PARTEA

Anul 172 (XVI) Ñ Nr. 470

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Miercuri, 26 mai 2004

SUMAR

Nr.

Pagina

Nr.
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE

LEGI ªI DECRETE
190.

Ñ Lege privind stimularea privatizãrii ºi dezvoltãrii
societãþilor comerciale din domeniul agriculturii ....

2

354.

Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind
stimularea privatizãrii ºi dezvoltãrii societãþilor
comerciale din domeniul agriculturii .......................

3

«
191.

Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 36/2004 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru
accelerarea privatizãrii .............................................

355.

Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind
aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 36/2004
pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru
accelerarea privatizãrii .............................................

3Ð4

4

«
195.

360.

Pagina

Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea ºi
completarea Codului de procedurã civilã ..............

4Ð6

Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru
aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 58/2003 privind modificarea ºi completarea
Codului de procedurã civilã ....................................

6

358.

Ñ Ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor ºi
dezvoltãrii rurale privind modificarea ºi
completarea Ordinului ministrului agriculturii,
pãdurilor, apelor ºi mediului nr. 87/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Hotãrârii Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul
direct al statului prin acordarea de subvenþii în
anul 2004 producãtorilor agricoli din sectorul
animalier, pentru creºterea producþiei animaliere ºi
a efectivelor de animale, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ..............................................

7Ð8

584/219. Ñ Ordin al ministrului sãnãtãþii ºi al
preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate pentru modificarea Ordinului ministrului
sãnãtãþii ºi al preºedintelui Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate nr. 101/90/2004 privind
aprobarea
Listei
preþurilor
de
referinþã
corespunzãtoare categoriilor ºi tipurilor de
dispozitive medicale destinate recuperãrii unor
deficienþe organice sau fiziologice, în cadrul
sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate ..........

8

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 470/26.V.2004

LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind stimularea privatizãrii ºi dezvoltãrii societãþilor comerciale din domeniul agriculturii
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Societãþile comerciale ce deþin în
administrare terenuri proprietate publicã ºi privatã a statului,
precum ºi terenuri ale altor proprietari, persoane fizice
ºi/sau juridice, privatizate sau în curs de privatizare la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi, beneficiazã de
urmãtoarele facilitãþi:
a) scutirea de la plata obligaþiilor bugetare restante la
data de 30 a lunii în care s-a semnat contractul de
privatizare, reprezentând: impozite, taxe, contribuþii ºi alte
venituri bugetare, precum ºi cele datorate fondurilor
speciale;
b) scutirea de la plata obligaþiilor restante la data de
30 a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, faþã
de bugetele locale, reprezentând taxe ºi impozite locale;
c) scutirea de la plata majorãrilor de întârziere ºi a
penalitãþilor de orice fel aferente obligaþiilor bugetare
restante la data la care s-a semnat contractul de
privatizare;
d) scutirea de la plata penalitãþilor ºi majorãrilor de
întârziere aferente redevenþei datorate Agenþiei
Domeniilor Statului, precum ºi reeºalonarea redevenþei
restante pe o perioadã de pânã la 5 ani, cu o perioadã
de graþie de un an.
(2) Beneficiazã de înlesnirile acordate conform
prevederilor prezentei legi numai concesionarii care nu
înregistreazã debite restante faþã de Agenþia Domeniilor
Statului pentru perioada de dupã privatizare, în baza
contractelor de concesiune încheiate.
(3) Contractele de concesiune a terenurilor cu destinaþie
agricolã, încheiate cu Agenþia Domeniilor Statului, constituie
titlu executoriu pentru plata redevenþei, la termenele ºi
modalitãþile stabilite în contracte.
Art. 2. Ñ (1) De la prevederile art. 1 sunt exceptate
obligaþiile bugetare reprezentând: contribuþia pentru pensia
suplimentarã, contribuþia individualã de asigurãri sociale,
contribuþia angajaþilor de 1% la bugetul Fondului pentru
plata ajutorului de ºomaj, precum ºi contribuþia de 7% a
angajaþilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, impozitul

pe venitul din salarii ºi alte impozite cu reþinere la sursã
pentru care se acordã scutirea de la plata penalizãrilor ºi
majorãrilor de orice fel, iar pentru debitul datorat se acordã
o eºalonare de pânã la 5 ani, cu o perioadã de graþie de
pânã la 6 luni, cu o dobândã anualã de 10%.
(2) Sumele prevãzute la alin. (1) se eºaloneazã la platã
de comun acord cu plãtitorul, þinând cont de specificul ºi
de ciclul de producþie din agriculturã.
Art. 3. Ñ Nivelul obligaþiilor bugetare pentru care se
acordã facilitãþile prevãzute la art. 1 ºi 2 este cel prevãzut
în certificatele de obligaþii bugetare prin care se atestã
cuantumul sumei care face obiectul înlesnirilor la platã.
Art. 4. Ñ Facilitãþile acordate conform prevederilor art. 1
nu se aplicã societãþilor comerciale care în termen de
60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi nu
îºi achitã datoriile curente privind obligaþiile bugetare, în
condiþiile art. 2.
Art. 5. Ñ Înregistrarea în contabilitate a înlesnirilor
acordate contribuie la constituirea de rezerve legale care
se folosesc pentru acoperirea pierderilor din perioada
precedentã, diferenþa rãmasã neutilizatã constituie o sursã
proprie de finanþare.
Art. 6. Ñ Facilitãþile prevãzute în prezenta lege se
anuleazã în condiþiile în care contractul de privatizare
înceteazã sã mai producã efecte.
Art. 7. Ñ Prin derogare de la prevederile Legii
nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi
Dezvoltãrii Rurale este mandatat sã notifice Consiliului
Concurenþei, în numele ministerelor ºi al celorlalte instituþii
publice, ajutoarele de stat acordate de acestea, într-un
singur formular de notificare.
Art. 8. Ñ (1) Dispoziþiile prezentei legi modificã în mod
corespunzãtor prevederile legale privind privatizarea
societãþilor comerciale cu capital integral sau parþial de stat
din domeniul agriculturii.
(2) Prevederile contrare prezentei legi se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DAN MIRCEA POPESCU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 24 mai 2004.
Nr. 190.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind stimularea privatizãrii
ºi dezvoltãrii societãþilor comerciale din domeniul agriculturii
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 privind stimularea privatizãrii ºi
dezvoltãrii societãþilor comerciale din domeniul agriculturii ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 20 mai 2004.
Nr. 354.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 36 din
29 ianuarie 2004 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea
privatizãrii, adoptatã în temeiul art. 1 pct. II. 10 din Legea
nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, cu urmãtoarele
modificãri ºi completãri:
1. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 10
va avea urmãtorul cuprins:
”(3) Guvernul poate acorda salariaþilor, membrilor
consiliului de administraþie ºi pensionarilor cu ultimul loc de
muncã la societãþile comerciale ºi/sau filialele acestora,
supuse privatizãrii, dreptul sã achiziþioneze de la instituþia
publicã implicatã/societatea comercialã, prin intermediul
asociaþiei salariaþilor, constituitã conform legii, acþiuni la
aceste societãþi, prin derogare de la prevederile art. 1, la
acelaºi preþ pe acþiune cu care acestea se vând în cadrul
procesului de privatizare.Ò
2. La articolul I, punctul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”5. Dupã alineatul (5) al articolului 12 se introduc
alineatele (51) ºi (52) cu urmãtorul cuprins:
Ç(51) Majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor
pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului
de proprietate se realizeazã fãrã adãugarea unei prime de
emisiune.
(52) Preþul de subscriere al acþiunilor aferente dreptului
de preferinþã exercitat de acþionarii existenþi în cadrul
majorãrii capitalului social cu valoarea terenurilor pentru
care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de
proprietate se va stabili fãrã adãugarea unei prime de
emisiune.ÈÒ

3. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 14
va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 14. Ñ (1) Instituþia publicã implicatã poate decide,
în conformitate cu strategia aprobatã, sã propunã în
adunarea generalã a acþionarilor diminuarea participaþiei
statului la societatea comercialã sau diminuarea participaþiei
societãþii comerciale cu capital majoritar de stat la filiala
acesteia, prin majorarea capitalului social.Ò
4. La articolul I, dupã punctul 17 se introduce
punctul 171 cu urmãtorul cuprins:
”171. Litera b) a alineatului (1) al articolului 38 va avea
urmãtorul cuprins:
Çb) pentru achitarea salariilor restante pe cel mult 3 ani
anteriori depunerii la oficiul registrului comerþului a hotãrârii
adunãrii generale de dizolvare/lichidare;ÈÒ.
Art. II. Ñ Societãþile comerciale pentru care au fost
emise ordine comune de acordare a înlesnirilor la platã în
baza prevederilor Legii nr. 137/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, beneficiazã de scutirea la platã a
dobânzilor ºi penalitãþilor de orice fel, calculate pânã la
data transferului dreptului de proprietate asupra acþiunilor ºi
rãmase la platã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi,
aferente obligaþiilor bugetare restante reprezentând
contribuþia pentru pensia suplimentarã, contribuþia
individualã de asigurãri sociale, contribuþia angajaþilor la
bugetul Fondului pentru plata ajutorului de ºomaj, precum
ºi contribuþia angajaþilor pentru asigurãrile sociale de
sãnãtate, taxa pe valoarea adãugatã suspendatã în vamã,
impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende ºi
celelalte impozite cu reþinere la sursã, care au fost
eºalonate la platã prin ordinele comune emise.
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Art. III. Ñ Legea nr. 137/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi cu cele aduse prin prezenta lege,

va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 11 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 24 mai 2004.
Nr. 191.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 137/2002 privind unele mãsuri
pentru accelerarea privatizãrii
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 privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 137/2002
privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 21 mai 2004.
Nr. 355.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 58/2003
privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã civilã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 58 din 25 iunie 2003 privind modificarea ºi completarea
Codului de procedurã civilã, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. La articolul I, punctul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”4. Punctele 2 ºi 3 ale articolului 2 vor avea urmãtorul
cuprins:
Ç2. ca instanþe de apel, apelurile declarate împotriva
hotãrârilor pronunþate de judecãtorie în primã instanþã, în
cazurile expres prevãzute de lege;
3. ca instanþe de recurs, recursurile în cazurile expres
prevãzute de lege.ÈÒ
2. La articolul I punctul 5, dupã punctul 2 al articolului 3
se introduce punctul 21 cu urmãtorul cuprins:
”21. ca instanþe de recurs, recursurile în cazurile expres
prevãzute de lege;Ò.

3. La articolul I punctul 7, alineatul 1 al articolului 282
va avea urmãtorul cuprins:
”Hotãrârile date în primã instanþã de judecãtorie ºi
tribunal sunt supuse apelului la curtea de apel, dacã prin
lege nu se prevede altfel.Ò
4. La articolul I, dupã punctul 7 se introduce punctul 71
cu urmãtorul cuprins:
”71. Alineatul 1 al articolului 2821 va avea urmãtorul
cuprins:
ÇNu sunt supuse apelului hotãrârile judecãtoreºti date în
primã instanþã în cererile introduse pe cale principalã
privind pensii de întreþinere, litigii al cãror obiect are o
valoare de pânã la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie
civilã, cât ºi în materie comercialã, acþiunile posesorii, cele
referitoare la înregistrãrile în registrele de stare civilã,
luarea mãsurilor asigurãtorii, precum ºi în alte cazuri
prevãzute de lege.ÈÒ
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5. La articolul I, punctul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”8. La articolul 299 se introduc alineatele 2 ºi 3 cu
urmãtorul cuprins:
ÇRecursul se soluþioneazã de cãtre Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, dacã prin lege nu se prevede altfel.
În situaþiile în care, potrivit dispoziþiilor prezentului cod
sau ale legii speciale, încheierile sau alte hotãrâri
pronunþate de instanþele judecãtoreºti sunt supuse numai
recursului, judecarea acestei cãi de atac este de
competenþa instanþei imediat superioare celei care a
pronunþat hotãrârea în cauzã sau, dupã caz, de
competenþa instanþei expres prevãzute de lege.ÈÒ
6. La articolul I punctul 9, articolul 302 1 va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 302 1 . Ñ Cererea de recurs va cuprinde, sub
sancþiunea nulitãþii, urmãtoarele menþiuni:
a) numele, domiciliul sau reºedinþa pãrþilor ori, pentru
persoanele juridice, denumirea ºi sediul lor, precum ºi,
dupã caz, numãrul de înmatriculare în registrul comerþului
sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic
de înregistrare sau, dupã caz, codul fiscal ºi contul bancar.
Dacã recurentul locuieºte în strãinãtate, va arãta ºi
domiciliul ales în România, unde urmeazã sã i se facã
toate comunicãrile privind procesul;
b) indicarea hotãrârii care se atacã;
c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiazã
recursul ºi dezvoltarea lor sau, dupã caz, menþiunea cã
motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;
d) semnãtura.
La cererea de recurs se va ataºa dovada achitãrii taxei
de timbru, conform legii.Ò
7. La articolul I, dupã punctul 10 se introduc
punctele 101 ºi 102 cu urmãtorul cuprins:
”10 1 . Partea introductivã a articolului 304 va avea
urmãtorul cuprins:
ÇModificarea sau casarea unor hotãrâri se poate cere în
urmãtoarele situaþii, numai pentru motive de nelegalitate.È
102. Articolul 305 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 305. Ñ În instanþa de recurs nu se pot produce
probe noi, cu excepþia înscrisurilor, care pot fi depuse
pânã la închiderea dezbaterilor.ÈÒ
8. La articolul I, punctul 11 se abrogã.
9. La articolul I, punctul 12 se abrogã.
10. La articolul I punctul 18, articolul 720 8 va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 7208. Ñ Hotãrârile date în primã instanþã privind
procesele ºi cererile în materie comercialã sunt executorii.
Exercitarea în termen a apelului nu suspendã de drept
executarea.Ò
11. Alineatele 2 ºi 3 ale articolului II vor avea urmãtorul
cuprins:
”Procesele în curs de judecatã la data schimbãrii
competenþei instanþelor legal învestite vor continua sã fie
judecate de acele instanþe, cu excepþia proceselor ºi
cererilor în materie comercialã aflate pe rolul curþilor de
apel, în primã instanþã, al cãror obiect are o valoare de
peste 10 miliarde lei. Cererile în anulare împotriva
ordonanþelor privind somaþia de platã, pronunþate de
tribunal în cauze comerciale al cãror obiect are o valoare
de pânã la 1 miliard lei inclusiv, se vor soluþiona tot de
cãtre tribunal. În caz de casare cu trimitere spre
rejudecare, dispoziþiile prezentei ordonanþe de urgenþã
privitoare la competenþã sunt aplicabile.
Hotãrârile pronunþate înainte de intrarea în vigoare a
prezentei ordonanþe de urgenþã rãmân supuse cãilor de

5

atac, motivelor ºi termenelor prevãzute de lege sub care
au fost pronunþate.Ò
12. Dupã articolul III se introduc articolele IV ºi V cu
urmãtorul cuprins:
”Art. IV. Ñ Ordonanþa Guvernului nr. 5/2001 privind
procedura somaþiei de platã, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 295/2002, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul
cuprins:
ÇArt. 2. Ñ (1) Cererile privind somaþia de platã se
depun la instanþa competentã pentru judecarea fondului
cauzei în primã instanþã.È
2. Alineatul (3) al articolului 8 se abrogã.
3. Alineatul (5) al articolului 8 va avea urmãtorul
cuprins:
Ç(5) Hotãrârea prin care a fost respinsã cererea în
anulare este irevocabilã.È
Art. V. Ñ Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Dupã articolul 17 1 se introduce articolul 17 2 cu
urmãtorul cuprins:
ÇArt. 172. Ñ Sunt scutite de taxa judiciarã de timbru
cererile pentru dizolvarea societãþilor comerciale ºi a
grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul
Naþional al Registrului Comerþului.È
2. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 18. Ñ (1) Determinarea cuantumului taxelor
judiciare de timbru se face de cãtre instanþa de judecatã
sau, dupã caz, de Ministerul Justiþiei.
(2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de
timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaºi
instanþã, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit
taxa sau de la data comunicãrii sumei datorate.
(3) Cererea se soluþioneazã în camera de consiliu de
un alt complet, fãrã citarea pãrþilor, prin încheiere
irevocabilã.
(4) În cazul admiterii integrale sau parþiale a cererii de
reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, dupã caz,
proporþional cu reducerea sumei contestate.È
3. Dupã articolul 18 se introduce articolul 18 1 cu
urmãtorul cuprins:
ÇArt. 181. Ñ În cazul taxelor datorate pentru cereri
adresate Ministerului Justiþiei, soluþionarea cererii de
reexaminare este de competenþa Judecãtoriei Sectorului 5
Bucureºti.È
4. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 21. Ñ (1) Instanþa judecãtoreascã poate acorda
scutiri, reduceri, eºalonãri sau amânãri pentru plata taxelor
judiciare de timbru în condiþiile art. 74Ñ81 din Codul de
procedurã civilã.
(2) Pentru taxele datorate Ministerului Justiþiei, cererea
de acordare a scutirilor, reducerilor, eºalonãrilor sau
amânãrilor pentru plata taxelor judiciare de timbru se
soluþioneazã de Judecãtoria Sectorului 5 Bucureºti.È
5. Articolul 22 se abrogã.
6. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
ÇArt. 25. Ñ (1) Din sumele realizate din cheltuielile
judiciare avansate de stat din bugetele aprobate
Ministerului Justiþiei ºi Ministerului Public pentru
desfãºurarea proceselor penale, care sunt suportate de
pãrþi sau de alþi participanþi la proces, în condiþiile
prevãzute de Codul de procedurã penalã, precum ºi din
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amenzile judiciare, un procent de 25% constituie venituri la
bugetul de stat ºi se cuprind distinct în bugetul de venituri
ºi cheltuieli al Ministerului Justiþiei. Executarea silitã a
debitelor se efectueazã de organele de executare ale
unitãþilor teritoriale subordonate Ministerului Finanþelor
Publice în a cãror razã teritorialã îºi are domiciliul sau
sediul debitorul, potrivit legislaþiei privind executarea silitã a
creanþelor bugetare.
(2) Din diferenþa de 75% din sumele prevãzute la
alin. (1) se constituie un fond cu destinaþie specialã pentru
stimularea personalului din sistemul justiþiei, în contul
nr. 119 01.07. ”Fondul pentru stimularea personalului
potrivit dispoziþiilor legaleÒ.
(3) Repartizarea veniturilor pe beneficiar se face în baza
unor norme interne aprobate prin ordin al ministrului
justiþiei.
(4) Disponibilitãþile de la finele anului se vor reporta în
anul urmãtor, pentru a fi cheltuite cu aceeaºi destinaþie.È
7. Dupã articolul 25 se introduce articolul 25 1 cu
urmãtorul cuprins:
ÇArt. 251. Ñ În scopul colectãrii sumelor prevãzute la
art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justiþiei
conturi la unitãþile teritoriale ale Trezoreriei Statului Ñ
nr. 50.32. ”Disponibil din sume colectate pentru bugetul de
statÒ. Lunar, Ministerul Justiþiei va vira în fondul cu
destinaþie specialã cota de 75% din totalul încasãrilor.ÈÒ

Art. II. Ñ (1) Recursurile împotriva hotãrârilor date fãrã
drept de apel potrivit legii în vigoare la data pronunþãrii lor
ºi aflate pe rolul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie se trimit
spre judecatã instanþelor imediat superioare celor care au
pronunþat hotãrârea în primã instanþã.
(2) Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie ºi care au ca obiect hotãrâri prin care tribunalele
au judecat apeluri se trimit spre judecatã curþilor de apel.
(3) Recursurile prevãzute la alin. (1) ºi (2), a cãror
admisibilitate în principiu nu a fost examinatã pânã la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi, se scot de pe rol ºi se
trimit, pe cale administrativã, instanþelor devenite
competente sã le judece, iar în cazul în care
admisibilitatea în principiu a fost examinatã, se trimit prin
declinarea competenþei, prin încheiere irevocabilã, datã în
camera de consiliu, fãrã citarea pãrþilor.
Art. III. Ñ (1) Hotãrârile pronunþate de judecãtorii în
primã instanþã în materia fondului funciar sunt supuse
apelului la tribunal ºi recursului la curtea de apel.
(2) În cazurile prevãzute la alin. (1), apelurile aflate pe
rolul curþilor de apel la data intrãrii în vigoare a prezentei
legi se trimit la tribunale, iar recursurile aflate pe rolul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie se trimit la curþile de
apel. Dispoziþiile art. II alin. (3) sunt aplicabile în mod
corespunzãtor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 17 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (1) din Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

CONSTANTIN NIÞÃ
Bucureºti, 25 mai 2004.
Nr. 195.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 58/2003
privind modificarea ºi completarea
Codului de procedurã civilã
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 aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea ºi completarea Codului
de procedurã civilã ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 24 mai 2004.
Nr. 360.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR ªI DEZVOLTÃRII RURALE

ORDIN
privind modificarea ºi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului
nr. 87/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotãrârii Guvernului
nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenþii în anul 2004
producãtorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creºterea producþiei animaliere
ºi a efectivelor de animale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Având în vedere prevederile art. 11 ºi 18 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al
statului prin acordarea de subvenþii în anul 2004 producãtorilor agricoli din sectorul animalier, pentru creºterea producþiei
animaliere ºi a efectivelor de animale, precum ºi ale Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea
suplimentãrii cu suma de 1.215 miliarde lei a programului ”Dezvoltarea durabilã a zootehniei ºi a eficienþei sectorului de
producþie animalierã, precum ºi reabilitarea sectorului piscicol din România,Ò
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi
Dezvoltãrii Rurale,
ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Normele metodologice de aplicare a Hotãrârii
Guvernului nr. 1.593/2003 privind sprijinul direct al statului
prin acordarea de subvenþii în anul 2004 producãtorilor
agricoli din sectorul animalier, pentru creºterea producþiei
animaliere ºi a efectivelor de animale, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului
nr. 87/2004, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 103 din 3 februarie 2004, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatele (1), (2), (3) ºi (4) ale articolului 3 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ (1) Valoarea totalã a subvenþiilor pentru
producþiile de carne, prevãzute la art. 2 din Hotãrârea
Guvernului nr. 1.593/2003, este de 990,583 miliarde lei
pentru cantitatea de 159,1 mii tone carne, realizatã ºi
abatorizatã în perioada 1 ianuarieÑ31 decembrie 2004, ºi
este repartizatã astfel:
a) pentru cantitatea de 8,0 mii tone carne tineret bovin,
valoarea totalã a subvenþiei este de 40,0 miliarde lei;
b) pentru cantitatea de 65,05 mii tone carne de porc,
valoarea totalã a subvenþiei este de 520,383 miliarde lei;
c) pentru cantitatea de 0,05 mii tone carne tineret ovin,
valoarea totalã a subvenþiei este de 0,2 miliarde lei;
d) pentru cantitatea de 86,0 mii tone carne de pasãre
în viu Ñ pui broiler, valoarea totalã a subvenþiei este de
430,0 miliarde lei.
(2) Valoarea totalã a subvenþiilor pentru producþiile de
carne în viu obþinute de la animale individualizate în sistemul
naþional prevãzut de legislaþia în vigoare, în conformitate cu
prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 34/2000
privind produsele agroalimentare ecologice, aprobatã prin
Legea nr. 38/2001, ºi certificate ecologic de cãtre un
organism de inspecþie ºi certificare acreditat de Ministerul
Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, prevãzute la
art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.593/2003 este de
2,4 miliarde lei pentru cantitatea de 0,3 mii tone carne,
realizatã ºi abatorizatã în perioada 1 ianuarieÑ
31 decembrie 2004, ºi este repartizatã astfel:
a) pentru cantitatea de 0,1 mii tone carne tineret bovin,
valoarea totalã a subvenþiei este de 0,7 miliarde lei;
b) pentru cantitatea de 0,1 mii tone carne de porc,
valoarea totalã a subvenþiei este de 1,0 miliarde lei;
c) pentru cantitatea de 0,1 mii tone carne de pasãre în viu Ñ
pui broiler, valoarea totalã a subvenþiei este de 0,7 miliarde lei.
(3) Valoarea totalã a subvenþiei pentru ouãle de gãinã
obþinute în conformitate cu prevederile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 34/2000, aprobatã prin Legea
nr. 38/2001, ºi certificate ecologic de cãtre un organism de
inspecþie ºi certificare acreditat de Ministerul Agriculturii,
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, prevãzute la art. 4 din

Hotãrârea Guvernului nr. 1.593/2003 ºi obþinute în perioada
1 ianuarieÑ31 decembrie 2004, este de 0,5 miliarde lei
pentru 500 mii bucãþi.
(4) Valoarea totalã a subvenþiilor pentru materialul
biologic de reproducþie, în funcþie de valoarea zootehnicã ºi
biotehnologia de reproducþie folositã pentru obþinerea
produsului, precum ºi de zona geograficã în care este
situatã exploataþia agricolã, prevãzute la art. 6 din
Hotãrârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de
126,0 miliarde lei
ºi se acordã crescãtorilor care
îndeplinesc condiþiile prevãzute în prezentele norme
metodologice, în perioada 1 ianuarieÑ31 decembrie 2004,
astfel:
a) pentru juninci la prima fãtare, valoarea totalã a
subvenþiilor este de 25,0 miliarde lei;
b) pentru viþei obþinuþi din vaci ºi juninci, precum ºi
malaci obþinuþi din bivoliþe, ºi menþinuþi în exploataþie
minimum 6 luni, valoarea totalã a subvenþiilor este de
30,0 miliarde lei;
c) pentru scrofiþe de reproducþie la prima fãtare,
valoarea totalã a subvenþiilor este de 70,0 miliarde lei;
d) pentru oi mioare ºi berbeci, valoarea totalã a
subvenþiilor este de 1,0 miliarde lei.Ò
2. Alineatul (6) al articolului 3 va avea urmãtorul
cuprins:
”(6) Valoarea totalã a subvenþiei pentru familiile de
albine de elitã ºi familiile de albine de producþie, prevãzutã
la art. 9 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.593/2003, este de
10,0 miliarde lei, pentru cei care livreazã miere în condiþiile
prevãzute în prezentele norme metodologice, în perioada
1 ianuarieÑ31 decembrie 2004.Ò
3. Litera a) a alineatului (7) al articolului 3 va avea
urmãtorul cuprins:
” a) Valoarea totalã a subvenþiei pentru ouãle de viermi
de mãtase, prevãzutã la art. 10 din Hotãrârea Guvernului
nr. 1.593/2003, este de 0,1 miliarde lei, pentru cei care
livreazã gogoºi crude de viermi de mãtase, în condiþiile
prevãzute în prezentele norme metodologice, în perioada
1 ianuarieÑ31 decembrie 2004.Ò
4. Litera c) a articolului 19 va avea urmãtorul cuprins:
”c) adeverinþã, eliberatã de consiliul local, în care se va
menþiona numãrul de animale deþinute de proprietar,
înscrise în Registrul agricol;Ò.
5. Litera d) a articolului 19 va avea urmãtorul cuprins:
”d) copie de pe carnetul de sãnãtate emis de direcþia
veterinarã ºi pentru siguranþa alimentelor judeþeanã sau a
municipiului Bucureºti, dupã caz.Ò
6. În textul ordinului, sintagma ”direcþia sanitarã
veterinarã judeþeanã sau a municipiului Bucureºti, dupã
cazÒ se înlocuieºte cu sintagma ”direcþia veterinarã ºi
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siguranþa

alimentelor

judeþeanã

municipiului Bucureºti, dupã cazÒ

sau

a

ºi sintagma

”Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi MediuluiÒ se

înlocuieºte cu sintagma ”Ministerul Agriculturii,
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii RuraleÒ.
Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 19 mai 2004.
Nr. 358.
MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
Nr. 584 din 19 mai 2004

CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
Nr. 219 din 26 aprilie 2004

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului sãnãtãþii ºi al preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preþurilor de referinþã corespunzãtoare
categoriilor ºi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienþe organice
sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate
În temeiul prevederilor:
Ñ Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ºi funcþionarea sistemului de asigurãri
sociale de sãnãtate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
Ñ Hotãrârii Guvernului nr. 1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei
medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Referatului de aprobare al secretarului general al Ministerului Sãnãtãþii ºi al directorului general al Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. O.B. 5.675/2004,
ministrul sãnãtãþii ºi preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Poziþia 4 de la capitolul C ”Dispozitive pentru
incontinenþã urinarãÒ ºi poziþia 1 de la capitolul J ”Soluþie
vâscoelasticã pentru infiltraþii intraarticulareÒ din anexa la
Ordinul ministrului sãnãtãþii ºi al preºedintelui Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 101/90/2004 privind
aprobarea Listei preþurilor de referinþã corespunzãtoare
categoriilor ºi tipurilor de dispozitive medicale destinate
recuperãrii unor deficienþe organice sau fiziologice, în cadrul
sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din
11 februarie 2004, se modificã ºi vor avea urmãtorul
cuprins:
”C. Dispozitive pentru incontinenþã urinarã
............................................................................................
Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan

4. Dispozitiv pentru
plasarea de benzi
intravaginale ºi
pentru incontinenþã
urinarã

Dispozitiv pentru
14.855.000
plasarea intravaginalã
a bandeletei din
polipropilenã

........................................................................................................
J. Soluþie vâscoelasticã pentru infiltraþii intraarticulare
1. Soluþie sterilã
vâscoelasticã
pentru infiltraþii
intraarticulare

Implant vâscoelastic 8.133.000Ò
ce are la bazã
hialuronat de sodiu

Art. II. Ñ Direcþiile de specialitate ale Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate ºi ale caselor de asigurãri de
sãnãtate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
Cristian Celea
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