)

eliberat/eliberatã de ................................ la data de .................................... .
Agent constatator,
................................

Custode (1),
...............................

Martori:
................................
...............................

Custode (2),
................................
Contravenient,
.............................................................................
Am primit copia de pe procesul-verbal.

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
privind stabilirea nivelului tarifelor minime ce se vor percepe vânãtorilor români
pentru acþiuni de vânãtoare în România în sezonul de vânãtoare 2000 Ð 2001
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
în temeiul prevederilor art. 8 lit. d) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza art. 9 din Hotãrârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã tarifele minime ce se vor percepe vânãtorilor români pentru acþiuni de vânãtoare în
România în sezonul de vânãtoare 2000Ñ2001, prevãzute
în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Prin excepþie de la prevederile alin. (1), organizaþiile
vânãtoreºti, deþinãtoare de fonduri de vânãtoare, vor încasa
tarifele menþionate la art. 1 numai de la membrii altor organizaþii vânãtoreºti.
Art. 2. Ñ Gestionarii fondurilor de vânãtoare pot majora,
în condiþiile reglementãrilor în vigoare, nivelul tarifelor stabilite potrivit art. 1 pentru acþiunile de vânãtoare organizate
pe fondurile de vânãtoare care le sunt atribuite spre gestionare, potrivit legii.

Art. 3. Ñ Tarifele stabilite potrivit prevederilor prezentului
ordin nu includ taxa pe valoarea adãugatã.
Art. 4. Ñ (1) Gestionarii fondurilor de vânãtoare vor
aduce la îndeplinire dispoziþiile prezentului ordin.
(2) Direcþia generalã a pãdurilor din cadrul Ministerului
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului exercitã controlul
aplicãrii prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã orice dispoziþie contrarã.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 19 mai 2000.
Nr. 569.
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ANEXÃ
LISTA

cuprinzând tarifele minime ce se percep vânãtorilor români pentru acþiuni de vânãtoare în România
în sezonul de vânãtoare 2000Ð2001
Tariful de vânare [lei/piesã]

Valoarea cinegeticã a trofeului recoltat
(puncte CIC)

1

Tariful unitar
de vânare

Majorarea tarifului
pentru fiecare
punct CIC
peste nivelul
minim prevãzut
la coloana 1

2

3

I. VÂNAT MARE

Cerb comun (Cervus elaphus)
a) Mascul
Pânã
de la
de la
de la
peste

la 170,00
170,01 la
190,01 la
210,01 la
240,00

inclusiv
190,00
210,00
240,00

2.000.000
2.000.000
3.000.000
6.000.000
18.000.000

Ñ
50.000
100.000
400.000
600.000

Pentru tariful de vânare vânãtorului i se cuvine trofeul (coarnele ºi craniul cu maxilarul superior), preparat ºi ambalat.
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã vânãtorul plãteºte .................................................................. 2.000.000 lei
Tariful pentru foc greºit este ................................................................................................................ 100.000 lei
b) Femelã (ciutã) ºi viþel la selecþie
Ñ
200.000
Ñ
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã vânãtorul plãteºte .................................................................... 500.000 lei
Tariful pentru foc greºit este .................................................................................................................. 100.000 lei
Cerb lopãtar (Dama dama)
a) Mascul
Pânã la 165,00 inclusiv
de la 165,01 la 175,00
de la 175,01 la 180,00
Peste 180,00

500.000
500.000
1.000.000
1.300.000

Ñ
50.000
60.000
200.000

Pentru tariful de vânare vânãtorului i se cuvine trofeul (coarnele ºi craniul cu maxilarul superior), preparat ºi ambalat.
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã vânãtorul plãteºte .................................................................... 500.000 lei
Tariful pentru foc greºit este .................................................................................................................... 50.000 lei
b) Femelã (ciutã) ºi viþel la selecþie
Ñ
100.000
Ñ
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã vânãtorul plãteºte .................................................................... 300.000 lei
Tariful pentru foc greºit este .................................................................................................................... 50.000 lei
Cãprior (Capreolus capreolus)
a) Mascul
Pânã la 120,00 inclusiv
de la 120,01 la 130,00
de la 130,01 la 140,00
Peste 140,00

500.000
500.000
600.000
800.000

Ñ
10.000
20.000
30.000

Pentru tariful de vânare vânãtorului i se cuvine trofeul (coarnele ºi craniul cu maxilarul superior), preparat ºi ambalat.
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã vânãtorul plãteºte .................................................................... 500.000 lei
Tariful pentru foc greºit este . .................................................................................................................. 50.000 lei
b) Femelã ºi iezi la selecþie
Ñ
100.000
Ñ
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã vânãtorul plãteºte. .................................................................... 300.000 lei
Tariful pentru foc greºit este .................................................................................................................... 50.000 lei
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1

2

3

Caprã neagrã (Rupicapra rupicapra)
Pânã la 100,00
de la 100,01 la
de la 109,01 la
de la 115,01 la
Peste 130,00

inclusiv
109,00
115,00
130,00

2.000.000
2.000.000
2.450.000
3.050.000
5.300.000

Ñ
50.000
100.000
150.000
250.000

Pentru tariful de vânare vânãtorului i se cuvine trofeul (coarnele ºi craniul cu maxilarul superior), preparat ºi ambalat.
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã vânãtorul plãteºte .................................................................. 2.000.000 lei
Tariful pentru foc greºit este .................................................................................................................. 100.000 lei
Urs (Ursus arctos)
Pânã la 300,00 inclusiv
de la 300,01 la 350,00
de la 350,01 la 450,00
Peste 450,00

12.000.000
12.000.000
27.000.000
77.000.000

Ñ
300.000
500.000
1.000.000

Pentru tariful de vânare vânãtorului i se cuvine trofeul (blana), preparat ºi ambalat.
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã vânãtorul plãteºte ................................................................ 10.000.000 lei
Tariful pentru foc greºit este .................................................................................................................. 500.000 lei
Mistreþ (Sus scrofa)
a) Mascul
Pânã la 118,00
de la 118,01 la
de la 124,01 la
de la 130,01 la
Peste 140,00

inclusiv
124,00
130,00
140,00

100.000
100.000
160.000
280.000
580.000

Ñ
10.000
20.000
30.000
50.000

Pentru tariful de vânare vânãtorului i se cuvine trofeul (colþii), preparat ºi ambalat.
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã (la pândã, dibuit) vânãtorul plãteºte ...................................... 500.000 lei
Tariful pentru foc greºit (la pândã, dibuit) este ...................................................................................... 50.000 lei
b) Scroafe
Ñ

200.000

Ñ

c) Purcei
Ñ
50.000
Ñ
Pentru o piesã rãnitã ºi nerecuperatã (la pândã ºi dibuit) vânãtorul plãteºte ....................................300.000 lei
Tariful pentru foc greºit (la pândã ºi dibuit) este......................................................................................50.000 lei
Specia

Tariful de vânare (lei/piesã)

1

2

II. RÃPITOARE CU PÃR

Lup (Canis lupus)
200.000
Râs (lynx lynx)
500.000
Pisicã sãlbaticã (Felix silvestris)
100.000
Jder (Martes sp.)
100.000
Alte rãpitoare cu pãr admise la vânãtoare
50.000
Tarifele se aplicã numai pentru cazurile în care recoltarea se face la solicitarea vânãtorului, pe bazã de autorizaþie de
vânãtoare individualã.
Pentru acest tarif vânãtorului îi revin blana vânatului recoltat ºi craniul, dupã caz.
III. ALT VÂNAT CU PÃR

Bizam (Ondatra zibethica)
Hamster (Cricetus cricetus)
Marmotã (Marmota marmota)
Pentru acest tarif vânãtorului îi revine blana vânatului recoltat.

10.000
5.000
200.000

IV. VÂNAT CU PENE, DIN ZONA DE MUNTE

Cocoº de munte (Tetrao urogalus)
Ieruncã (Tetrastes bonasia)
Pentru acest tarif vânãtorului îi revine ºi piesa întreagã.

1.000.000
50.000
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V. VÂNAT MIC

Iepure (Lepus europaeus)
Lapin (Orictolagus cuniculus)
Fazan (Phasianus colchicus)
Potârniche (Perdix perdix)
Pentru acest tarif vânãtorului îi revine ºi piesa întreagã.

30.000
25.000
30.000
20.000

Specia sau grupa de specii

Tariful de vânare
(lei/zi de vânãtoare)

1

2

VI. VÂNAT DE PASAJ ªI DE BALTÃ

Sitari
50.000
Gâºte, gârliþe ºi raþe sãlbatice admise la vânãtoare
50.000
Alte specii de pasaj ºi de baltã admise la vânãtoare
20.000
Pentru acest tarif vânãtorul poate recolta ºi prelua maximum 10 piese/zi.
NOTÃ:
a) Pentru recoltarea pe bazã de autorizaþie individualã a vânatului mare (cerb comun, cerb lopãtar, cãprior, caprã
neagrã, urs ºi mistreþ) ºi a vânatului rãpitor (lup, râs ºi pisicã sãlbaticã) vânãtorul va achita un tarif minim de organizare
de 50.000 lei/zi de vânãtoare.
b) Carcasa vânatului mare, recoltat în baza autorizaþiei de vânãtoare individuale, poate fi preluatã de vânãtor la
preþul stabilit de gestionarul fondului de vânãtoare.
c) Pentru acþiunile de vânãtoare colective în grup mai mare de 5 persoane, organizate la speciile de vânat la
care aceastã metodã este permisã, cu excepþia ursului, pentru fondurile de vânãtoare gestionate de asociaþiile vânãtoreºti
tarifele de vânare cuprinse în anexã nu se aplicã.
d) Personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânãtoare, care are calitatea de vânãtor, poate
beneficia de reducerea cu 20% a tarifelor de vânare prevãzute în anexã.
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
privind aprobarea cotelor de recoltã la cãprior (Capreolus capreolus)
pentru sezonul de vânãtoare 2000Ð2001
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
în baza prevederilor art. 8 lit. e) ºi f) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 9 din Hotãrârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã cotele de recoltã la cãprior
(Capreolus capreolus) pentru sezonul de vânãtoare
2000Ð2001, în structura prevãzutã în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ (1) Extragerea exemplarelor de cãprior, în
cadrul cotelor de recoltã aprobate pentru fiecare fond de
vânãtoare, se face, în condiþiile reglementãrilor în vigoare
referitoare la practicarea vânãtorii la aceastã specie, numai
pe bazã de autorizaþie individualã de vânãtoare, emisã de
gestionarul fondului de vânãtoare, de cãtre urmãtoarele
categorii de persoane:
a) vânãtori români, membri ai unor organizaþii
vânãtoreºti legal constituite, posesori ai unor permise de
vânãtoare, care au cotizaþia achitatã pe anul în curs;
b) personalul de specialitate angajat al unitãþilor ce deþin
fonduri de vânãtoare, în cadrul sarcinilor de serviciu;
c) vânãtori strãini care fac dovada cã au calitatea de
vânãtor în þara de rezidenþã.
(2) Eliberarea autorizaþiilor individuale de vânãtoare, pentru recoltare, în situaþiile prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi c),
se poate face numai dacã vânãtorul solicitant achitã
înainte de eliberarea autorizaþiei individuale de vânãtoare,
jumãtate din tariful minim de împuºcare prevãzut în reglementãrile emise în acest scop de Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, în conformitate cu prevederile

art. 8 lit. d) din Legea nr. 103/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
Art. 3. Ñ Eliberarea autorizaþiilor individuale de vânãtoare,
prevãzute la art. 2, fãrã respectarea structurii cotelor de
extras aprobate, pe sexe ºi categorii de calitate a trofeelor,
ºi a destinaþiilor prevãzute în anexã este strict interzisã ºi se
pedepseºte potrivit art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 103/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 4. Ñ (1) Evaluarea trofeelor de cãprior, recoltate de
vânãtori români sau strãini, se face la sediul ocolului silvic
sau al organizaþiei vânãtoreºti care gestioneazã fondul de
vânãtoare, în condiþiile reglementãrilor legale, de cãtre o
comisie de evaluare formatã din:
a) pentru cazurile în care vânatul este recoltat de pe fondurile de vânãtoare gestionate de Regia Naþionalã a Pãdurilor:
Ð un reprezentant al oficiului cinegetic teritorial care are
în administrare judeþul din care s-a fãcut recoltarea,
desemnat de directorul Direcþiei de vânãtoare ºi salmoniculturã din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului;
Ð un împuternicit al directorului direcþiei silvice care gestioneazã fondurile de vânãtoare de pe care s-a fãcut recoltarea;
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Ð ºeful ocolului silvic care gestioneazã fondul de
vânãtoare respectiv;
b) pentru cazurile în care vânatul este recoltat de pe fondurile de vânãtoare gestionate de organizaþiile vânãtoreºti:
Ð un reprezentant al oficiului cinegetic teritorial care are
în administrare judeþul din care s-a fãcut recoltarea, desemnat de directorul Direcþiei de vânãtoare ºi salmoniculturã din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului;
Ð directorul organizaþiei vânãtoreºti care gestioneazã
fondul de vânãtoare de pe care s-a fãcut recoltarea;
Ð paznicul fondului de vânãtoare de pe care s-a fãcut
recoltarea.
(2) Convocarea membrilor comisiei de evaluare pentru
trofeele de cãprior recoltate de vânãtori strãini se face în
termen de maximum 48 de ore de la recoltare de cãtre
persoana desemnatã de conducãtorul unitãþii, înscrisã în
autorizaþia de vânãtoare sã însoþeascã vânãtorul în teren.
(3) Pregãtirea pentru evaluare a trofeului de cãprior
recoltat se face în ziua recoltãrii, de cãtre împuternicitul
prevãzut la alin. (2).
(4) Dupã evaluarea trofeului de cãtre comisia prevãzutã
la alin. (1), pe acesta se va aplica o crotalie înseriatã al
cãrei numãr se va înscrie ºi pe fiºa de evaluare.
(5) Eliberarea ºi transportul trofeelor de vânat, neevaluate în condiþiile alineatului precedent, de la locul de
pregãtire la domiciliul vânãtorului sunt strict interzise.
(6) Evaluarea trofeelor de cãprior recoltate de vânãtori
români sau de personalul prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. b)
se face de aceeaºi comisie de evaluare, în prima zi
lucrãtoare din luna urmãtoare celei în care s-au recoltat
aceste trofee.

Art. 5. Ñ Dupã evaluarea trofeelor de cãprior recoltate
membrii comisiei de evaluare sunt obligaþi sã consemneze
dacã trofeul de vânat se încadreazã în structura de recoltã
aprobatã pe categorii de calitate a trofeelor ºi sã asigure
înregistrarea acestuia în registrul de evidenþã a trofeelor.
Art. 6. Ñ Transportul cãpriorului împuºcat, în carcasã,
fãrã trofeu, de la locul de împuºcare la domiciliul celui
care l-a dobândit sau la locul de pãstrare în vederea valorificãrii se face numai dupã aplicarea pe unul dintre membre a unei crotalii înseriate.
Art. 7. Ñ Numãrul de serie al crotaliei aplicate pe trofeu, precum ºi al celei aplicate pe carcasã se înscriu în
talonul autorizaþiei de vânãtoare.
Art. 8. Ñ Trofeele de cãprior dobândite de vânãtorii
strãini al cãror punctaj CIC, înscris în fiºa de evaluare,
este mai mare de 120 puncte CIC, pot fi scoase din þarã
numai dupã obþinerea, în prealabil, a autorizaþiei Direcþiei
de vânãtoare ºi salmoniculturã din cadrul Ministerului
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
Art. 9. Ñ Direcþia generalã a pãdurilor din cadrul
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, prin
structurile sale specifice, se însãrcineazã cu controlul
aplicãrii prezentului ordin ºi cu transmiterea anexei celor
interesaþi, iar gestionarii fondurilor de vânãtoare, cu punerea lui în aplicare.
Art. 10. Ñ Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage rãspunderea stabilitã potrivit legii.
Art. 11. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, iar anexa va fi comunicatã
conform art. 9.

Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Bucureºti, 19 mai 2000.
Nr. 573.

DECIZII

ALE

CONSILIULUI

CONCURENÞEI

CONSILIUL CONCURENÞEI

D E C I Z I A Nr. 221*)
din 8 mai 2000
Plenul Consiliului Concurenþei,
I. în baza:
1. Legii concurenþei nr. 21/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;
2. Regulamentului privind autorizarea concentrãrilor economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 63 bis din 14 aprilie 1997;
3. Instrucþiunilor cu privire la definirea pieþei relevante în scopul stabilirii pãrþii substanþiale de piaþã, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 bis din 4 aprilie 1997;
4. Instrucþiunilor cu privire la aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996 cu privire la calculul
taxei de autorizare a concentrãrilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 7 mai 1998;
5. Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurenþei;
6. Regulamentului de organizare, funcþionare ºi procedurã al Consiliului Concurenþei;
7. Notificãrii concentrãrii economice, înregistratã la Consiliul Concurenþei cu nr. RSÑ190 din 13 august 1999;
8. raportului întocmit în urma investigaþiei declanºate în baza Ordinului preºedintelui Consiliului Concurenþei nr. 3
din 10 ianuarie 2000, având ca obiect verificarea compatibilitãþii operaþiunii de concentrare economicã notificatã cu un
mediu concurenþial normal;
9. observaþiilor la raportul de investigaþie, transmise de pãrþile implicate în concentrarea economicã, opiniilor exprimate ºi declaraþiilor fãcute de reprezentanþii pãrþilor implicate în concentrarea economicã analizatã, în cadrul audierii
desfãºurate în Plenul Consiliului Concurenþei la data de 26 aprilie 2000;
10. actelor ºi lucrãrilor din dosarul cauzei nr. RSÑ190 din 13 august 1999,
*) Datele cu caracter confidenþial au fost eliminate în scopul publicãrii deciziei în Monitorul Oficial al României.
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II. având în vedere cã:
1. concentrarea economicã urmeazã sã se realizeze prin achiziþionarea de cãtre BREITENBURGER
AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH a Societãþii Comerciale ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd de la Societatea Comercialã ”Lafarge
RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti, conform scrisorii de intenþie, semnatã la data de 22 iulie 1999, în baza cãreia urmeazã sã
se încheie un contract de vânzare-cumpãrare;
2. BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH Ñ societatea achizitoare Ñ este controlatã 100% de
Grupul elveþian HOLDERBANK, iar Societatea Comercialã ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd Ñ societatea achiziþionatã Ñ este controlatã în proporþie de 99,84% de Societatea Comercialã ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti;
3. în conformitate cu dispoziþiile art. 16 alin. (1) din Legea concurenþei nr. 21/1996, la data de 13 august 1999
BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH a depus la Consiliul Concurenþei formularul de notificare a concentrãrii economice, care a devenit efectivã la data de 8 decembrie 1999;
4. prin Ordinul preºedintelui Consiliului Concurenþei nr. 3 din 10 ianuarie 2000 acesta a dispus declanºarea unei
investigaþii având ca obiect verificarea compatibilitãþii operaþiunii de concentrare economicã notificatã cu un mediu concurenþial normal;
5. raportul de investigaþie cuprinzând concluziile ºi mãsurile propuse de echipa de investigaþie a fost transmis
pãrþilor implicate la data de 24 martie 2000;
6. la data de 26 aprilie 2000 s-a desfãºurat ºedinþa de audiere în Plenul Consiliului Concurenþei, în cadrul cãreia
au fost prezentate: raportul de investigaþie, observaþiile la raportul de investigaþie ale pãrþilor implicate ºi punctul de
vedere al echipei de investigaþie referitor la aceste observaþii ºi cã în cadrul audierii pãrþile implicate au adus completãri
în susþinerea opiniilor exprimate în observaþiile transmise;
7. la data de 4 mai 2000 s-a desfãºurat ºedinþa de deliberare, în cadrul cãreia Plenul Consiliului Concurenþei,
dupã analizarea raportului de investigaþie, a observaþiilor la acesta ºi a declaraþiilor fãcute în timpul audierii, a adoptat
prezenta decizie,
III. luând în considerare cã:
1. societatea achizitoare Ñ BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH Ñ este controlatã în proporþie de 100% de Grupul elveþian HOLDERBANK;
2. la momentul notificãrii Grupul HOLDERBANK era prezent pe piaþa româneascã ca acþionar majoritar la
Societatea Comercialã ”CimentulÒ Ñ S.A. Turda, societate ce are ca obiect principal de activitate producerea ºi comercializarea cimentului;
3. societatea achiziþionatã Ñ Societatea Comercialã ”AlcimÒ Ñ S.A. Ñ este fosta sucursalã Aleºd a Societãþii
Comerciale ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi este controlatã de cãtre aceasta;
4. Societatea Comercialã ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd are ca obiect principal de activitate producerea ºi comercializarea
de materiale de construcþii cum sunt: cimentul, varul, betonul, mortarul ºi elementele din beton, din ciment ºi din ipsos;
5. Societatea Comercialã ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti desfãºoarã activitãþi de producere ºi de comercializare a cimentului prin sucursalele sale: Medgidia, Hoghiz ºi Târgu Jiu;
6. în urma realizãrii operaþiunii de concentrare economicã Grupul HOLDERBANK va deþine controlul asupra
Societãþii Comerciale ”CimentulÒ Ñ S.A. Turda ºi Societãþii Comerciale ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd, ambele societãþi comerciale
fiind producãtoare de ciment;
7. din analiza pieþelor produselor, pe care sunt prezente pãrþile implicate, ºi a ponderilor activitãþilor acestora în
cifrele lor de afaceri a rezultat cã activitatea în cadrul cãreia pot apãrea eventuale efecte ale operaþiunii de concentrare
economicã este aceea de producere ºi de comercializare a cimentului;
8. produsul pe piaþa cãruia se realizeazã concentrarea economicã este cimentul ºi cã, în ceea ce priveºte caracteristicile, utilitatea ºi preþul, cimentul nu este un produs substituibil;
9. þinându-se seamã de specificul activitãþii de producere ºi comercializare a cimentului, piaþa geograficã aferentã
operaþiunii a fost definitã ca reuniunea suprafeþelor descrise de cercuri cu raza de 200 km în jurul fabricilor din localitãþile
Aleºd ºi Turda;
10. piaþa geograficã afectatã de concentrarea economicã a fost definitã ca zona în care se aflã cei mai mulþi
beneficiari ai fabricilor din localitãþile Aleºd ºi Turda, piaþã pe care pot apãrea efectele anticoncurenþiale ale operaþiunii
analizate. Aceastã zonã este reprezentatã de judeþele Maramureº, Satu Mare, Bihor, Sãlaj, Cluj ºi Bistriþa-Nãsãud;
11. la momentul notificãrii, pe piaþa relevantã afectatã erau prezente urmãtoarele societãþi comerciale producãtoare
de ciment, producãtori activi: Societatea Comercialã ”CimentulÒ Ñ S.A. Turda, Societatea Comercialã ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd ºi
Societatea Comercialã ”CasialÒ Ñ S.A. Deva;
12. pe piaþa definitã în cadrul acestei analize nu existã în prezent reþele de distribuþie;
13. în zona analizatã importurile ce pot apãrea au ca sursã fabricile producãtoare din Ungaria ºi Ucraina.
Eventualele importuri din Ungaria ar proveni de la fabrici controlate sau la care deþin participaþii grupurile HOLDERBANK
ºi HEIDELBERGER ZEMENT AG. Importurile de ciment provenite din Ungaria ºi Ucraina pe piaþa relevantã afectatã definitã nu au avut o pondere semnificativã;
14. principalii beneficiari ai producãtorilor de ciment sunt: societãþile comerciale producãtoare de betoane,
societãþile comerciale de construcþii-montaj care executã construcþii civile ºi industriale, drumuri, cãi ferate, poduri, hidrocentrale etc.;
15. diminuarea volumului investiþiilor din ultimii ani a antrenat reducerea activitãþii în acest domeniu de activitate,
producãtorii nelucrând la întreaga capacitate;
16. în momentul analizei consumul de ciment înregistra valori foarte scãzute, dar pentru perioada urmãtoare se
întrevede o revigorare a sectorului investiþiilor, ceea ce va conduce la creºterea consumului;
17. înainte de realizarea concentrãrii economice cotele de piaþã deþinute de societãþile comerciale prezente pe
piaþa relevantã afectatã erau urmãtoarele:
¥ Societatea Comercialã ”CimentulÒ Ñ S.A. Turda Ñ 33%, Societatea Comercialã ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd Ñ 32%
ºi Societatea Comercialã ”CasialÒ Ñ S.A. Deva Ñ 35%, calculate în funcþie de cifra de afaceri realizatã din activitatea
legatã de ciment; ºi
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¥ Societatea Comercialã ”CimentulÒ Ñ S.A. Turda Ñ 21%, Societatea Comercialã ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd Ñ 25%
ºi Societatea Comercialã ”CasialÒ Ñ S.A. Deva Ñ 54%, calculate în funcþie de capacitatea de producþie în funcþiune (utilizatã);
18. ca efect al operaþiunii de concentrare economicã, numãrul concurenþilor prezenþi pe piaþa relevantã afectatã
se va reduce, rãmânând doar LASSELSBERGER HOLDING INTERNATIONAL GmbH care controleazã Societatea
Comercialã ”CasialÒ Ñ S.A. Deva ºi Grupul HOLDERBANK, care va deþine controlul asupra Societãþii Comerciale
”CimentulÒ Ñ S.A. Turda ºi Societãþii Comerciale ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd;
19. dupã realizarea concentrãrii economice cota de piaþã deþinutã de Grupul HOLDERBANK, rezultatã prin însumarea cotelor de piaþã ale Societãþii Comerciale ”CimentulÒ Ñ S.A. Turda ºi Societãþii Comerciale ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd,
va avea urmãtoarele valori:
¥ 65%, în situaþia în care cota este calculatã în funcþie de cifra de afaceri realizatã din activitatea de ciment; ºi
¥ 46%, în situaþia în care cota este calculatã în funcþie de capacitatea de producþie în funcþiune (utilizatã);
20. pe piaþa relevantã barierele la intrare sunt semnificative, prin urmare nu se întrevãd intrãri de noi concurenþi
pe aceastã piaþã în viitorul apropiat;
21. în judeþele din sudul pieþei relevante afectate (Bihor, Sãlaj, Cluj ºi Bistriþa-Nãsãud) concurenþa este asiguratã
prin existenþa a doi producãtori: Grupul HOLDERBANK (cu fabricile Societatea Comercialã ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd ºi
Societatea Comercialã ”CimentulÒ Ñ S.A. Turda) ºi societatea LASSELSBERGER HOLDING INTERNATIONAL GmbH cu
fabrica Societatea Comercialã ”CasialÒ Ñ S.A. Deva;
22. în judeþele Maramureº ºi Satu Mare pot apãrea efecte negative ale concentrãrii economice în situaþia în
care, prin manifestarea poziþiei sale dominante, Grupul HOLDERBANK va practica preþuri discriminatorii în comparaþie cu
preþurile pentru beneficiarii din alte judeþe;
23. în prezent Societatea Comercialã ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd ºi Societatea Comercialã ”CimentulÒ Ñ S.A. Turda
practicã preþuri în condiþii de livrare Ex Works, preþul de desfacere al cimentului fiind acelaºi pentru toþi beneficiarii, indiferent de zona din care aceºtia provin;
24. deºi în prezent nu se fac discriminãri prin preþ între zone geografice, acest fenomen poate apãrea ca urmare
a dezvoltãrii unor sisteme de distribuþie pe zone geografice diferite, din aceste raþiuni fiind necesar sã fie prevãzute
mãsuri care sã împiedice discriminarea prin preþ de cãtre Grupul HOLDERBANK;
25. analiza criteriilor de stabilire a compatibilitãþii concentrãrii economice cu un mediu concurenþial normal,
prevãzute la art. 14 alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996, a evidenþiat urmãtoarele:
a) Grupul HOLDERBANK se angajeazã sã realizeze un program de investiþii în valoare totalã de É.......... USD.
Modernizarea fabricii de ciment de la Aleºd va conduce la creºterea eficienþei, ameliorarea producþiei, distribuþiei ºi
progresului tehnic ºi la creºterea competitivitãþii la export a Societãþii Comerciale ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd, putând oferi
astfel beneficii consumatorilor, prin practicarea unor preþuri reale mai scãzute;
b) efectele benefice ale realizãrii concentrãrii economice pot fi considerate atât prin prisma realizãrii investiþiilor
asumate, cât ºi a extinderii pieþei. În aceeaºi mãsurã aceastã operaþiune contribuie la dezvoltarea economicã a regiunii,
la crearea locurilor de muncã ºi la ameliorarea condiþiilor acestora. Ca efect, consumatorii vor putea beneficia de avantajul practicãrii de cãtre producãtori a unor preþuri reale mai scãzute;
c) Grupul HOLDERBANK ar putea oferi reale beneficii consumatorului, care va beneficia de activitatea Societãþii
Comerciale ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd la preþuri mai scãzute dupã ce investiþiile ºi modernizarea vor fi realizate,
în temeiul art. 21 alin. (4) lit. a) din Legea concurenþei nr. 21/1996,
DECIDE:

Art. 1. Ñ În conformitate cu dispoziþiile art. 51 alin. (2)
lit. c) din Legea concurenþei nr. 21/1996 ºi ale art. 3.1
lit. c) din partea a II-a a cap. I din Regulamentul privind
autorizarea concentrãrilor economice se autorizeazã
condiþionat operaþiunea de concentrare economicã realizatã
prin achiziþionarea de cãtre BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH a 99,84% din capitalul social al
Societãþii Comerciale ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd.
Art. 2. Ñ În conformitate cu dispoziþiile art. 51 alin. (2)
lit. c) din Legea concurenþei nr. 21/1996 se stabilesc
condiþiile ce trebuie îndeplinite pentru ca operaþiunea realizatã de BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS
GmbH prin achiziþionarea a 99,84% din capitalul social al
Societãþii Comerciale ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd sã fie compatibilã cu un mediu concurenþial normal. Acestea constau în:
1.
Societatea
Comercialã
BREITENBURGER
AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH are obligaþia sã realizeze, în cadrul Societãþii Comerciale ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd,
investiþii în valoare de ....... USD. Acestea reprezintã
investiþii suplimentare ºi nu sunt parte din valoarea de
........ USD, investiþii pe care Societatea Comercialã
”Lafarge RomâniaÒ Ñ S.A. Bucureºti s-a angajat sã le realizeze în cadrul fabricilor ce fac parte din Societatea
Comercialã ”RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti, prin contractul
nr. 1.310 din 24 septembrie 1997, încheiat cu Fondul
Proprietãþii de Stat. Realizarea suplimentarã a acestor
investiþii s-a asumat prin declaraþiile fãcute de Societatea
Comercialã ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti în cadrul
ºedinþei de audiere din data de 26 aprilie 2000 ºi s-a

menþionat la pct. II.1 ”Efecte pozitive pentru consumatorÒ
din Memoriul de rãspuns la Raportul Consiliului Concurenþei
din România, prezentat de Societatea Comercialã ”Lafarge
RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti, dupã cum urmeazã: ”contrar
celor indicate în raport, în ceea ce priveºte fabrica de la
Aleºd aceste investiþii ale HOLDERBANK vor veni în plus,
ºi nu în locul celor pe care LAFARGE s-a angajat sã le
realizezeÒ.
Realizarea unor investiþii:
¥ în valoare de ....... USD, în cadrul Societãþii
Comerciale ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd, de cãtre Grupul
HOLDERBANK în perioada 2000Ñ2001; ºi
¥ în valoare de ...... USD, în cadrul fabricilor rãmase la
Societatea Comercialã ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti,
de cãtre Grupul LAFARGE în perioada 1998Ñ2001
reprezintã un real avantaj al realizãrii concentrãrii economice, contribuind la creºterea eficienþei economice, la ameliorarea producþiei, creºterea competitivitãþii la export ºi la
protecþia mediului.
Aceste investiþii, fãcute atât la Societatea Comercialã
”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd, cât ºi la fabricile din localitãþile
Târgu Jiu, Hoghiz ºi Medgidia ale concurentului Societatea
Comercialã ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti, vor
asigura menþinerea ºi dezvoltarea concurenþei pe piaþa relevantã a cimentului aferentã operaþiunii de concentrare economicã.
2. Grupul HOLDERBANK nu va vinde ciment de
aceeaºi calitate de la fabricile sale de la Aleºd ºi Turda la
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cumpãrãtori diferiþi cu preþuri diferite, cu urmãtoarele
excepþii:
a) aceastã condiþie nu va interzice Grupului
HOLDERBANK sã vândã ciment franco destinaþie. În acest
caz însã preþul total facturat trebuie defalcat pe preþ ciment
ºi preþ transport. În acelaºi timp beneficiarul poate opta
pentru condiþia de livrare Ex Works, cu transportul efectuat
pe cont propriu sau franco destinaþie, cu transportul asigurat de cãtre furnizor;
b) aceastã condiþie nu împiedicã Grupul HOLDERBANK
sã aplice disconturi beneficiarilor, pe criterii cum ar fi cantitatea vândutã sau frecvenþa vânzãrilor, cu condiþia ca
acestea sã fie fãcute cunoscute ºi sã fie aplicate oricãrui
client eligibil dupã criteriile menþionate mai sus;
c) aceastã condiþie nu impiedicã Grupul HOLDERBANK
sã participe la licitaþii organizate de beneficiarii din judeþele
Maramureº ºi Satu Mare, cu condiþia ca ofertele sã nu
conþinã preþuri mai mari decât cele obþinute la cea mai
recentã licitaþie câºtigatã de grup, vizând vânzarea de
ciment de la aceeaºi fabricã în alte judeþe. În cazul în
care preþul de vânzare al cimentului livrat de Grupul
HOLDERBANK a crescut faþã de cea mai recentã licitaþie
câºtigatã, preþul de ofertã va fi ajustat cu aceeaºi sumã ca
ºi creºterea de preþ. În situaþia în care cheltuielile de
transport sunt incluse în preþul de ofertã, cheltuielile de
transport aferente judeþelor Maramureº ºi Satu Mare vor fi
calculate în acelaºi mod ca ºi cheltuielile de transport cãtre
alte judeþe.
3. Pentru a permite Consiliului Concurenþei sã verifice
respectarea condiþiilor prevãzute la pct. 2 Grupul
HOLDERBANK va pune la dispoziþie acestuia listele
cuprinzând preþurile pentru vânzarea cimentului de la fabricile
din localitãþile Aleºd ºi Turda, precum ºi dimensiunile ºi criteriile de acordare a disconturilor aplicate, pe o perioadã de
5 ani de la comunicarea prezentei decizii. De asemenea,
Grupul HOLDERBANK va transmite o copie datatã de pe
lista de preþuri, în cazul apariþiei oricãror modificãri ale acesteia, imediat ce noile preþuri devin efective. Grupul
HOLDERBANK va pãstra copii de pe toate facturile emise
pe o duratã de 5 ani de la data comunicãrii deciziei ºi le va
pune la dispoziþie Consiliului Concurenþei, la cererea acestuia.
Art. 3. Ñ Neîndeplinirea de cãtre pãrþile implicate a
condiþiilor stabilite prin prezenta decizie atrage aplicarea
sancþiunilor prevãzute în Legea concurenþei nr. 21/1996.
Art. 4. Ñ În temeiul dispoziþiilor art. 33 alin. (2) din
Legea concurenþei nr. 21/1996, BREITENBURGER
AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH va plãti taxa de autorizare în valoare de 373.602.650 lei. Suma menþionatã va fi
plãtitã cu ordin de platã cãtre beneficiar B.C.R. Ñ
Centrala,
cod
SWIFT
RNCBROBU,
în
contul
nr. 361280039300/20170103, deschis la Trezoreria
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municipiului Oradea, cu menþiunea ”Taxã de autorizare în
baza Legii concurenþei nr. 21/1996Ò. O copie de pe ordinul
de platã va fi transmisã imediat Consiliului Concurenþei.
Art. 5. Ñ Prezenta decizie devine aplicabilã de la data
primirii de cãtre Consiliul Concurenþei a unei copii de pe
ordinul de platã a taxei de autorizare.
Art. 6. Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi atacatã conform dispoziþiilor art. 21 alin. (6) din Legea concurenþei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la
comunicare, la Curtea de Apel Bucureºti, Secþia de contencios administrativ.
Art. 7. Ñ În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1)
din Legea concurenþei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe
cheltuiala BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS
GmbH.
Art. 8. Ñ Prezenta decizie se comunicã pãrþilor, conform art. 62 alin. (1) din Legea concurenþei nr. 21/1996, de
cãtre Secretariatul general al Consiliului Concurenþei.
Art. 9. Ñ Departamentul bunuri industriale ºi
Secretariatul general al Consiliului Concurenþei vor urmãri
aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.
Art. 10. Ñ Prezenta decizie se comunicã:
1. Societãþii achizitoare:
BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH
Adresa: Ost-West-Strasse 69, D-20457 Hamburg,
Germania
Telefon: +49(0) 40 36 35 84
Fax: +49(0) 40 36 33 11
Prin împuternicit: avocat Laurenþiu Victor Pachiu
Telefon: 228 88 88
Fax: 223 44 44
2. Societãþii achiziþionate:
Societatea Comercialã ”AlcimÒ Ñ S.A. Aleºd
Adresa: localitatea Aleºd, judeþul Bihor, Str. Fabricii nr. 1
Prin împuternicit: Nestor & Nestor SCPA
Avocaþi: Mihaela Roºca, Ilinca Popovici, Alexandru
Harsany
Telefon: 224 08 90
Fax: 224 08 91
3. Societãþii vânzãtoare:
Societatea Comercialã ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A.
Bucureºti
Adresa: Bucureºti, str. Radu Calomfirescu nr. 8, sectorul 3
Telefon: 312 51 01, 310 08 80
Fax: 310 26 10, 312 09 45
Prin împuternicit: Nestor & Nestor SCPA
Avocaþi: Mihaela Roºca, Ilinca Popovici, Alexandru
Harsany
Telefon: 224 08 90
Fax: 224 08 91

PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI,

VIOREL MUNTEANU
CONSILIUL CONCURENÞEI

D E C I Z I A Nr. 250
din 18 mai 2000
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
I. în baza:
1. Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurenþei;
2. Legii concurenþei nr. 21/1996;
3. Regulamentului de organizare, funcþionare ºi procedurã al Consiliului Concurenþei;
4. Regulamentului privind autorizarea concentrãrilor economice;
5. Instrucþiunilor cu privire la definirea pieþei relevante în scopul stabilirii unei pãrþi substanþiale de piaþã;
6. Instrucþiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei
de autorizare a concentrãrilor economice;
7. Notificãrii concentrãrii economice înregistrate la Consiliul Concurenþei cu nr. RSÑ3 din 10 ianuarie 2000;
8. actelor ºi lucrãrilor din Dosarul cauzei nr. RSÑ3 din 10 ianuarie 2000;
9. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,
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II. luând în considerare cã:
1. concentrarea economicã s-a realizat prin dobândirea de cãtre Societatea Comercialã ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A.
Bucureºti a controlului unic direct asupra Societãþii Comerciale ”RometÒ Ñ S.A. Baia Sprie. Aceasta a rezultat prin
achiziþionarea pachetului de 68% din acþiunile Societãþii Comerciale ”RometÒ Ñ S.A. Baia Sprie, conform Contractului de
vânzare-cumpãrare de acþiuni nr. 15 din 29 martie 1999, încheiat cu Fondul Proprietãþii de Stat. Ulterior, prin cumpãrarea
prin ofertã publicã, Societatea Comercialã ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi-a mãrit participaþia la 81,88% din
acþiunile Societãþii Comerciale ”RometÒ Ñ S.A. Baia Sprie (devenitã ulterior, prin Hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor nr. 4 din 15 iulie 1999, Societatea Comercialã ”Lafarge RometÒ Ñ S.A. Baia Sprie);
2. Societatea Comercialã Lafarge RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti (producãtor ºi comerciant de ciment, var, ipsos,
elemente prefabricate, betoane ºi mortare) este controlatã în proporþie de 91,18% de societãþi aparþinând Grupului francez
LAFARGE, renumit pentru performanþele sale în domeniul producerii ºi comercializãrii materialelor de construcþii;
3. piaþa relevantã a fost definitã ca fiind piaþa agregatelor minerale de carierã în zona judeþelor Maramureº,
Satu Mare, Suceava, Iaºi ºi Botoºani. Pe aceastã piaþã relevantã nici Societatea Comercialã ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A.
Bucureºti ºi nici o altã societate din cadrul Grupului (alta decât Societatea Comercialã ”Lafarge RometÒ Ñ S.A. Baia
Sprie) nu au fost ºi nu sunt prezente;
4. cele mai importante societãþi producãtoare de agregate minerale de carierã prezente pe piaþa relevantã sunt
Societatea Comercialã ”GrandemarÒ Cluj-Napoca ºi Societatea Comercialã ”IlsomÒ Nãsãud. Structura pieþei nu a fost
modificatã;
5. cota de piaþã, calculatã în funcþie de valoarea vânzãrilor, deþinutã de Societatea Comercialã ”Lafarge RometÒ Ñ S.A.
pe piaþa agregatelor minerale de carierã în zona judeþelor Maramureº, Satu Mare, Suceava, Iaºi ºi Botoºani este
de 46,8%;
6. cererea de agregate minerale de carierã este scãzutã în comparaþie cu oferta;
7. operaþiunea de concentrare economicã realizatã de Societatea Comercialã ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A. Bucureºti
nu creeazã ºi nu consolideazã o poziþie dominantã ºi nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea
concurenþei,
ia urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ În conformitate cu dispoziþiile art. 51 alin. (1)
lit. b) din Legea concurenþei nr. 21/1996 ºi ale art. 9.1
lit. b) din partea a III-a a cap. II din Regulamentul privind
autorizarea concentrãrilor economice, se autorizeazã concentrarea economicã, constatându-se cã, deºi operaþiunea
notificatã cade sub incidenþa legii, nu existã motive pentru
a fi refuzatã.
Art. 2. Ñ Taxa de autorizare prevãzutã la art. 33
alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996 este de
20.517.885 lei ºi se va plãti cu ordin de platã tip trezorerie
la bugetul de stat în contul nr. 20 17 01 03, deschis pe
seama direcþiei generale a finanþelor publice ºi controlului
financiar de stat la Trezoreria sectorului 3 al municipiului
Bucureºti. O copie de pe ordinul de platã va fi transmisã
neîntârziat Consiliului Concurenþei.
Art. 3. Ñ Prezenta decizie devine aplicabilã de la data
primirii de cãtre Consiliul Concurenþei a unei copii de pe
ordinul de platã a taxei de autorizare.
Art. 4. Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi atacatã, conform dispoziþiilor art. 21 alin. (6) din Legea concurenþei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la
comunicare, la Curtea de Apel Bucureºti, Secþia de contencios administrativ.
Art. 5. Ñ În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1)
din Legea concurenþei nr. 21/1996 prezenta decizie va fi

publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe
cheltuiala Societãþii Comerciale ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A.
Bucureºti.
Art. 6. Ñ Departamentul bunuri industriale ºi
Secretariatul general vor urmãri aducerea la îndeplinire a
prezentei decizii.
Art. 7. Ñ Prezenta decizie se comunicã pãrþilor, conform art. 62 alin. (1) din Legea concurenþei nr. 21/1996, de
cãtre Secretariatul general al Consiliului Concurenþei.
Art. 8. Ñ Prezenta decizie se comunicã:
1. Societãþii achizitoare:
Societatea Comercialã ”Lafarge RomcimÒ Ñ S.A.
Bucureºti
Adresa: municipiul Bucureºti, str. Radu Calomfirescu
nr. 8, sectorul 3
Telefon: 312 09 51, 313 31 14
Fax: 310 26 10
2. Societãþii achiziþionate:
Societatea Comercialã ”Lafarge RometÒ Ñ S.A. Baia
Sprie
Adresa: Baia Sprie, Str. Cãrãmizilor nr. 55, judeþul
Maramureº
Telefon: 062/43 10 11
Fax: 062/43 10 40
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