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D E C I Z I A Nr. 366
din 28 septembrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 28 alin. (2)
din Legea sindicatelor nr. 54/2003
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor
nr. 54/2003, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îFilty“ — S.A. Timi∫oara Ón Dosarul nr. 605/C/2004 al
Tribunalului Timi∫ — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón Dosarul
nr. 230D/2004 privind excep˛ia de neconstitu˛ionalitate cu
acela∫i obiect, ridicat„ de acela∫i autor Ón Dosarul
nr. 613/C/2004 al aceleia∫i instan˛e.
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La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea, av‚nd Ón vedere identitatea obiectului excep˛iilor
de neconstitu˛ionalitate ridicate Ón dosarele nr. 229D/2004
∫i nr. 230D/2004, pune Ón discu˛ie, din oficiu, problema
conex„rii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, pentru o mai bun„ administrare a
justi˛iei, dispune conexarea Dosarului nr. 230D/2004 la
Dosarul nr. 229D/2004, care este primul Ónregistrat.
Cauza se afl„ Ón stare de judecat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, Óntruc‚t
dispozi˛iile legale criticate au mai format obiect al
controlului de constitu˛ionalitate ∫i nu exist„ elemente noi
de natur„ a determina modificarea jurispruden˛ei Cur˛ii Ón
materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 20 februarie 2004, pronun˛ate Ón
dosarele nr. 605/C/2004 ∫i nr. 613/C/2004, Tribunalul
Timi∫ — Sec˛ia civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 28
alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, excep˛ie ridicat„
de Societatea Comercial„ îFilty“ — S.A. Timi∫oara.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, identic„
Ón ambele dosare, se sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile
art. 28 din Legea nr. 54/2003 Óncalc„ dispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 51 alin. (2), Óntruc‚t îorganiza˛iile
legal constituite (implicit organiza˛iile sindicale) au dreptul
s„ formuleze ac˛iuni Ón instan˛„ doar Ón numele colectivelor,
a∫adar doar Ón numele tuturor membrilor s„i“, sindicatul
nefiind deci Óndrept„˛it s„ formuleze ac˛iuni sau s„
reprezinte Ón instan˛„ membrii s„i lua˛i individual îat‚t timp
c‚t Constitu˛ia prevede acest drept doar pentru membrii s„i
privi˛i ca o entitate“.
Tribunalul Timi∫ — Sec˛ia civil„, formul‚ndu-∫i opinia
asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate, consider„,
Ón ambele dosare, c„ aceasta este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, se arat„ c„ sesizarea instan˛elor judec„tore∫ti nu
poate fi analizat„ ca un aspect al dreptului de peti˛ionare,
acesta concretiz‚ndu-se doar Ón îcereri, reclama˛ii, sesiz„ri
∫i propuneri Ón leg„tur„ cu rezolvarea unor probleme
personale sau de grup ce nu presupun calea justi˛iei“, a∫a
cum a statuat Curtea Constitu˛ional„ prin Decizia nr. 39 din
7 iulie 1993.
Instan˛a apreciaz„ c„ organiza˛iile sindicale legal
constituite sunt subiecte de drept cu structur„ determinat„,
patrimoniu propriu distinct, care urm„resc realizarea unui
scop licit ∫i care reprezint„ colectivul membrilor din care
sunt alc„tuite. Din aceast„ perspectiv„, Ón conformitate cu
prevederile art. 9 din Constitu˛ie, republicat„, scopul
sindicatelor nu se refer„ exclusiv la ap„rarea drepturilor ∫i
la promovarea intereselor profesionale, economice ∫i
sociale ale colectivit„˛ii, ci ∫i la membrii sindicatelor privi˛i
individual, ceea ce este Ón concordan˛„ cu prevederile
art. 11 pct. 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, precum ∫i cu cele ale
art. 22 din Pactul interna˛ional cu privire la drepturile civile
∫i politice.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicat„, Óncheierile de sesizare au fost
comunicate pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale
Parlamentului ∫i Guvernului, pentru a-∫i exprima punctele
de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.

Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
ridicat„ este neÓntemeiat„.
Se consider„ c„ prevederile legale supuse criticii de
neconstitu˛ionalitate îse Óntemeiaz„ pe dispozi˛iile art. 9 din
Constitu˛ie“, iar îdreptul de a se adresa justi˛iei se
Óntemeiaz„ pe dispozi˛iile art. 21 din Constitu˛ie“.
Guvernul face referire ∫i la Decizia nr. 39/1993 a Cur˛ii
Constitu˛ionale, prin care aceasta a statuat c„ înu se poate
re˛ine c„ sesizarea instan˛elor judec„tore∫ti [...] este un
aspect al dreptului la peti˛ionare“, acesta concretiz‚ndu-se
Ón cereri, reclama˛ii, sesiz„ri ∫i propuneri Ón leg„tur„ cu
rezolvarea unor probleme personale ce nu presupun calea
justi˛iei.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„.
Se apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale criticate nu contravin
dreptului de peti˛ionare, acesta concretiz‚ndu-se Ón cereri,
reclama˛ii, sesiz„ri ∫i propuneri Ón leg„tur„ cu rezolvarea
unor probleme personale ce nu presupun calea justi˛iei.
Totodat„, se mai arat„ c„ îsesizarea instan˛elor
judec„tore∫ti pentru valorificarea unui drept subiectiv
nesocotit ori Ónc„lcat sau pentru realizarea unui interes
care se poate ob˛ine numai pe calea justi˛iei [...] este un
aspect al accesului liber la justi˛ie reglementat de art. 21
din Constitu˛ie, ∫i nu al dreptului de peti˛ionare“. Totodat„
se arat„ c„, Ón conformitate cu jurispruden˛a Ón materie a
Cur˛ii Constitu˛ionale, îdreptul de peti˛ionare nu este identic
cu accesul la justi˛ie, care presupune o cerere adresat„
instan˛ei, fiecare dintre aceste drepturi av‚nd determin„ri
specifice ∫i exclusive, [...] cererea Ón justi˛ie se rezolv„ Ón
cadrul unei proceduri jurisdic˛ionale“, Ón timp ce îpeti˛ia se
rezolv„, de regul„, Ón cadrul unei proceduri administrative,
av‚nd o anumit„ specificitate de natur„ necontencioas„“.
Avocatul Poporului apreciaz„, Ón concluzie, c„
îdispozi˛iile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 54/2003
reprezint„ o concretizare a accesului liber la justi˛ie
prev„zut de art. 21 din Legea fundamental„“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, republicat„, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale
art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„, s„
solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor
nr. 54/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003.
Textul criticat ca fiind neconstitu˛ional are urm„torul
cuprins:
î(2) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1)
organiza˛iile sindicale au dreptul de a Óntreprinde orice ac˛iune
prev„zut„ de lege, inclusiv de a formula ac˛iune Ón justi˛ie Ón
numele membrilor lor, f„r„ a avea nevoie de un mandat expres
din partea celor Ón cauz„. Ac˛iunea nu va putea fi introdus„ sau
continuat„ de organiza˛ia sindical„ dac„ cel Ón cauz„ se opune
sau renun˛„ la judecat„.“
Textul constitu˛ional invocat Ón sus˛inerea excep˛iei este
cel al art. 51 alin. (2), cu urm„torul cuprins: îOrganiza˛iile
legal constituite au dreptul s„ adreseze peti˛ii exclusiv Ón
numele colectivelor pe care le reprezint„.“
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Critica de neconstitu˛ionalitate const„, Ón esen˛„, Ón
sus˛inerea c„ dreptul de a formula ac˛iuni Ón instan˛„,
calificate de autorul excep˛iei ca fiind peti˛ii, de c„tre
organiza˛iile sindicale Ón numele membrilor s„i Óncalc„
prevederile constitu˛ionale ale art. 51 alin. (2), Óntruc‚t
organiza˛iile sindicale au dreptul s„ adreseze peti˛ii numai
Ón numele colectivelor pe cale le reprezint„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile legale criticate Ón cauza de fa˛„ au
mai format obiect al controlului de constitu˛ionalitate
exercitat de Curte. Astfel, prin Decizia nr. 175 din
15 aprilie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 440 din 17 mai 2004, Curtea a respins ca
nefondat„ o excep˛ie cu acela∫i obiect ∫i prin raportare la
acelea∫i texte din Constitu˛ie.
Pronun˛‚nd aceast„ solu˛ie, Curtea a re˛inut c„ dreptul
organiza˛iilor sindicale de a formula cereri Ón justi˛ie Ón
numele membrilor lor pentru ap„rarea drepturilor individuale
ale acestora înu poate fi raportat la art. 51 din Constitu˛ie,
republicat„, care reglementeaz„ «dreptul de peti˛ionare»,
diferit de dreptul de a introduce ac˛iuni la instan˛ele
judec„tore∫ti, drept consacrat de art. 21 alin. (1) din
Constitu˛ie, republicat„, Ón sensul c„: «Orice persoan„ se
poate adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a
libert„˛ilor ∫i a intereselor sale legitime»“. Curtea a re˛inut,
Ón considerentele deciziei pronun˛ate, c„ îsesizarea
instan˛elor judec„tore∫ti pentru valorificarea unui drept
subiectiv nesocotit ori Ónc„lcat sau pentru realizarea unui
interes care se poate ob˛ine numai pe calea justi˛iei nu
este un aspect al dreptului de peti˛ionare, reglementat de
prevederile constitu˛ionale ale art. 51. Dreptul de peti˛ionare
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se concretizeaz„ Ón cereri, reclama˛ii, sesiz„ri ∫i propuneri
Ón leg„tur„ cu rezolvarea unor probleme personale sau de
grup ce nu presupun calea justi˛iei, la care autorit„˛ile
publice au obliga˛ia de a r„spunde Ón termenele ∫i
condi˛iile stabilite potrivit legii, Ón timp ce cererile de
chemare Ón judecat„, care declan∫eaz„ procesul civil, se
rezolv„ dup„ reguli specifice, proprii activit„˛ii de judecat„“.
Œn considerentele aceleia∫i decizii, Curtea a re˛inut c„
temeiul constitu˛ional Ón virtutea c„ruia sindicatele au
îdreptul de a Óntreprinde orice ac˛iune prev„zut„ de lege,
inclusiv de a formula ac˛iune Ón justi˛ie Ón numele
membrilor lor“, Ól constituie prevederile art. 9, potrivit c„ruia:
îSindicatele, patronatele ∫i asocia˛iile profesionale se
constituie ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea potrivit statutelor lor,
Ón condi˛iile legii. Ele contribuie la ap„rarea drepturilor ∫i la
promovarea intereselor profesionale, economice ∫i sociale
ale membrilor lor“.
Prin decizia sus-men˛ionat„, Curtea a mai constatat c„
înu exist„ nici o interdic˛ie constitu˛ional„ pentru ca legea
∫i statutele organiza˛iilor sindicale s„ prevad„ dreptul
acestora de a introduce ac˛iuni Ón justi˛ie Ón numele
membrilor lor ∫i de a-i reprezenta pe ace∫tia Ón cauzele al
c„ror obiect este compatibil cu rolul sindicatelor, respectiv
de a ap„ra drepturile sau interesele profesionale,
economice ∫i sociale ale membrilor lor“.
Solu˛ia adoptat„ Ón decizia sus-men˛ionat„, precum ∫i
considerentele pe care aceasta se Óntemeiaz„ Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„, Óntruc‚t nu au ap„rut
elemente noi care s„ determine schimbarea jurispruden˛ei
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón aceast„ materie.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, republicat„,
precum ∫i al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îFilty“ — S.A. Timi∫oara Ón dosarele nr. 605/C/2004 ∫i nr. 613/C/2004 ale
Tribunalului Timi∫ — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 septembrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 106/2002
privind etichetarea alimentelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 106/2002 privind
etichetarea alimentelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. La alineatul (3) al articolului 7 din anexa nr. 1 îNorme
metodologice privind etichetarea alimentelor“, dup„
litera d) se introduce o nou„ liter„, litera e), cu urm„torul
cuprins:
îe) substan˛ele care nu sunt aditivi, dar care sunt
utilizate Ón acela∫i fel ∫i pentru acela∫i scop ca auxiliarii

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.014/3.XI.2004

tehnologici ∫i care sunt Ónc„ prezente, chiar Ón form„
modificat„, Ón produsul finit.“
2. La alineatul (5) al articolului 7 din anexa nr. 1,
litera d) va avea urm„torul cuprins:
îd) Ón cazul Ón care fructele, legumele sau ciupercile,
dintre care nici unele nu predomin„ cantitativ Ón mod
semnificativ ∫i care sunt utilizate Ón propor˛ii care pot varia,
sunt folosite Ón amestec, ca ingrediente ale produsului
alimentar, ele pot fi grupate Ón lista ingredientelor sub
denumirea: «fructe», «legume» sau «ciuperci», dup„ care
se reg„se∫te expresia: «Ón propor˛ii variabile», urmat„
imediat de lista fructelor, legumelor sau ciupercilor
prezente; Ón acest caz amestecul se include Ón lista
ingredientelor, Ón conformitate cu prevederile alin. (4), Ón
func˛ie de cantitatea total„ a fructelor, legumelor sau
ciupercilor prezente;“.
3. La alineatul (5) al articolului 7 din anexa nr. 1, dup„
litera e) se introduc dou„ noi litere, literele f) ∫i g), cu
urm„torul cuprins:
îf) ingredientele care constituie mai pu˛in de 2% din
produsul finit pot fi Ónscrise Óntr-o ordine diferit„, dup„
celelalte ingrediente;
g) Ón cazul Ón care ingrediente similare sau reciproc
substituibile pot fi utilizate la fabricarea sau prepararea
alimentului, f„r„ a-i altera compozi˛ia, natura sau valoarea
perceput„, ∫i Ón m„sura Ón care constituie mai pu˛in de 2%
din produsul finit, men˛ionarea lor Ón lista ingredientelor
poate fi realizat„ cu ajutorul expresiei «con˛ine … ∫i/sau …»,
Ón cazul Ón care cel pu˛in unul dintre cel mult dou„
ingrediente este prezent Ón produsul finit. Aceast„
prevedere nu se aplic„ aditivilor sau ingredientelor
prev„zute Ón anexa nr. 1f).“
4. Dup„ alineatul (6) al articolului 7 din anexa nr. 1 se
introduc trei noi alineate, alineatele (6 1), (6 2) ∫i (6 3), cu
urm„torul cuprins:
î(61) Œn cazul b„uturilor cu concentra˛ia alcoolic„ mai
mare de 1,2% Ón volume, indicarea ingredientelor se face
Ón conformitate cu actele normative speciale.
(62) F„r„ a Ónc„lca dispozi˛iile normelor de etichetare
stabilite Ón conformitate cu prevederile alin. (61), orice
ingredient, definit la art. 7 alin. (1) ∫i prev„zut Ón anexa
nr. 1f), se indic„ de fiecare dat„ c‚nd este prezent Ón
b„uturile la care se face referire Ón alin. (61). Aceast„
indica˛ie trebuie s„ includ„ cuv‚ntul «con˛ine», urmat de
numele ingredientului/ingredientelor respectiv/respective. Œn
cazul Ón care ingredientul se reg„se∫te deja Ón lista ingredientelor cu numele s„u specific sau Ón denumirea sub care
este v‚ndut„ b„utura, aceast„ precizare nu este necesar„.
(63) Dup„ caz, se pot adopta reguli detaliate pentru
prezentarea indica˛iilor la care se face referire la alin. (62),
Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii viei ∫i vinului nr. 244/2002
Ón sistemul organiz„rii comune a pie˛ei vitivinicole, ale
Ordinului ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor, al
ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor nr. 145/270/59/2002
pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, con˛inutul,
originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea ∫i
calitatea vinurilor aromatizate, a b„uturilor aromatizate pe
baz„ de vin ∫i a cocteilurilor aromatizate din produse
vitivinicole, destinate comercializ„rii pentru consumul uman,
∫i ale Ordinului ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor, al ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor
nr. 268/117/441/2003 pentru aprobarea Normelor privind
definirea, descrierea ∫i prezentarea b„uturilor spirtoase.“
5. Alineatul (9) al articolului 7 din anexa nr. 1 va avea
urm„torul cuprins:
î(9) Un ingredient compus, definit la alin. (2), se poate
Ónscrie Ón lista cuprinz‚nd ingredientele cu denumirea
proprie sub care figureaz„ Ón actele normative Ón vigoare,
Ón func˛ie de ponderea sa cantitativ„ Ón aliment, cu condi˛ia

ca aceasta s„ fie urmat„ imediat de lista propriilor
ingrediente. Aceast„ list„ nu este obligatorie:
a) Ón cazul Ón care compozi˛ia ingredientului compus
este definit„ Ón actele normative Ón vigoare ∫i Ón m„sura Ón
care ingredientul compus constituie mai pu˛in de 2% din
produsul finit; aceast„ prevedere nu se aplic„ aditivilor, cu
respectarea prevederilor alin. (3);
b) pentru ingredientele compuse, constituite din
amestecuri de condimente ∫i/sau plante aromatice Ón
propor˛ie mai mic„ de 2% din produsul finit, cu excep˛ia
aditivilor, cu respectarea prevederilor alin. (3);
c) Ón cazul Ón care ingredientul compus este un aliment
pentru care lista ingredientelor nu este cerut„ de actele
normative Ón vigoare.“
6. Dup„ alineatul (10) al articolului 7 din anexa nr. 1 se
introduc cinci noi alineate, alineatele (11)—(15), cu
urm„torul cuprins:
î(11) Prin derogare de la prevederile alin. (6), (7) ∫i (9),
orice ingredient utilizat Ón producerea unui aliment ∫i care
este Ónc„ prezent, chiar Óntr-o form„ modificat„, Ón produsul
finit ∫i prev„zut Ón anexa nr. 1f) sau care provine din unul
dintre ingredientele prev„zute Ón anexa nr. 1f) se indic„ pe
etichet„ cu referire clar„ la numele acestui ingredient.
(12) Men˛iunea de la alin. (11) nu este necesar„ Ón
condi˛iile Ón care denumirea sub care se vinde produsul se
refer„ Ón mod clar la ingredientul respectiv.
(13) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. b), c),
d) ∫i e), orice substan˛„ folosit„ la producerea unui aliment
∫i care este Ónc„ prezent„, chiar Óntr-o form„ modificat„, Ón
produsul finit ∫i care provine din ingredientele prev„zute Ón
anexa nr. 1f) este considerat„ ca ingredient ∫i se indic„ pe
etichet„ cu referire clar„ la numele ingredientului din care
provine.
(14) Lista din anexa nr. 1f) va fi sistematic reexaminat„
∫i, dac„ este necesar, reactualizat„ pe baza celor mai
recente cuno∫tin˛e ∫tiin˛ifice. Reactualizarea poate fi
efectuat„, de asemenea, prin ∫tergerea din anexa nr. 1f) a
ingredientelor pentru care se stabile∫te ∫tiin˛ific c„ nu este
posibil s„ cauzeze reac˛ii adverse.
(15) Pentru interpretarea listei din anexa nr. 1f),
autorit„˛ile competente pot elabora norme tehnice specifice.“
7. Dup„ articolul 7 din anexa nr. 1 se introduce un nou
articol, articolul 71, cu urm„torul cuprins:
îArt. 71. — Ingredientele se Ónscriu Ón conformitate cu
prevederile acestei sec˛iuni ∫i ale anexelor nr. 1c), 1d), 1e)
∫i 1f).“
8. Œn anexa nr. 1e), denumirile îfructe confiate“ ∫i
îlegume“, precum ∫i defini˛iile corespunz„toare se elimin„.
9. Dup„ anexa nr. 1e) se introduce anexa nr. 1f) cu
urm„torul cuprins:
îANEXA Nr. 1f)
LISTA

cuprinz‚nd ingredientele la care se face referire la art. 7
alin. (62), (11)—(14)
— Cereale care con˛in gluten (de exemplu: gr‚u, secar„,
orz etc. sau soiurile lor hibride) ∫i produse pe baz„ de cereale;
— Crustacee ∫i produse pe baz„ de crustacee;
— Ou„ ∫i produse pe baz„ de ou„;
— Pe∫te ∫i produse pe baz„ de pe∫te;
— Arahide ∫i produse pe baz„ de arahide;
— Soia ∫i produse pe baz„ de soia;
— Lapte ∫i produsele lactate (inclusiv lactoza);
— Fructe Ón coaj„, de exemplu: migdale (Amygdalus
communis L), alune (Corylus avellana), nuci (Juglans regia),
nuci de cajou (Anacardium occidentale), nuci Pecan [Carya
illinoiesis (Wangenh) K. Koch], nuci de Brazilia (Bertholletia
excelsa), fistic (Pistacia vera), nuci de Macadamia ∫i nuci
de Queensland (Macadamia terifolia) ∫i produsele pe baz„
de aceste fructe;
— fielin„ ∫i produse pe baz„ de ˛elin„;
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— Mu∫tar ∫i produse pe baz„ de mu∫tar;
— Semin˛e de susan ∫i produse pe baz„ de semin˛e
de susan;
— Dioxid de sulf ∫i sulfi˛i la concentra˛ii mai mari de
10 mg/kg sau 10 mg/litru, exprimate Ón SO2.“
10. Articolul 5 din anexa nr. 2 îNorme metodologice
privind etichetarea nutri˛ional„ a alimentelor“ se
completeaz„ cu o nou„ liter„, litera g), cu urm„torul
cuprins:
îg) — salatrim
6 kcal/g = 25 KJ/g.“
Art. II. — Prezenta hot„r‚re transpune:
a) Directiva 2000/13/CE pentru armonizarea
reglement„rilor statelor membre cu privire la etichetarea,
prezentarea ∫i publicitatea produselor alimentare, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ii Europene (JOCE)
nr. L109/6 mai 2000, modificat„ ∫i completat„ prin Directiva
2001/101/CE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ii
Europene (JOCE) nr. L310/28 noiembrie 2001, Directiva
2002/86/CE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ii
Europene nr. L305/7 noiembrie 2002, ∫i Directiva
2003/89/CE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ii
Europene (JOCE) nr. L308/25 noiembrie 2003;
b) Directiva 90/496/CEE privind indicarea valorii nutritive
pe etichetele alimentelor, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ii Europene (JOCE) nr. L276/6 octombrie 1990,
modificat„ prin Directiva 2003/120/CE, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ii Europene (JOCE) nr. L333/
20 decembrie 2003;
c) Directiva 89/396/CEE cu privire la indicarea sau
marcarea Ón vederea identific„rii lotului din care fac parte
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alimentele, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ii
Europene (JOCE) nr. L186/30 iunie 1989;
d) Directiva 87/250/CEE privind indicarea concentra˛iei
alcoolice, Ón volume, la etichetarea b„uturilor alcoolice
destinate consumatorului final, publicat„ Ón Jurnalul Oficial
al Comunit„˛ii Europene (JOCE) nr. L113/30 aprilie 1987;
e) Regulamentul 1139/98/CEE referitor la indicarea
obligatorie pe etichetele anumitor alimente ob˛inute din
organisme modificate genetic a altor men˛iuni Ón afara celor
prev„zute prin Directiva 79/112/CEE, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ii Europene (JOCE) nr. L159/3 iunie
1998, modificat prin Regulamentul 2000/49/CE, publicat
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ii Europene (JOCE)
nr. L006/11 ianuarie 2000;
f) Regulamentul 2000/50/CE privind etichetarea
alimentelor ∫i ingredientelor alimentare care con˛in aditivi ∫i
arome care au fost modificate genetic sau care au fost
produse din organisme modificate genetic, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ii Europene (JOCE) nr. L006/
11 ianuarie 2000;
g) Directiva 2002/67/CE privind etichetarea alimentelor
care con˛in chinin„ ∫i a alimentelor care con˛in cafein„,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ii Europene (JOCE)
nr. L191/19 iulie 2002.
Art. III. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2005. Produsele aflate Ón stoc Ónainte de data
intr„rii Ón vigoare pot fi comercializate cu elementele de
identificare ∫i caracterizare marcate ini˛ial, dar nu mai t‚rziu
de data de 1 iulie 2006.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Petre Daea
Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan
Bucure∫ti, 14 octombrie 2004.
Nr. 1.719.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI
Nr. 700 din 8 octombrie 2004

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
Nr. 1.571 din 20 octombrie 2004

ORDIN
privind aplicarea unor m„suri financiare pentru agen˛ii economici
de sub autoritatea Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Œn temeiul art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
Ón conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 484/2004 privind aprobarea Listei
agen˛ilor economici care beneficiaz„ de schema de ajutor de stat prev„zut„ la art. 22 din Legea bugetului de stat pe
anul 2004 nr. 507/2003, precum ∫i a plafoanelor p‚n„ la care se acord„ ajutorul de stat,
Ón temeiul art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, ∫i ministrul finan˛elor publice emit urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Obliga˛iile agen˛ilor economici din sectorul
minier, datorate ∫i neachitate bugetului de stat, bugetului

asigur„rilor sociale de stat, bugetului Fondului na˛ional unic
de asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i bugetului asigur„rilor
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pentru ∫omaj, care se scutesc la plat„ pentru perioada
ianuarie—august 2004, inclusiv accesoriile aferente
acestora, cu excep˛ia obliga˛iilor datorate din re˛inerile la
surs„, Ón conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele
prev„zute Ón anexa nr. 1.
(2) Obliga˛iile agen˛ilor economici din sectorul minier
c„tre bugetul de stat, bugetul asigur„rilor sociale de stat,
bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate ∫i bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, care se
scutesc la plat„ pentru perioada ianuarie—septembrie 2004,
inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excep˛ia obliga˛iilor
datorate din re˛inerile la surs„, Ón conformitate cu
p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Iulian Iancu,
secretar de stat

prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul
2004 nr. 507/2003, sunt cele prev„zute Ón anexa nr. 2.
Aceste obliga˛ii se vor regulariza pe baza realiz„rilor
cumulate pe primele nou„ luni ale anului 2004.
(3) Scutirea la plat„ a obliga˛iilor prev„zute la alin. (1) ∫i
(2) se aplic„ Óncep‚nd cu data public„rii acestora Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, iar dup„ aceast„
dat„ nu se mai calculeaz„ dob‚nzi ∫i penalit„˛i de
Ónt‚rziere.
Art. 2. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unitatea

Compania Na˛ional„ a Huilei — S.A. Petro∫ani
Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
Compania Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A.
Societatea Na˛ional„ a Lignitului îOltenia“ — S.A.
Societatea Comercial„ îMoldomin“ — S.A. Moldova Nou„
Societatea Comercial„ Minier„ îBanat“ — S.A. Anina
Compania Na˛ional„ a Metalelor Pre˛ioase ∫i Neferoase
îRemin“ — S.A. Baia Mare
Societatea Comercial„ îB„i˛a“ — S.A. ™tei
Societatea Comercial„ îCupru Min“ — S.A. Abrud
Societatea Comercial„ îMinbucovina“ — S.A. Vatra Dornei
Compania Na˛ional„ a Uraniului — S.A. Bucure∫ti

8.
9.
10.
11.
12. T O T A L:

Valoarea ajutorului de stat
pentru perioada
ianuarie—august 2004
— miliarde lei —

999,2
227,1
220,1
1.094,7
56,0
42,2
229,5
16,9
36,3
32,7
40,9
2.995,5

ANEXA Nr. 2

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unitatea

Compania Na˛ional„ a Huilei — S.A. Petro∫ani
Societatea Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
Compania Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A.
Societatea Na˛ional„ a Lignitului îOltenia“ — S.A.
Societatea Comercial„ îMoldomin“ — S.A. Moldova Nou„
Societatea Comercial„ Minier„ îBanat“ — S.A. Anina
Compania Na˛ional„ a Metalelor Pre˛ioase ∫i Neferoase
îRemin“ — S.A. Baia Mare
Societatea Comercial„ îB„i˛a“ — S.A. ™tei
Societatea Comercial„ îCupru Min“ — S.A. Abrud
Societatea Comercial„ îMinbucovina“ — S.A. Vatra Dornei
Compania Na˛ional„ a Uraniului — S.A. Bucure∫ti

8.
9.
10.
11.
12. T O T A L:

Valoarea ajutorului de stat
pentru perioada
ianuarie—septembrie 2004,
preliminat
— miliarde lei —

1.124,0
227,1
240,3
1.237,4
62,9
46,9
262,8
18,9
40,2
36,8
40,9
3.338,1
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
pentru abrogarea Ordinului ministrului industriei ∫i resurselor nr. 440/2002
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea ∫i verificarea personalului
care desf„∫oar„ activit„˛i de proiectare, execu˛ie ∫i exploatare Ón sectorul gazelor naturale
∫i a Regulamentului pentru autorizarea ∫i verificarea agen˛ilor economici care desf„∫oar„ activit„˛i
de proiectare, execu˛ie ∫i exploatare Ón sectorul gazelor naturale
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 8 lit. c) din Legea gazelor nr. 351/2004,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Ordinul ministrului industriei ∫i resurselor
nr. 440/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru
autorizarea ∫i verificarea personalului care desf„∫oar„
activit„˛i de proiectare, execu˛ie ∫i exploatare Ón sectorul
gazelor naturale ∫i a Regulamentului pentru autorizarea ∫i
verificarea agen˛ilor economici care desf„∫oar„ activit„˛i de

proiectare, execu˛ie ∫i exploatare Ón sectorul gazelor
naturale, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 745 din 11 octombrie 2002, se abrog„.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 octombrie 2004.
Nr. 711.
MINISTERUL S√N√T√fiII

ORDIN
cu privire la ac˛iunile specifice privind protec˛ia s„n„t„˛ii persoanelor fizice
Ómpotriva radia˛iilor ionizante Ón cazul expunerii medicale
V„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei generale s„n„tate public„ ∫i inspec˛ia sanitar„ de stat
nr. O.B. 12.076/2004,
Ón temeiul prevederilor Ordinului ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al pre∫edintelui Comisiei na˛ionale pentru
controlul activit„˛ilor nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotec˛ia persoanelor Ón cazul
expunerilor medicale la radia˛ii ionizante,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Conducerea unit„˛ilor sanitare Ón care se
desf„∫oar„ practici de radiologie de diagnostic ∫i radiologie
interven˛ional„, de medicin„ nuclear„ ∫i de radioterapie
elaboreaz„, Ón termen de 90 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentului ordin, reglement„ri specifice proprii
privind protec˛ia s„n„t„˛ii persoanelor fizice Ómpotriva
radia˛iilor ionizante Ón cazul expunerii medicale.
Art. 2. — Reglement„rile specifice proprii, prev„zute la
art. 1, cuprind prevederi cu privire la:
a) delimitarea clar„ a atribu˛iilor ∫i, respectiv, a
responsabilit„˛ilor medicului ordonator ∫i ale practicienilor;
b) justificarea expunerilor medicale pentru persoanele
care doresc cu bun„ ∫tiin˛„ ∫i voluntar s„ ajute Ón timpul
expunerii medicale a altor persoane;
c) protocoalele scrise ∫i tehnicile standardizate pentru
fiecare practic„ radiologic„, care s„ includ„ criterii pentru
selectarea pacien˛ilor, ˛in‚nd seama de caracteristicile
individuale ale acestora, de posibilit„˛ile ∫i de limitele
procedurilor radiologice ∫i de existen˛a unor proceduri f„r„
expunere la radia˛ii;
d) asigurarea documenta˛iei corespunz„toare pentru
justificarea expunerii femeilor Óns„rcinate ∫i, Ón cazul
medicinei nucleare, a celor care al„pteaz„;
e) asigurarea ca pacien˛ii care urmeaz„ tratament cu
radionuclizi s„ de˛in„ instruc˛iuni scrise cu privire la dozele

limit„ ale radia˛iilor ionizante primite de c„tre ter˛i, f„r„ a
dep„∫i 1 mSv pentru copii ∫i 3 mSv pentru adultul Ón
v‚rst„ sub 60 de ani, membru al familiei.
Art. 3. — (1) La elaborarea reglement„rilor prev„zute la
art. 2 se respect„ prevederile specifice din cuprinsul
Normelor de securitate radiologic„ Ón practicile de radiologie
de diagnostic ∫i radiologie interven˛ional„, aprobate prin
Ordinul pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale pentru Controlul
Activit„˛ilor Nucleare nr. 173/2003, Normelor privind
radioprotec˛ia persoanelor Ón cazul expunerilor medicale la
radia˛ii ionizante, aprobate prin ordinul ministrului s„n„t„˛ii
∫i al pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale pentru Controlul
Activit„˛ilor Nucleare nr. 285/79/2002, ∫i din cuprinsul
recomand„rilor comisiilor de specialitate din cadrul
Ministerului S„n„t„˛ii.
(2) Reglement„rile specifice proprii, elaborate conform
prevederilor art. 2, sunt supuse aviz„rii comisiilor de
specialitate din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii.
Art. 4. — (1) Œn cadrul unit„˛ilor sanitare prev„zute la
art. 1 se constituie comisii de etic„ pentru examinarea
oportunit„˛ii expunerilor medicale, precum ∫i a expunerilor
medicale Ón scopul cercet„rii biomedicale ∫i medicale.
(2) Atribu˛iile ∫i modul de func˛ionare a comisiilor de
etic„ se stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i
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func˛ionare al acestora, care se aprob„ de c„tre
conducerea unit„˛ii sanitare respective.
Art. 5. — Comisiile de etic„ prev„zute la art. 4 au Ón
componen˛„ cel pu˛in un director medical, ∫efi de sec˛ie
medical„, imagistic„/radioterapie, un reprezentant al
colegiului medicilor din jude˛ul respectiv, ∫eful laboratorului
teritorial de igiena radia˛iilor ionizante.
Art. 6. — (1) Reglement„rile specifice proprii unit„˛ilor
sanitare prev„zute la art. 1 se comunic„, sub semn„tur„,
∫efilor de sec˛ii.
(2) Fiecare unitate sanitar„ informeaz„ Ministerul
S„n„t„˛ii despre adoptarea noilor reglement„ri specifice

proprii, Ón termen de 120 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentului ordin.
Art. 7. — Conducerea unit„˛ilor sanitare prev„zute la
art. 1 va duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. — Direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, Direc˛ia general„
farmaceutic„, inspec˛ia de farmacie ∫i aparatur„ medical„,
∫i Direc˛ia general„ asisten˛„ medical„ din cadrul
Ministerului S„n„t„˛ii controleaz„ aplicarea dispozi˛iilor
prezentului ordin.
Art. 9. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan
Bucure∫ti, 19 octombrie 2004.
Nr. 1.334.
MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
privind aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli rectificate pe anul 2004 ale institutelor
na˛ionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
Œn temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalit„˛ii de aprobare a bugetului de venituri
∫i cheltuieli ale institutelor na˛ionale de cercetare-dezvoltare,
Ón temeiul art. 24 alin. (1) ∫i al art. 25 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„
∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 324/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare nr. 448/2004 privind aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ale
institutelor na˛ionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2004,
conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ bugetele de venituri ∫i cheltuieli
rectificate pe anul 2004 ale institutelor na˛ionale de
cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educa˛iei
∫i Cercet„rii, prev„zute Ón anexele nr. 1—18*) care fac
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
Ónscrise Ón bugetele de venituri ∫i cheltuieli prev„zute la
art. 1 reprezint„ limite maxime care nu pot fi dep„∫ite
dec‚t Ón cazuri bine justificate ∫i cu aprobarea Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei ∫i al Ministerului Finan˛elor Publice.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri de venituri aprobate, institutele na˛ionale de

cercetare-dezvoltare prev„zute la art. 1 vor efectua
cheltuieli Ón func˛ie de realizarea veniturilor, cu Óncadrarea
Ón indicatorii de eficien˛„ aproba˛i.
Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage r„spunderea contraven˛ional„ Ón condi˛iile legii.
Art. 4. — Direc˛ia general„ buget-finan˛e, prin Serviciul
buget-contabilitate pentru cercetare, va comunica bugetele
de venituri ∫i cheltuieli institutelor na˛ionale de cercetaredezvoltare sus-men˛ionate ∫i va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Gheorghe Popa,
secretar de stat
Bucure∫ti, 25 octombrie 2004.
Nr. 5.093.
*) Anexele nr. 1—18 se comunic„ institutelor na˛ionale de cercetare-dezvoltare men˛ionate la art. 1.
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