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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru înfiinþarea comunei Rafaila prin reorganizarea comunei Todireºti, judeþul Vaslui
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
ºi cheltuielile actualului buget al comunei Todireºti între
comunele prevãzute la art. 1 ºi 2.
(2) Veniturile ºi cheltuielile care, în condiþiile legii ºi ale
prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Rafaila se
administreazã ºi se gestioneazã prin autoritãþile administraþiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea
bugetului local se realizeazã pe seama sumelor defalcate
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale,
în limita prevederilor aprobate în anul 2004 pe ansamblul
judeþului Vaslui.
(3) Bugetul comunei Rafaila pe anul 2004 se elaboreazã
de cãtre delegaþii prevãzuþi la art. 3 alin. (1), cu avizul
Direcþiei Generale a Finanþelor Publice a Judeþului Vaslui.
(4) Operaþiunile de predare-preluare se fac pe bazã de
protocoale încheiate între actualul primar al comunei
Todireºti ºi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu
atribuþii de primar al comunei Rafaila.
Art. 5. Ñ Pânã la noile alegeri locale, autoritãþile administraþiei publice locale din comuna Todireºti, judeþul Vaslui,
funcþioneazã în componenþa avutã la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi.
Art. 6. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54Ñ55 din 27 iulie 1981, cu modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã comuna Rafaila, judeþul Vaslui,
având în componenþã satul Rafaila, prin reorganizarea
comunei Todireºti din acelaºi judeþ.
(2) Reºedinþa comunei Rafaila se stabileºte în satul
Rafaila.
Art. 2. Ñ (1) În urma reorganizãrii prevãzute la art. 1,
comuna Todireºti are în componenþã satele Todireºti, Cotic,
Drãgeºti, Huc, Plopoasa, Siliºtea, Sofroneºti, Valea Popii ºi
Viiºoara.
(2) Reºedinþa comunei Todireºti rãmâne în satul
Todireºti.
Art. 3. Ñ (1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Rafaila,
judeþul Vaslui, rezolvarea problemelor curente se asigurã de
doi delegaþi numiþi prin ordin al prefectului, cu atribuþii de
primar ºi viceprimar, precum ºi de un secretar numit de
prefect, în condiþiile legii, care vor reprezenta autoritãþile
locale.
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se
face, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul
comunei Rafaila.
Art. 4. Ñ (1) Consiliul Judeþean Vaslui ºi delegaþii împuterniciþi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreunã cu
Direcþia Generalã a Finanþelor Publice a Judeþului Vaslui ºi
Consiliul Local al Comunei Todireºti, repartizeazã veniturile

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (1) din Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU
Bucureºti, 24 februarie 2004.
Nr. 20.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru înfiinþarea comunei Rafaila
prin reorganizarea comunei Todireºti, judeþul Vaslui
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru înfiinþarea
comunei Rafaila prin reorganizarea comunei Todireºti,

judeþul Vaslui, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 februarie 2004.
Nr. 78.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru înfiinþarea comunei Pogoneºti prin reorganizarea comunei Iveºti, judeþul Vaslui
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã comuna Pogoneºti, judeþul
Vaslui, având în componenþã satele Pogoneºti, Belceºti ºi
Polocin, prin reorganizarea comunei Iveºti din acelaºi judeþ.
(2) Reºedinþa comunei Pogoneºti se stabileºte în satul
Pogoneºti.
Art. 2. Ñ (1) În urma reorganizãrii prevãzute la art. 1,
comuna Iveºti are în componenþã satul Iveºti.
(2) Reºedinþa comunei Iveºti rãmâne în satul Iveºti.
Art. 3. Ñ (1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Pogoneºti,
rezolvarea problemelor curente se asigurã de doi delegaþi
numiþi prin ordin al prefectului, cu atribuþii de primar ºi
viceprimar, precum ºi de un secretar numit de prefect, în
condiþiile legii, care vor reprezenta autoritãþile locale.
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se
face, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul
comunei Pogoneºti.
Art. 4. Ñ (1) Consiliul Judeþean Vaslui ºi delegaþii împuterniciþi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreunã cu
Direcþia Generalã a Finanþelor Publice a Judeþului Vaslui ºi
Consiliul Local al Comunei Iveºti, repartizeazã veniturile ºi
cheltuielile actualului buget al comunei Iveºti între comunele
prevãzute la art. 1 ºi 2.

(2) Veniturile ºi cheltuielile care, în condiþiile legii ºi ale
prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Pogoneºti se
administreazã ºi se gestioneazã prin autoritãþile administraþiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea
bugetului local se realizeazã pe seama sumelor defalcate
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale,
în limita prevederilor aprobate în anul 2004 pe ansamblul
judeþului Vaslui.
(3) Bugetul comunei Pogoneºti pe anul 2004 se elaboreazã de cãtre delegaþii prevãzuþi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcþiei Generale a Finanþelor Publice a Judeþului
Vaslui.
(4) Operaþiunile de predare-preluare se fac pe bazã de
protocoale încheiate între actualul primar al comunei Iveºti
ºi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuþii
de primar al comunei Pogoneºti.
Art. 5. Ñ Pânã la noile alegeri locale, autoritãþile administraþiei publice locale din comuna Iveºti, judeþul Vaslui,
funcþioneazã în componenþa avutã la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi.
Art. 6. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54Ñ55 din 27 iulie 1981, cu modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (1) din Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU
Bucureºti, 24 februarie 2004.
Nr. 21.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru înfiinþarea comunei Pogoneºti
prin reorganizarea comunei Iveºti, judeþul Vaslui
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru înfiinþarea
comunei Pogoneºti prin reorganizarea comunei Iveºti,

judeþul Vaslui, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 februarie 2004.
Nr. 79.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decoraþii naþionale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia României, republicatã, precum ºi ale art. 4
alin. (1), ale art. 6 lit. A ºi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
pentru calitatea managerialã deosebitã, pentru iniþierea unor proiecte majore de dezvoltare a învãþãmântului ºi
tehnologiei informaþiei, contribuind substanþial la transformarea societãþii româneºti într-o societate a cunoaºterii ºi comunicãrii,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua României
în grad de Cavaler:
Ñ domnului Andrei Chiricã, preºedintele consiliului de
administraþie, Orange România Ñ S.A.;
Ñ domnului Marius Cojanu, preºedinte, Romsys Ñ S.A.;
Ñ domnului ªtefan Cojanu, director executiv, Oracle
România;
Ñ domnului Silviu Hotãran, director general, Microsoft
România Ñ S.R.L.;
Ñ domnului Ted Lattimore (Canada), preºedinte,
MobiFon Ñ S.A.;
Ñ domnului Bernard Moscheni (Republica Francezã),
director general, Orange România Ñ S.A.
Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios în grad de Cavaler:
Ñ domnului Dan Adamescu, director, Topex Public
Switching Ñ S.A.;
Ñ domnului Mihai Bãtrîneanu, preºedinte ºi director
general PCNET Data Network Ñ S.A.;

Ñ domnului Ioan Cordoº, director general, Ministerul
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei;
Ñ domnului Dan Gârlaºu, director, Cisco Systems
România Ñ S.R.L.;
Ñ domnului Eugen Preotu, consilier, Ministerul
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei;
Ñ domnului Aurelian Sima, director, Societatea
Comercialã ”Motorola CommunicationsÒ Ñ S.R.L.
Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit în
grad de Cavaler:
Ñ domnului Vladimir Aninoiu, director general, IBM
România Ñ S.R.L.;
Ñ domnului Radu Enache, director general, HewlettPackard România Ñ S.R.L.;
Ñ domnului Marius Daniel Peºtinã, director general,
Societatea Comercialã ”E-Sign RomâniaÒ Ñ S.A.;
Ñ domnului Antoniu Petrescu, vicepreºedinte executiv,
Ericsson Telecommunications România;
Ñ domnului Tiberiu Urdãreanu, preºedinte, UTI GROUP.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 26 februarie 2004.
Nr. 81.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Steaua României în grad de Mare Ofiþer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia României, republicatã, precum ºi ale art. 3
alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I ºi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu
modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
în semn de înaltã apreciere a contribuþiei deosebite la promovarea relaþiilor militare ale României cu armatele
statelor europene, membre NATO, ºi la procesul de aderare a þãrii noastre la Alianþa Nord-Atlanticã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Steaua
României în grad de Mare Ofiþer, cu însemn pentru militari,

domnului general Joseph W. Ralston, comandant suprem al
Forþelor Aliate din Europa.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 1 martie 2004.
Nr. 83.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit în grad de Comandor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia României, republicatã, precum ºi ale art. 4
alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III ºi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
cu modificãrile ulterioare,
cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, în semn de apreciere deosebitã pentru contribuþia avutã la dezvoltarea
învãþãmântului ºi practicii medicale din România, în special în domeniul cardiologiei,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit
în grad de Comandor domnului profesor universitar

Leonida Gherasim, membru de onoare al Academiei
Române.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

Bucureºti, 1 martie 2004.
Nr. 84.

ADRIAN NÃSTASE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Serviciul Credincios
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 100 din Constituþia României,
republicatã, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A ºi ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului economiei ºi comerþului,
cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, în semn de apreciere deosebitã
pentru contribuþia avutã la conceperea ºi realizarea unor mari lucrãri hidrotehnice în þarã ºi peste hotare, pentru prodigioasa activitate ºtiinþificã ºi didacticã,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul Credincios în grad
de Cavaler domnului profesor doctor inginer George Alexandru P. Diaconu.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

Bucureºti, 1 martie 2004.
Nr. 85.

ADRIAN NÃSTASE

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 100 din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale art. 4 lit. f) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii,
având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale ºi Hotãrârea
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii nr. S/6 din 21 ianuarie 2004,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Domnului colonel Ioan Constantin Sârbu i se acordã
gradul de general de brigadã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

Bucureºti, 1 martie 2004.
Nr. 86.

ADRIAN NÃSTASE

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 192/4.III.2004
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru acordarea gradului profesional urmãtor unor chestori
din Ministerul Administraþiei ºi Internelor
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 100 din Constituþia
României, republicatã, precum ºi ale art. 15 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 360/2002 privind statutul poliþistului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului administraþiei ºi internelor,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se acordã gradul profesional urmãtor chestorilor
prevãzuþi în anexa care face parte integrantã din prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 1 martie 2004.
Nr. 87.
ANEXÃ

Ñ domnul chestor-ºef de poliþie Virgil Ecaterina
Ardelean, în gradul profesional de chestor general de
poliþie;
Ñ domnul chestor-ºef de poliþie Nicolae Constantin
Berechet, în gradul profesional de chestor general de
poliþie;
Ñ domnul chestor principal de poliþie Gheorghe Vasile
Apostol-Ion, în gradul profesional de chestor-ºef de poliþie;

Ñ domnul chestor de poliþie Constantin Marin Dîrnã, în
gradul profesional de chestor principal de poliþie;
Ñ domnul chestor de poliþie Alexandru Vasile Mircea, în
gradul profesional de chestor principal de poliþie;
Ñ domnul chestor de poliþie Pandelea Toma Pelmuº, în
gradul profesional de chestor principal de poliþie;
Ñ domnul chestor de poliþie Dumitru Dumitru Sorescu,
în gradul profesional de chestor principal de poliþie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor ºi liniilor directoare
referitoare la buna practicã de fabricaþie pentru produsele medicinale de uz veterinar
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului,
vãzând Referatul de aprobare nr. 158.597 din 17 decembrie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
stabilirea principiilor ºi liniilor directoare referitoare la buna
practicã de fabricaþie pentru produsele medicinale de uz
veterinar, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã, institutele centrale de profil ºi direcþiile sanitare veterinare

judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice alte dispoziþii contrare.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 23 decembrie 2003.
Nr. 1.107.
*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 bis în afara abonamentului ºi se poate achiziþiona de la
Centrul pentru relaþii cu publicul al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1.
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pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de evaluare a cererilor
pentru variaþii în termenii unei autorizaþii de punere pe piaþã, acordatã în conformitate
cu prevederile Normei sanitare veterinare privind procedurile naþionale pentru autorizarea
ºi supravegherea produselor medicinale de uz veterinar
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului,
vãzând Referatul de aprobare nr. 158.698 din 22 decembrie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
procedura de evaluare a cererilor pentru variaþii în termenii
unei autorizaþii de punere pe piaþã, acordatã în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind procedurile naþionale pentru autorizarea ºi supravegherea
produselor medicinale de uz veterinar, prevãzutã în anexa*)
care face parte integrantã din prezentul ordin.

emite urmãtorul ordin:
Art. 2. Ñ Institutele centrale de profil ºi direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice altã dispoziþie contrarã.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 23 decembrie 2003.
Nr. 1.108.
*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 bis în afara abonamentului ºi se poate achiziþiona de la
Centrul pentru relaþii cu publicul al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1.
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pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura naþionalã pentru raportarea
reacþiilor adverse neaºteptate, suspecte, ce nu sunt evaluate ca fiind grave, ale produselor
medicinale veterinare autorizate oficial ºi care apar pe teritoriul României
În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor
Apelor ºi Mediului,
vãzând Referatul de aprobare nr. 158.633 din 19 decembrie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
procedura naþionalã pentru raportarea reacþiilor adverse
neaºteptate, suspecte, ce nu sunt evaluate ca fiind grave,
ale produselor medicinale veterinare autorizare oficial ºi
care apar pe teritoriul României, prevãzutã în anexa*) care
face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi
Institutul pentru Controlul Produselor Biologice ºi

Medicamentelor de Uz Veterinar vor duce la îndeplinire
prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice altã dispoziþie contrarã.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 23 decembrie 2003.
Nr. 1.110.
*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 bis în afara abonamentului ºi se poate achiziþiona de la Centrul
pentru relaþii cu publicul al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1.
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pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte condiþiile de sãnãtate a animalelor
ºi de sãnãtate publicã care reglementeazã comerþul României cu statele membre ale Uniunii
Europene ºi importul în România de produse care nu sunt supuse cerinþelor ºi regulilor specifice
În baza prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 157.034 din 9 octombrie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului, cu modificãrile ulterioare,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte condiþiile de sãnãtate a animalelor ºi de sãnãtate
publicã care reglementeazã comerþul României cu statele
membre ale Uniunii Europene ºi importul în România de
produse care nu sunt supuse cerinþelor ºi regulilor specifice, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Institutele centrale de profil ºi direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a Municipiului Bucureºti vor

duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice altã dispoziþie contrarã.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la 30 de
zile de la publicare.

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 2 februarie 2004.
Nr. 98.

*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 bis în afara abonamentului ºi se poate achiziþiona de la Centrul
pentru relaþii cu publicul al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1.
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