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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
AUTORITATEA NAfiIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANfiA ALIMENTELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condi˛iile suplimentare pentru transportul,
depozitarea, comercializarea ∫i controlul sanitar veterinar al laptelui ∫i produselor lactate
Œn temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitarveterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia, modificat„ ∫i completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.557/2004,
Ón baza prevederilor art. 30 din Norma sanitar„ veterinar„ privind condi˛iile de s„n„tate pentru producerea ∫i
comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic ∫i a produselor pe baz„ de lapte, aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 389/2002,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 23.035 din 21 octombrie 2004, Óntocmit de Direc˛ia general„ veterinar„ din
structura Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ privind
condi˛iile suplimentare pentru transportul, depozitarea,
comercializarea ∫i controlul sanitar veterinar al laptelui ∫i
produselor lactate, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Norma sanitar„ veterinar„ privind condi˛iile
suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea
∫i controlul sanitar veterinar al laptelui ∫i produselor lactate
este elaborat„ Ón scopul implement„rii pct. 2 ∫i 8 din
cap. V al anexei nr. 3 la Norma sanitar„ veterinar„ privind
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condi˛iile de s„n„tate pentru producerea ∫i comercializarea
laptelui crud, a laptelui tratat termic ∫i a produselor pe
baz„ de lapte, aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 389/2002, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 860 din 28 noiembrie
2002.
Art. 3. — Institutele centrale de profil, direc˛iile sanitare
veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor jude˛ene ∫i a

municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor va controla modul de aplicare
a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Gabriel Vasile Dr„gan
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2004.
Nr. 99.
ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
privind condi˛iile suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea ∫i controlul sanitar veterinar
al laptelui ∫i produselor lactate
CAPITOLUL I
Condi˛ii suplimentare pentru transportul laptelui ∫i al
produselor lactate
Art. 1. — Pentru transportul laptelui trebuie create
asemenea condi˛ii Ónc‚t salubritatea acestuia s„ nu fie
influen˛at„ de temperatura mediului exterior (c„ldur„,
Ónghe˛), de praf, insecte, roz„toare, impurit„˛i sau s„ nu fie
supus deprecierii calitative. Œn acest scop se vor respecta
urm„toarele m„suri:
a) laptele ∫i produsele lactate se vor transporta cu
respectarea principiilor generale de igien„, cu urm„toarele
specifica˛ii:
— toate produsele lactate se vor transporta numai Ón
ambalaje curate ∫i astfel condi˛ionate Ónc‚t s„ nu permit„
contaminarea sau degradarea produselor;
— br‚nzeturile se vor transporta Ón ambalaje care s„
asigure stabilitatea ∫i integritatea produselor Ón timpul
transportului;
— untul se va transporta ambalat Ón h‚rtie
neabsorbant„ de gr„simi sau folii metalizate, Ón pachete,
tuburi sau bloc, introduse Ón cartoane sau l„zi rezistente la
transport;
b) vehiculele care transport„ lapte sau produse lactate
trebuie s„ aib„ pe foaia de parcurs sau pe o dovad„
(etichet„) certificarea c„ vehiculul a fost sp„lat ∫i
dezinfectat, purt‚nd data ∫i semn„tura celui care a efectuat
dezinfec˛ia ∫i ∫tampila cu inscrip˛ia îDEZINFECTAT“;
c) conduc„torii vehiculelor care transport„ lapte sau
produse lactate r„spund de Ónc„rcarea corect„ a
produselor, de starea de cur„˛enie a vehiculelor, c‚t ∫i de
existen˛a documentelor de dezinfec˛ie ∫i vor fi instrui˛i Ón
vederea cunoa∫terii normelor de igien„ Ón vigoare;
d) transportul laptelui tratat termic ∫i al produselor
lactate se realizeaz„ la temperaturile stabilite de c„tre
produc„tor ∫i specificate pe eticheta produsului.
CAPITOLUL II
Depozitarea produselor lactate
Art. 2. — Œn spa˛iile Ón care se depoziteaz„ laptele sau
produsele lactate, pentru maturare sau p„strare mai
Óndelungat„, trebuie asigurate urm„toarele condi˛ii:
a) spa˛iile trebuie s„ aib„ pardoseala ∫i pere˛ii netezi ∫i
impermeabili, cura˛i ∫i lipsi˛i de mucegaiuri; totu∫i, pentru
depozitarea sau maturarea anumitor tipuri de produse

lactate, autoritatea veterinar„ competent„ poate acorda
derog„ri generale sau individuale de la condi˛iile
constructive pentru spa˛iile de depozitare sau maturare;
b) Ón dotare vor fi prev„zute gr„tarele ∫i rafturile
necesare pentru a∫ezarea produselor sau a ambalajelor,
nefiind permis contactul direct al acestora cu pardoseala;
c) s„ fie asigurat microclimatul (temperatur„, umiditate,
ventila˛ie) optim pentru produsul respectiv; Ón scopul
controlului permanent al acestuia, depozitele vor fi
prev„zute cu termometre ∫i higrometre cu Ónregistrare;
d) produsele trebuie s„ fie a∫ezate Ón mod ordonat, pe
sortimente, loturi sau ∫arje, iar acestea trebuie s„ fie
marcate vizibil prin mijloace pe care s„ se Ónscrie Ón mod
obligatoriu sortimentul, cantitatea, data intr„rii produsului ∫i
data expir„rii termenului de valabilitate;
e) a∫ezarea produselor se va face astfel Ónc‚t fiecare
grup s„ fie accesibil Ón vederea efectu„rii controlului sau,
dup„ caz, a recolt„rii probelor pentru examene de
laborator;
f) s„ se efectueze periodic, dar cel pu˛in de dou„ ori
pe an, o cur„˛enie general„, urmat„ de dezinfec˛ie; ori de
c‚te ori va fi nevoie se va face dezinfec˛ie sau deratizare.
CAPITOLUL III
Comercializarea laptelui ∫i a produselor lactate
de c„tre produc„torii individuali
Art. 3. — De˛in„torii de animale din sectorul
gospod„riilor popula˛iei pot valorifica din produc˛ia
animalelor proprietate personal„ laptele ∫i produsele lactate
Ón urm„toarele condi˛ii:
a) s„ respecte condi˛iile de igien„ Ón ad„posturile
animalelor;
b) s„ aplice corect m„surile de igien„ corporal„ a
animalelor;
c) s„ execute mulsul Ón condi˛iile normelor sanitare
veterinare Ón vigoare;
d) s„ strecoare ∫i s„ r„ceasc„ laptele imediat dup„
muls;
e) s„ respecte normele de igien„ personal„ (m‚ini ∫i
haine curate) Ón timpul mulsului ∫i al manipul„rii laptelui ∫i
produselor lactate;
f) s„ supun„ animalele controlului ∫i ac˛iunilor de
depistare a bolilor ∫i de profilaxie sanitar„ veterinar„;
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g) s„ nu foloseasc„ laptele de la animale bolnave,
animale aflate Ón diferite tratamente sau Ón perioada de
a∫teptare dup„ folosirea anumitor medicamente ∫i s„
anun˛e imediat medicul veterinar despre cazurile de
Ómboln„vire;
h) s„ nu adauge Ón lapte ap„, substan˛e conservante,
antiseptice sau orice alte substan˛e ∫i s„ nu valorifice
laptele de la care s-a extras gr„simea;
i) laptele ∫i produsele lactate puse Ón v‚nzare de c„tre
produc„torii individuali trebuie s„ prezinte acelea∫i
caractere organoleptice cu ale celor puse Ón v‚nzare Ón
unit„˛ile de desfacere.
Art. 4. — De˛in„torii de animale din sectorul
gospod„riilor popula˛iei, care valorific„ pentru consum
public lapte sau produse lactate, vor avea Ón mod
obligatoriu asupra lor un carnet de s„n„tate a animalelor,
eliberat ∫i vizat trimestrial de c„tre un medic veterinar pe
baza verific„rii st„rii de s„n„tate a animalelor ∫i a
respect„rii condi˛iilor de igien„ Ón ad„posturi, Ón timpul
mulsului ∫i dup„ muls.
Art. 5. — Œn cazul Ón care de˛in„torii de animale din
sectorul gospod„riilor popula˛iei valorific„ produsele Ón
ora∫e sau municipii, ace∫tia sunt obliga˛i s„ se prezinte de
fiecare dat„, Ón prealabil, la circumscrip˛ia sanitar„
veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor teritorial„ pentru
examenul sanitar veterinar al produselor aduse spre
comercializare.
CAPITOLUL IV
Controlul sanitar veterinar al laptelui ∫i produselor lactate
Ón unit„˛ile de desfacere ∫i consum
Art. 6. — Laptele ∫i produsele lactate nu se pot
desface dec‚t Ón unit„˛i sau raioane speciale, autorizate Ón
acest scop de c„tre autoritatea veterinar„ competent„.
Aceste unit„˛i ∫i raioane speciale, Ón afara condi˛iilor
generale de igien„, trebuie s„ Óndeplineasc„ urm„toarele
condi˛ii:
— s„ fie dotate cu spa˛ii frigorifice pentru depozitarea
laptelui ∫i produselor lactate, prev„zute cu termometre ∫i
higrometre cu Ónregistrare;
— laptele ∫i produsele lactate se vor expune pentru
comercializare numai Ón vitrine frigorifice;
— s„ fie dotate cu ustensilele necesare comercializ„rii
laptelui ∫i produselor lactate, confec˛ionate din materiale
netede, rezistente, necorodabile, u∫or de igienizat ∫i
dezinfectat.
Art. 7. — Se interzice comercializarea laptelui ∫i a
produselor lactate Ón locuri neamenajate corespunz„tor
prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, autorizate
de c„tre autoritatea sanitar„ veterinar„ competent„.
Cu avizul autorit„˛ii sanitare veterinare competente se
poate admite comercializarea produselor lactate
preambalate Ón centre volante.
Art. 8. — Œn unit„˛ile ∫i raioanele de desfacere a
laptelui sau a produselor lactate se vor respecta
urm„toarele condi˛ii:
a) laptele ∫i produsele lactate se vor p„stra p‚n„ la
comercializare la temperatura stabilit„ de c„tre produc„tor
∫i specificat„ pe eticheta produsului;
b) Ón spa˛iile frigorifice Ón care se p„streaz„ laptele sau
produsele lactate este interzis„ p„strarea altor alimente sau
obiecte;
c) este interzis„ expunerea laptelui sau a produselor
lactate Ón vitrine exterioare.
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Art. 9. — Œn unit„˛ile de desfacere a laptelui sau a
produselor lactate sunt interzise:
a) prelucrarea ∫i comercializarea laptelui sau a
produselor lactate provenite direct de la produc„torii
individuali;
b) comercializarea laptelui ∫i a produselor lactate
insalubre sau ambalate necorespunz„tor;
c) comercializarea laptelui ∫i a produselor lactate cu
termen de valabilitate expirat;
d) prelungirea termenului de valabilitate la lapte ∫i
produse lactate;
e) comercializarea laptelui ∫i a produselor lactate
recuperate din ambalaje incomplet Ónchise;
f) comercializarea laptelui ∫i a produselor lactate
etichetate necorespunz„tor; Ón scopul asigur„rii trasabilit„˛ii
produselor, eticheta va cuprinde Ón mod obligatoriu numele
∫i adresa produc„torului.
Art. 10. — La desfacerea de c„tre produc„torii
individuali din sectorul gospod„riilor popula˛iei a laptelui ∫i
produselor lactate Ón pie˛ele agroalimentare sau Ón spa˛iile
special destinate ∫i autorizate Ón acest scop, se vor
respecta urm„toarele norme:
a) laptele ∫i sm‚nt‚na se vor p„stra numai Ón ambalaje
confec˛ionate din materiale netede, rezistente, necorodabile,
u∫or de igienizat ∫i dezinfectat, curate ∫i acoperite;
b) laptele ∫i produsele lactate se vor expune spre
comercializare numai Ón sectoarele rezervate acestui scop,
pe t„vi emailate sau din material plastic ∫i numai sub
vitrin„ protectoare;
c) pentru ambalarea produselor se va folosi numai
h‚rtie alb„, curat„ ∫i neimprimat„, folie de polietilen„ sau
folie metalizat„;
d) produc„torii individuali vor purta Ón timpul desfacerii
produselor lactate, Ón mod obligatoriu, echipament de
protec˛ie corespunz„tor, curat, de culoare alb„, compus din
halat, ∫or˛ ∫i bonet„ care s„ acopere tot p„rul; r„nile de
pe piele trebuie acoperite cu materiale impermeabile;
e) produc„torii individuali vor avea asupra lor carnetul
de s„n„tate al animalelor vizat de c„tre medicul veterinar
de la locul unde se afl„ animalele ∫i documentul prin care
se face dovada st„rii personale de s„n„tate cu viza
medicului;
f) laptele ∫i produsele lactate se comercializeaz„ de
c„tre produc„torii individuali pe propria r„spundere, iar
calitatea ∫i salubritatea acestora vor fi controlate
randomizat de c„tre circumscrip˛ia sanitar„ veterinar„ ∫i
pentru siguran˛a alimentelor teritorial„.
Art. 11. — Controlul sanitar veterinar al laptelui ∫i
produselor lactate Ón unit„˛i de desfacere ∫i consum are
drept scop:
a) verificarea existen˛ei autoriza˛iei sanitare veterinare
de func˛ionare ∫i a respect„rii condi˛iilor de igien„ din
spa˛iile de desfacere, de depozitare ∫i din anexe;
b) verificarea igienei personalului;
c) condi˛iile de p„strare, de depozitare ∫i de
comercializare a laptelui ∫i produselor lactate;
d) controlul laptelui ∫i produselor lactate, care cuprinde
verificarea urm„toarelor aspecte:
1. stabilirea originii produsului prin actele de Ónso˛ire;
2. starea ambalajelor, respectiv integritatea, sistemul de
Ónchidere, salubritatea, etichetarea, stabilirea datei fabrica˛iei
∫i a termenului de valabilitate, caracterele organoleptice ale
produsului; la nici unul dintre produse nu se admit
impurit„˛i, prezen˛a de mucegaiuri, cu excep˛ia celor
tehnologice, consisten˛„ filant„, gust sau miros str„in;
e) Ón toate situa˛iile Ón care este necesar„ completarea
examenului organoleptic prin examene de laborator se vor
preleva probe Ón acest scop, potrivit instruc˛iunilor Ón
vigoare.
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MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea de∫eurilor
Œn temeiul prevederilor art. 54 pct. 2 lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul
de∫eurilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 426/2001,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normativul tehnic privind
incinerarea de∫eurilor, prev„zut Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Normativul tehnic prev„zut la art. 1 va fi
revizuit Ón func˛ie de modific„rile cerin˛elor legislative
na˛ionale ∫i europene ∫i ale condi˛iilor tehnico-economice.
Art. 3. — Direc˛ia gestiunea de∫eurilor ∫i substan˛elor
chimice periculoase din cadrul autorit„˛ii centrale pentru
protec˛ia mediului ∫i agen˛iile competente pentru protec˛ia
mediului duc la Óndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului apelor ∫i protec˛iei mediului
nr. 1.215/2003 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
incinerarea de∫eurilor, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 150 ∫i 150 bis din 7 martie 2003.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la 30 de zile de
la publicare.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Speran˛a Maria Ianculescu
Bucure∫ti, 26 noiembrie 2004.
Nr. 756.

MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea de∫eurilor
Œn temeiul prevederilor art. 54 pct. 2 lit. b) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul
de∫eurilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 426/2001, al art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 162/2002
privind depozitarea de∫eurilor,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normativul tehnic privind
depozitarea de∫eurilor, prev„zut Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Normativul tehnic prev„zut la art. 1 va fi
revizuit Ón func˛ie de modific„rile cerin˛elor legislative
na˛ionale ∫i europene ∫i ale condi˛iilor tehnico-economice.
Art. 3. — Direc˛ia gestiunea de∫eurilor ∫i substan˛elor
chimice periculoase din cadrul autorit„˛ii centrale pentru
protec˛ia mediului ∫i agen˛iile competente pentru protec˛ia
mediului duc la Óndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului apelor ∫i protec˛iei mediului
nr. 1.147/2002 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea de∫eurilor — construirea, exploatarea,
monitorizarea ∫i Ónchiderea depozitelor de de∫euri, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 150 ∫i
150 bis din 7 martie 2003.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la 30 de zile de
la publicare.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Speran˛a Maria Ianculescu

Bucure∫ti, 26 noiembrie 2004.
Nr. 757.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 86 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finan˛area ac˛iunilor de preg„tire
a economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru ap„rare ∫i Óntocmirea bugetului de stat pentru r„zboi
Œn baza prevederilor art. 39 din Legea nr. 477/2003 privind preg„tirea economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru
ap„rare, ale art. 3 alin. (2) ∫i ale 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 finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice privind
finan˛area ac˛iunilor de preg„tire a economiei na˛ionale ∫i a
teritoriului pentru ap„rare ∫i Óntocmirea bugetului de stat
pentru r„zboi, prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Preciz„rile metodologice privind elaborarea

bugetului de stat pentru primul an de r„zboi
nr. 60.365/1996, Normele metodologice privind finan˛area
ac˛iunilor de preg„tire a economiei na˛ionale ∫i a teritoriului
pentru ap„rare nr. 50.248/1997, emise de Ministerul
Finan˛elor, precum ∫i orice alte prevederi contrare.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 noiembrie 2004.
Nr. 1.711.

ANEX√

NORME METODOLOGICE
privind finan˛area ac˛iunilor de preg„tire a economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru ap„rare
∫i Óntocmirea bugetului de stat pentru r„zboi
CAPITOLUL I
Sistemul de finan˛are a ac˛iunilor de preg„tire a
economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru ap„rare
1. Preg„tirea economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru
ap„rare cuprinde ansamblul de m„suri ∫i ac˛iuni care se
stabilesc ∫i se realizeaz„ din timp de pace pentru
satisfacerea nevoilor de ap„rare ∫i asigurarea continuit„˛ii
activit„˛ilor economico-sociale Ón caz de mobilizare sau de
r„zboi.
M„surile de preg„tire a economiei na˛ionale pentru
ap„rare se refer„ la identificarea capacit„˛ilor pentru
ap„rare, stabilirea, crearea ∫i p„strarea rezervelor de
mobilizare, precum ∫i la alte ac˛iuni care vor fi apreciate ca
necesare, Ón condi˛iile legii.
Potrivit art. 38 din Legea nr. 477/2003 privind preg„tirea
economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru ap„rare,
finan˛area preg„tirii economiei na˛ionale ∫i a teritoriului
pentru ap„rare se asigur„ de la bugetul de stat.
Œn acest scop, agen˛ii economici ∫i institu˛iile publice,
c„rora le revin sarcini prin planul de mobilizare a
economiei na˛ionale pentru ap„rare, au obliga˛ia ca p‚n„ la
data de 1 mai a fiec„rui an s„ transmit„ Oficiului Central
de Stat pentru Probleme Speciale propuneri fundamentate
privind fondurile necesare realiz„rii acestor sarcini pentru
anul urm„tor, Ón vederea finan˛„rii lor de la bugetul de stat.

Pe baza m„surilor ∫i ac˛iunilor prev„zute Ón planul de
mobilizare a economiei na˛ionale pentru ap„rare ∫i a
propunerilor ministerelor, ale celorlalte autorit„˛i ale
administra˛iei publice centrale ∫i locale, ale altor institu˛ii ∫i
ale agen˛ilor economici cu atribu˛ii Ón domeniu, Oficiul
Central de Stat pentru Probleme Speciale elaboreaz„
proiectul planului de preg„tire a economiei na˛ionale pentru
ap„rare ∫i propune, la termenele stabilite prin Legea
nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cuprinderea Ón
bugetul propriu a fondurilor necesare Ón vederea finan˛„rii
m„surilor ∫i ac˛iunilor pentru anul pentru care se
elaboreaz„ proiectul de buget.
Dup„ aprobarea legii bugetare anuale, Oficiul Central de
Stat pentru Probleme Speciale definitiveaz„ proiectul
planului de preg„tire a economiei na˛ionale pentru ap„rare,
corelat cu fondurile alocate de la bugetul de stat, ∫i Ól
supune aprob„rii prin hot„r‚re a Guvernului, potrivit art. 18
alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 477/2003 privind preg„tirea economiei na˛ionale ∫i a
teritoriului pentru ap„rare, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 370/2004.
Pe baza planului de preg„tire a economiei na˛ionale
pentru ap„rare, aprobat de c„tre Guvern, Oficiul Central de
Stat pentru Probleme Speciale Óncheie, Ón limita fondurilor
alocate de la bugetul de stat, contracte cu agen˛ii
economici ∫i institu˛iile publice cu atribu˛ii Ón realizarea
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m„surilor aprobate privind preg„tirea economiei na˛ionale
pentru ap„rare.
Œn vederea asigur„rii finan˛„rii programului de preg„tire
a teritoriului pentru ap„rare, autorit„˛ile administra˛iei
publice centrale ∫i locale, precum ∫i institu˛iile cu atribu˛ii
Ón domeniul ap„r„rii, siguran˛ei na˛ionale ∫i ordinii publice
au obliga˛ia ca, anual, la termenele stabilite prin Legea
nr. 500/2002, s„ propun„ includerea Ón programele de
investi˛ii proprii, cu prioritate, a fondurilor aferente realiz„rii
obiectivelor aprobate de Consiliul Suprem de Ap„rare a
fi„rii ∫i comunicate acestora de c„tre Oficiul Central de
Stat pentru Probleme Speciale.
Propunerile men˛ionate, precum ∫i modific„rile care
intervin Ón procesul de elaborare a legii bugetare anuale,
comparativ cu solicit„rile ini˛iale privind fondurile necesare
preg„tirii teritoriului pentru ap„rare, vor fi avizate Ón
prealabil de Oficiul Central de Stat pentru Probleme
Speciale.
2. Fundamentarea fondurilor ce se aloc„ anual de la
bugetul de stat pentru finan˛area preg„tirii economiei
na˛ionale ∫i a teritoriului pentru ap„rare se face pe baza
datelor ∫i elementelor justificative prezentate de ordonatorii
principali de credite, potrivit responsabilit„˛ilor ∫i sarcinilor
rezultate din planurile de preg„tire a economiei na˛ionale
pentru ap„rare ∫i programele de preg„tire a teritoriului
pentru ap„rare, aprobate Ón condi˛iile legii.
Œn bugetele ordonatorilor principali de credite cu atribu˛ii
Ón domeniu sunt Ónscrise Ón acest scop urm„toarele naturi
de cheltuieli:
a) La cheltuielile curente vor fi Ónscrise fondurile care se
refer„ la:
— cheltuieli materiale ∫i servicii, legate de:
— asigurarea transportului, manipul„rii, depozit„rii,
conserv„rii, Ómprosp„t„rii, efectu„rii probelor de
calitate, valorific„rii, cas„rii, inventarierii ∫i
eviden˛ei contabile a materialelor ∫i produselor
din rezerva de mobilizare;
— contravaloarea
presta˛iilor
legate
de
administrarea ∫i paza depozitelor ce sunt
eviden˛iate separat de cele destinate produc˛iei
curente a agen˛ilor economici (personal de
deservire ∫i Óntre˛inere depozite, repara˛ii,
Ónc„lzire, iluminat, chirii etc.);
— trecerea Ón conservare a utilajelor, instala˛iilor,
liniilor tehnologice ∫i sta˛iilor pirotehnice din
componen˛a capacit„˛ilor pentru ap„rare,
potrivit art. 25 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 477/2003 privind preg„tirea
economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru
ap„rare, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 370/2004;
— elaborarea,
p„strarea
∫i
actualizarea
documenta˛iilor tehnice, tehnologice ∫i a
S.D.V.-urilor, conform prevederilor cap. VI
îDocumenta˛ia tehnic„, tehnologic„ ∫i S.D.V.“
din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 477/2003 privind preg„tirea economiei
na˛ionale ∫i a teritoriului pentru ap„rare,
aprobate
prin
Hot„r‚rea
Guvernului
nr. 370/2004;
— alte cheltuieli materiale prev„zute de lege.
b) La cheltuielile de capital vor fi Ónscrise fondurile care
se refer„ la:
— finan˛area acumul„rii, reÓntregirii ∫i Ómprosp„t„rii
produselor din rezerva de mobilizare, potrivit

dispozi˛iilor art. 27 din Legea nr. 477/2003 privind
preg„tirea economiei na˛ionale ∫i a teritoriului
pentru ap„rare;
— finan˛area obiectivelor cuprinse Ón planul de
preg„tire a teritoriului pentru ap„rare, Ón condi˛iile
art. 53 din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 477/2003 privind preg„tirea economiei
na˛ionale ∫i a teritoriului pentru ap„rare, aprobate
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 370/2004;
— finan˛area altor ac˛iuni de preg„tire a economiei ∫i
a teritoriului pentru ap„rare prev„zute de lege, de
natura cheltuielilor de capital.
Propunerile de credite bugetare se vor fundamenta,
av‚ndu-se Ón vedere realiz„rile exerci˛iului bugetar anterior,
sarcinile nou-intervenite, precum ∫i propunerile de reducere
a cheltuielilor neeconomicoase din domeniul preg„tirii
economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru ap„rare.
3. Fondurile necesare finan˛„rii ac˛iunilor de preg„tire a
economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru ap„rare se
aprob„ ∫i se utilizeaz„ Ón condi˛iile Legii nr. 500/2002.
4. Cheltuielile se efectueaz„ Ón limita creditelor bugetare
aprobate, deschise ∫i repartizate cu aceast„ destina˛ie, de
la capitolul 69.01 îAlte ac˛iuni economice“, titlul 20
îCheltuieli materiale ∫i servicii“ sau titlul 70 îCheltuieli de
capital“, dup„ caz, potrivit clasifica˛iei indicatorilor privind
finan˛ele publice, aprobat„ prin Ordinul ministrului finan˛elor
nr. 1.394/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
5. Pentru prestarea unor servicii Ón domeniul preg„tirii
economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru ap„rare,
ordonatorii principali de credite Óncheie contracte ferme, Ón
condi˛iile legii, cu institu˛iile publice sau cu agen˛ii
economici prestatori, care includ at‚t cheltuielile cu munca
vie stabilite potrivit dispozi˛iilor legale pentru angaja˛ii
proprii, c‚t ∫i cheltuielile materiale aferente activit„˛ilor
privind preg„tirea economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru
ap„rare, dimensionate la strictul necesar.
Materialele, produsele ∫i serviciile prev„zute Ón planul de
preg„tire a economiei na˛ionale pentru ap„rare sau Ón
programul cu obiectivele de preg„tire operativ„ a teritoriului
pentru ap„rare ∫i contractate Ón exerci˛iul bugetar curent se
pl„tesc din creditele bugetare aprobate numai pe baz„ de
documente justificative Óntocmite Ón conformitate cu
dispozi˛iile legale.
CAPITOLUL II
Finan˛area ∫i decontarea produselor ce se scot
din rezerva de mobilizare pentru Ómprosp„tare,
preschimbare sau scoatere definitiv„
1. Agen˛ii economici la care se constituie rezerve de
mobilizare sunt obliga˛i s„ preÓnt‚mpine deteriorarea
acestora din punct de vedere calitativ, pe calea
Ómprosp„t„rilor ce trebuie efectuate conform Hot„r‚rii
Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind
preg„tirea economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru
ap„rare.
Œmprosp„tarea produselor din rezervele de mobilizare se
realizeaz„ prin v‚nzarea acestora ∫i reÓntregirea
corespunz„toare a stocurilor cu produse similare noi.
Œn situa˛ia Ón care scoaterea la Ómprosp„tare a unor
produse nu se poate realiza datorit„ conjuncturii de pia˛„,
v‚nzarea produselor din rezerva de mobilizare se poate
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face la pre˛uri reduse fa˛„ de valoarea de inventar,
aprobate Ón condi˛iile legii.
Sumele Óncasate se fac venit la bugetul de stat.
2. Scoaterea produselor din rezerva de mobilizare sub
form„ de Ómprumut se efectueaz„, Ón mod excep˛ional, la
solicitarea agen˛ilor economici interesa˛i, prin hot„r‚ri ale
Guvernului, ini˛iate de Oficiul Central de Stat pentru
Probleme Speciale, Ón care sunt stipulate condi˛iile de
restituire a produselor respective, dup„ depunerea unei
garan˛ii Ón contul Oficiului Central de Stat pentru Probleme
Speciale, al c„rei cuantum s„ asigure reÓntregirea
stocurilor.
Garan˛ia depus„ de c„tre agen˛ii economici pentru care
se scot sub form„ de Ómprumut materiale ∫i produse din
rezerva de mobilizare se vireaz„ Ón contul îDisponibil din
sume de mandat ∫i Ón depozit“, deschis la unit„˛ile
Trezoreriei Statului pe seama Oficiului Central de Stat
pentru Probleme Speciale care administreaz„ rezerva de
mobilizare.
3. Utilizarea aparaturii, autospecialelor, utilajelor sau
altor echipamente p„strate Ón exploatare la agen˛ii
economici se efectueaz„ Ón condi˛iile tehnice ∫i financiare
cuprinse Ón contractele Óncheiate Óntre Oficiul Central de
Stat pentru Probleme Speciale ∫i utilizatori.
4. Scoaterea cu caracter definitiv ∫i valorificarea unor
produse din rezerva de mobilizare se efectueaz„ ca
urmare a modific„rii nomenclatorului, a nivelului de
constituire, a atingerii limitei de valabilitate a termenului de
serviciu sau a duratei normale de func˛ionare.
Sumele Óncasate din garan˛ii re˛inute definitiv, penalit„˛i,
cote de adaos sau din valorificarea produselor scoase din
rezerva de mobilizare se constituie ca venituri ale bugetului
de stat.
CAPITOLUL III
Contabilitatea, gestionarea ∫i inventarierea
rezervelor de mobilizare
1. Potrivit alin. (1) al art. 30 din Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind preg„tirea
economiei na˛ionale ∫i a teritoriului pentru ap„rare,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 370/2004, rezervele
de mobilizare se constituie ∫i se p„streaz„ la agen˛ii
economici ∫i la institu˛iile publice care au sarcini pentru
mobilizare, precum ∫i Ón spa˛iile de depozitare a rezervelor
de stat, pe baza contractelor Óncheiate cu Oficiul Central
de Stat pentru Probleme Speciale.
Agen˛ii economici care gestioneaz„ rezerve de
mobilizare, organizeaz„ ∫i conduc contabilitatea Ón
conformitate cu prevederile Legii contabilit„˛ii nr. 82/1991,
republicat„, ∫i cu Planul de conturi pentru institu˛iile publice
∫i instruc˛iunile de aplicare a acestuia, aprobat prin Ordinul
ministrului finan˛elor publice nr. 324/1984, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Eviden˛a contabil„ a rezervelor de mobilizare se ˛ine
separat de eviden˛a contabil„ a agen˛ilor economici
respectivi.
Eviden˛a contabil„ a Óncas„rii veniturilor ∫i efectu„rii
cheltuielilor bugetare pentru rezerva de mobilizare se
organizeaz„ potrivit Planului de conturi pentru institu˛iile
publice ∫i instruc˛iunilor de aplicare a acestuia, aprobat prin
Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 324/1984, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Pentru eviden˛a

7

rezervelor de mobilizare se utilizeaz„ conturile specifice cu
aplicare la institu˛iile publice ∫i agen˛ii economici cu sarcini
Ón domeniu, prezentate Ón anexa nr. 1.
Completarea sau dezvoltarea Ón continuare a acestui
plan de conturi, precum ∫i a monografiei contabile a
principalelor opera˛iuni privind constituirea ∫i utilizarea
rezervelor de mobilizare, prezentat„ Ón anexa nr. 2, se face
cu aprobarea Ministerului Finan˛elor Publice, la propunerea
institu˛iilor Ón cauz„.
2. Referitor la regulile generale privind inventarierea
rezervelor de mobilizare, se vor aplica Normele privind
organizarea ∫i efectuarea inventarierii elementelor de activ
∫i de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finan˛elor
publice nr. 1.753/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004.
Rezultatele inventarierii se transmit Oficiului Central de Stat
pentru Probleme Speciale, care asigur„ m„surile
corespunz„toare pentru valorificarea acestora.
Potrivit pct. 50 din normele men˛ionate mai sus, unit„˛ile
apar˛in‚nd Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor ∫i altor institu˛ii cu caracter
special prev„zute prin lege efectueaz„ inventarierea
patrimoniului pe baz„ de norme proprii avizate de
Ministerul Finan˛elor Publice.
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
Óntocme∫te ∫i Ónainteaz„ la Ministerul Finan˛elor Publice, la
termenele stabilite, situa˛ii financiare trimestriale ∫i anuale
centralizate privind activitatea financiar-contabil„ a sectorului
privind rezerva de mobilizare, potrivit normelor metodologice
privind Ónchiderea conturilor contabile, Óntocmirea ∫i
depunerea situa˛iilor financiare privind execu˛ia bugetar„,
elaborate pentru institu˛iile publice.
Situa˛iile financiare trimestriale ∫i anuale pentru rezerva
de mobilizare vor fi cuprinse Ón cele ale ordonatorului
principal de credite.
CAPITOLUL IV
Elaborarea bugetului de stat pentru r„zboi
Œn conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea
nr. 477/2003, Ministerul Finan˛elor Publice, pe baza
planului de mobilizare a economiei na˛ionale pentru ap„rare
transmis de Oficiul Central de Stat pentru Probleme
Speciale ∫i a propunerilor ministerelor ∫i ale celorlalte
institu˛ii cu atribu˛ii Ón caz de mobilizare sau de r„zboi,
avizate de Oficiul Central de Stat pentru Probleme
Speciale, elaboreaz„ proiectul bugetului de stat pentru
r„zboi.
Œn scopul asigur„rii echilibrului dintre cerin˛ele cuprinse
Ón planul de mobilizare a economiei na˛ionale ∫i resursele
financiare ce urmeaz„ a fi prev„zute Ón bugetul de stat
pentru r„zboi, ministerele ∫i celelalte organe de specialitate
ale administra˛iei publice centrale ∫i locale vor avea Ón
vedere urm„toarele:
1. Lu‚ndu-se Ón considerare noul statut al Rom‚niei de
membru NATO, la elaborarea propunerilor pentru bugetul
de stat pentru r„zboi se va avea Ón vedere asigurarea
fondurilor care s„ permit„ participarea la ap„rarea
colectiv„, bazat„ pe o reevaluare radical„ a cerin˛elor
opera˛ionale Ón func˛ie de capabilit„˛i ∫i resurse, Ón
concordan˛„ cu regulile ce guverneaz„ aceast„ organiza˛ie,
obliga˛iile Rom‚niei fa˛„ de Alian˛a Nord-Atlantic„ ∫i
responsabilit„˛ile na˛ionale ale Armatei.
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2. La stabilirea fondurilor ce urmeaz„ a fi cuprinse Ón
bugetul de stat pentru r„zboi, baza de calcul o constituie
bugetul de stat pe anul pentru care se elaboreaz„, detaliat
pe ordonatorii principali de credite ∫i Ón cadrul acestora pe
capitole de cheltuieli bugetare.
Œn baza acestor date ∫i a sarcinilor ce le revin din
planul de mobilizare, ministerele ∫i celelalte organe ale
administra˛iei publice centrale ∫i locale vor proceda la
cuantificarea influen˛elor ∫i a modific„rilor care se produc
Ón volumul ∫i structura activit„˛ilor ce se desf„∫oar„ Ón
economie pentru starea de mobilizare, conform anexei
nr. 3, cu sumele rezultate urm‚nd a fi ajustate fondurile
prev„zute Ón bugetul de stat pe anul Ón curs aprobat de
c„tre Parlamentul Rom‚niei.
Pentru punerea de acord a sarcinilor cuprinse Ón planul
de mobilizare cu posibilit„˛ile de asigurare a resurselor
legate de condi˛iile specifice ∫i priorit„˛ile economiei la
r„zboi, propunerile transmise de ministere ∫i celelalte
organe ale administra˛iei publice centrale ∫i locale vor fi
analizate Ón prealabil ∫i avizate de c„tre Oficiul Central de
Stat pentru Probleme Speciale — organism guvernamental
cu atribu˛ii Ón domeniul preg„tirii economiei na˛ionale ∫i a
teritoriului pentru ap„rare.
3. Œn ceea ce prive∫te dimensionarea propunerilor de
cheltuieli ce urmeaz„ a fi Ónscrise Ón bugetul de stat pentru
r„zboi, ˛in‚ndu-se seama de volumul restr‚ns al resurselor
financiare pe care statul le poate mobiliza Ón asemenea
situa˛ii pe seama veniturilor ce pot fi atrase la bugetul de
stat sau la bugetele locale, dup„ caz, ministerele ∫i
celelalte institu˛ii publice cu sarcini la mobilizare, precum ∫i
agen˛ii economici care asigur„ Ón mod direct cerin˛ele
economiei de r„zboi vor definitiva aceste propuneri pe
baza unor m„suri ∫i programe specifice unui buget de
austeritate, Óntre care se pot men˛iona:
— utilizarea integral„ a capacit„˛ilor de produc˛ie
specializate Ón fabrica˛ia de tehnic„ ∫i materiale militare,
asigur‚ndu-se prioritate Ón alocarea ∫i dirijarea resurselor
bugetare c„tre sectoarele ∫i ramurile produc„toare de
armament, muni˛ii ∫i tehnic„ de lupt„;
— fondurile destinate investi˛iilor publice vor fi dirijate cu
preponderen˛„ pentru investi˛iile legate de extinderea
capacit„˛ilor de produc˛ie Ón domeniul fabrica˛iei de tehnic„
∫i materiale militare, admi˛‚ndu-se continuarea lucr„rilor
numai la obiectivele care contribuie nemijlocit la sus˛inerea
efortului de ap„rare, precum ∫i lucr„ri pentru prevenirea ∫i
Ónl„turarea efectelor produse de un eventual conflict militar,
ac˛iuni accidentale ∫i calamit„˛i naturale;
— asigurarea ∫i completarea nivelului stocurilor
intangibile de materii prime, materiale ∫i produse strategice
existente Ón rezervele de stat ∫i de mobilizare pentru
interven˛ii operative determinate de trecerea la realizarea
produc˛iei de tehnic„ militar„ ∫i armament;
— m„suri de ra˛ionalizare ∫i limitare a num„rului de
personal din sectorul administra˛iei publice, reconversia ∫i
dirijarea for˛ei de munc„ disponibile c„tre sectorul
produc˛iei de ap„rare;
— eliminarea cheltuielilor Ón scopuri administrative ∫i
gospod„re∫ti ∫i ra˛ionalizarea Ón acest sens a cheltuielilor
de Óntre˛inere ∫i func˛ionare a sectorului public;
— alte m„suri impuse de restr‚ngerea unor activit„˛i ∫i
sectoare Ón concordan˛„ cu nevoile sistemului na˛ional de
ap„rare.
4. Propunerile de cheltuieli ce urmeaz„ a fi Ónscrise Ón
proiectul bugetului de stat pentru r„zboi se vor stabili Ón
condi˛iile pre˛urilor avute Ón vedere la elaborarea proiectului
bugetului de stat pe anul respectiv.

La definitivarea influen˛elor rezultate ca urmare a
actualiz„rii unor indicatori valorici prev„zu˛i Ón planul de
mobilizare ce a fost elaborat Ón pre˛urile anilor anteriori,
este necesar ca acestea s„ se bazeze pe date certe
consemnate Ón situa˛iile financiare ale agen˛ilor economici
(de exemplu: cifra de afaceri, valoarea produc˛iei industriale
∫i agricole pe ramuri ∫i sectoare, valoarea investi˛iilor,
volumul desfacerilor de m„rfuri etc.).
Œn baza datelor actualizate prezentate de c„tre ministere
∫i celelalte organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale ∫i locale, Oficiul Central de Stat pentru Probleme
Speciale va proceda la modificarea ∫i actualizarea tuturor
indicatorilor valorici prev„zu˛i Ón planul de mobilizare
aprobat de Consiliul Suprem de Ap„rare a fi„rii.
5. La fundamentarea propunerilor de modificare a
cheltuielilor prev„zute Ón bugetul de stat pe anul Ón curs Ón
vederea determin„rii cheltuielilor bugetare pentru r„zboi, se
vor avea Ón vedere toate modific„rile intervenite Ón nivelul
∫i structura indicatorilor specifici fiec„rei categorii de
cheltuieli, astfel:
— Ón cadrul cheltuielilor de personal, definitivarea
fondurilor bugetare se va efectua pornindu-se de la
num„rul de salaria˛i propus a se finan˛a de la bugetul de
stat Ón anul curent, corectat cu reducerile corespunz„toare
impuse de cerin˛ele redistribuirii ∫i asigur„rii cu personal a
ramurilor ∫i sectoarelor implicate direct Ón produc˛ia de
armament ∫i tehnic„ militar„;
— la dimensionarea cheltuielilor materiale ∫i servicii se
va ˛ine seama de reducerea substan˛ial„ a volumului de
activitate al institu˛iilor publice ∫i de priorit„˛ile legate de
asigurarea fondurilor pentru cheltuielile specifice privind
hrana, medicamentele ∫i materialele sanitare, echipament ∫i
cazarmament ∫i a altor cheltuieli de r„zboi;
— la definitivarea cheltuielilor de capital se vor avea Ón
vedere priorit„˛ile stabilite prin planul de mobilizare,
fondurile alocate pentru investi˛ii urm‚nd a fi dirijate cu
preponderen˛„ Ón industria de ap„rare, precum ∫i pentru
lucr„rile de preg„tire operativ„ a teritoriului pentru ap„rare.
Pentru asigurarea unor priorit„˛i specifice economiei de
r„zboi, listele sintez„ a obiectivelor de investi˛ii stabilite
pentru fiecare minister sau organ al administra˛iei centrale
ori locale, dup„ caz, vor fi analizate ∫i avizate ∫i de c„tre
Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale, potrivit modelului din anexa
nr. 4.
6. Œn baza art. 41 din Legea nr. 477/2003, prin care se
stabilesc atribu˛ii Ón domeniul preg„tirii economiei na˛ionale
∫i a teritoriului pentru ap„rare, inclusiv pentru autorit„˛ile
administra˛iei publice locale, acestea vor elabora propuneri
corespunz„toare privind proiectul bugetului de stat pentru
r„zboi.
Œn ceea ce prive∫te propunerile de cheltuieli din
bugetele locale, la stabilirea necesarului de fonduri se
impune asigurarea cu prioritate a cheltuielilor legate de
preg„tirea teritoriului pentru ap„rare, a celor privind
acordarea asisten˛ei medicale, precum ∫i a m„surilor de
protec˛ie a popula˛iei civile Ón condi˛ii de r„zboi.
Proiectele bugetelor locale pe ansamblul jude˛ului ∫i al
municipiului Bucure∫ti vor fi analizate ∫i avizate Ón prealabil
de c„tre serviciile descentralizate ale Oficiului Central de
Stat pentru Probleme Speciale, dup„ care vor fi transmise
Ministerului Finan˛elor Publice, prin direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti.
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RECTIFIC√RI
Œn Legea nr. 593/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.240 din 22 decembrie 2004, se face urm„toarea rectificare (care
nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la art. II, Ón loc de: îLegea bibliotecilor nr. 334/2004...“ se va citi: îLegea bibliotecilor nr. 334/2002...“.
«
La Decretul nr. 1.151/2004 pentru numirea membrilor Colegiului na˛ional al Institutului Revolu˛iei
Rom‚ne din Decembrie 1989, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.224 din 20 decembrie
2004, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— anexa se completeaz„ cu pozi˛ia 25 cu urm„torul cuprins: î25. Vl„desan Emil“.
«
Œn anexa la Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 19/2005 privind aprobarea deducerilor personale
lunare pentru contribuabilii care realizeaz„ venituri din salarii la func˛ia de baz„ Óncep‚nd cu luna ianuarie
2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 39 din 12 ianuarie 2005, se fac urm„toarele rectific„ri (care nu apar˛in
Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):

•

Ón tabelele prev„zute la pct. 2, 3, 4 ∫i 5:

— Ón loc de: î14.000.000“ se va citi: î13.999.999“;
— Ón loc de: î14.000.001“ se va citi: î14.000.000“;
— Ón loc de: î18.000.000“ se va citi: î17.999.999“;
— Ón loc de: î18.000.001“ se va citi: î18.000.000“;
— Ón loc de: î22.000.000“ se va citi: î21.999.999“;
— Ón loc de: î22.000.001“ se va citi: î22.000.000“;
— Ón loc de: î26.000.000“ se va citi: î25.999.999“;
— Ón loc de: î26.000.001“ se va citi: î26.000.000“.
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