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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoa∫terea
∫i func˛ionarea grupurilor de produc„tori, pentru comercializarea produselor agricole ∫i silvice
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 37 din
14 iulie 2005 privind recunoa∫terea ∫i func˛ionarea
grupurilor de produc„tori, pentru comercializarea produselor
agricole ∫i silvice, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. IV.9 din
Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 652 din 22 iulie 2005, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. Titlul ordonan˛ei va avea urm„torul cuprins:
îORDONANﬁ√
privind recunoa∫terea ∫i func˛ionarea grupurilor ∫i
organiza˛iilor de produc„tori, pentru comercializarea
produselor agricole ∫i silvice“
2. Articolul 1 se abrog„.
3. Dup„ articolul 1 se introduc trei noi articole,
articolele 11—13, cu urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Prezenta ordonan˛„ stabile∫te cadrul legal al
func˛ion„rii ∫i recunoa∫terii grupurilor ∫i organiza˛iilor de
produc„tori, care au ca scop comercializarea Ón comun a
produselor agricole ∫i silvice ale membrilor.
Art. 12. — (1) Œn conformitate cu prevederile prezentei
ordonan˛e, pot fi recunoscute ca grupuri de produc„tori
persoanele juridice constituite din produc„tori agricoli ∫i
silvici dac„ Óndeplinesc ∫i respect„ condi˛iile de
recunoa∫tere prev„zute de prezenta ordonan˛„.
(2) Pot fi recunoscute ca grupuri de produc„tori sau ca
organiza˛ii de produc„tori urm„toarele forme juridice:
a) societ„˛i comerciale, conform Legii nr. 31/1990,
republicat„, cu modific„rile ulterioare;
b) societ„˛i agricole ∫i alte forme de asociere Ón
agricultur„, conform Legii nr. 36/1991;
c) asocia˛ii ∫i funda˛ii, conform Ordonan˛ei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 246/2005;
d) cooperative agricole, conform Legii coopera˛iei
agricole nr. 566/2004;
e) orice alt„ form„ juridic„ de asociere, conform
legisla˛iei Ón vigoare.
Art. 13. — Pentru a beneficia de avantaje financiare Ón
cadrul organiz„rii comune de pia˛„ dup„ integrarea
Rom‚niei Ón Uniunea European„, persoanele juridice
men˛ionate la art. 12 alin. (2) care activeaz„ Ón sectorul
fructe ∫i legume ∫i au ca scop comercializarea Ón comun a
produc˛iei membrilor vor fi recunoscute ca organiza˛ii de
produc„tori sau ca grupuri de produc„tori recunoscute

preliminar, conform criteriilor stabilite Ón normele de aplicare
a prezentei ordonan˛e.“
4. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Œn sensul prezentei ordonan˛e, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) produc„tor — persoan„ fizic„ sau juridic„ ce Ó∫i
valorific„ produc˛ia proprie Ón conformitate cu prevederile
prezentei ordonan˛e;
b) grup de produc„tori — orice persoan„ juridic„
recunoscut„ de c„tre autoritatea competent„ a statului Ón
conformitate cu prevederile prezentei ordonan˛e;
c) organiza˛ie de produc„tori — orice persoan„ juridic„
prev„zut„ la art. 12 alin. (2), care activeaz„ Ón domeniul
fructelor ∫i legumelor, este constituit„ exclusiv din
produc„tori agricoli, are ca scop comercializarea produc˛iei
membrilor ∫i Óndepline∫te condi˛iile de recunoa∫tere;
d) grup de produc„tori recunoscut preliminar — orice
persoan„ juridic„ prev„zut„ la art. 1 2 alin. (2), care
activeaz„ Ón domeniul fructelor ∫i legumelor, este constituit„
exclusiv din produc„tori agricoli ∫i are ca scop
comercializarea produc˛iei membrilor, dar care nu
Óndepline∫te condi˛iile de recunoa∫tere ca organiza˛ie de
produc„tori;
e) recunoa∫tere — drept dob‚ndit de c„tre persoanele
juridice prev„zute la art. 1 2 alin. (2), care Óndeplinesc
condi˛iile de recunoa∫tere prev„zute de prezenta ordonan˛„
ca grup de produc„tori sau ca organiza˛ie de produc„tori;
f) recunoa∫tere preliminar„ — drept dob‚ndit de c„tre
persoanele juridice prev„zute la art. 12 alin. (2), care nu
Óndeplinesc condi˛iile de recunoa∫tere ca organiza˛ie de
produc„tori, au aprobat un plan de recunoa∫tere ∫i
beneficiaz„ de o perioad„ de tranzi˛ie;
g) valoarea produc˛iei comercializate — valoarea f„r„
TVA a produc˛iei realizate de membrii grupului sau ai
organiza˛iei de produc„tori ∫i valorificate prin intermediul
acestora.“
5. Articolul 3 se abrog„.
6. Dup„ articolul 3 se introduce un nou articol,
articolul 31, cu urm„torul cuprins:
îArt. 31. — Œn condi˛iile prezentei ordonan˛e autoritatea
competent„ a statului este Ministerul Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale.“
7. Titlul capitolului II va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL II
Recunoa∫terea ∫i func˛ionarea grupurilor ∫i organiza˛iilor
de produc„tori“
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8. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Persoanele juridice prev„zute la art. 12 alin. (2)
pot s„ solicite de la autoritatea competent„ a statului
recunoa∫terea sau recunoa∫terea preliminar„, dup„ caz.“
9. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Grupurile ∫i organiza˛iile de produc„tori,
precum ∫i grupurile de produc„tori recunoscute preliminar
func˛ioneaz„ ∫i pot fi recunoscute pentru una sau mai
multe grupe de produse, care se stabilesc prin normele de
aplicare a prezentei ordonan˛e.“
10. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Principalele criterii de recunoa∫tere a
grupului de produc„tori sunt:
a) s„ se Ónfiin˛eze la ini˛iativa produc„torilor agricoli ∫i
silvici;
b) s„ Óndeplineasc„ condi˛iile minime de recunoa∫tere
privind num„rul de membri ∫i valoarea produc˛iei
comercializate Ón comun, conform normelor de aplicare a
prezentei ordonan˛e;
c) s„ se prevad„ Ón actul constitutiv sau Ón statut
urm„toarele obliga˛ii ale membrilor:
1. s„ aplice deciziile adoptate de grupul de produc„tori
cu privire la raportarea produc˛iei, tehnicile de produc˛ie ∫i
protec˛ia mediului Ónconjur„tor;
2. s„ comercializeze cel pu˛in 75% din produc˛ia proprie
prin intermediul grupului de produc„tori;
3. s„ fac„ parte dintr-un singur grup de produc„tori
pentru aceea∫i grup„ de produse;
4. s„ pun„ la dispozi˛ie informa˛iile solicitate de grupul
de produc„tori referitoare la suprafe˛ele destinate produc˛iei,
tipul de cultur„, cantit„˛ile recoltate ∫i v‚nz„rile directe, Ón
vederea Óntocmirii statisticilor;
5. s„ pl„teasc„ contribu˛iile financiare prev„zute Ón actul
constitutiv pentru Ónfiin˛area ∫i func˛ionarea grupului de
produc„tori;
d) s„ se prevad„ Ón actul constitutiv sau Ón statut
dispozi˛ii privind:
1. proceduri de promovare, adoptare ∫i modificare a
deciziilor grupului de produc„tori;
2. reglement„ri care s„ permit„ produc„torilor membri
s„ verifice grupul ∫i deciziile adoptate de acesta;
3. penalit„˛i pentru nerespectarea obliga˛iilor ce le revin
conform actului constitutiv, Ón special pentru neplata
contribu˛iilor financiare sau pentru nerespectarea deciziilor
adun„rii generale;
4. reguli de admitere a noilor membri, respectiv durata
minim„ a calit„˛ii de membru, care nu poate fi mai mic„
de un an;
5. reguli de excludere ∫i retragere a membrilor din
grupul de produc„tori;
6. m„suri contabile ∫i bugetare necesare pentru
func˛ionarea grupului de produc„tori;
e) s„ dispun„ de organe de conducere ∫i de mijloace
tehnice care s„ Ói permit„ s„ asigure managementul
comercial ∫i bugetar pentru func˛ionarea grupului de
produc„tori.
(2) Criteriile de recunoa∫tere a organiza˛iilor de
produc„tori, precum ∫i criteriile de recunoa∫tere preliminar„
a grupurilor de produc„tori vor fi prev„zute Ón normele de
aplicare a prezentei ordonan˛e.
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(3) Perioada minim„ de func˛ionare a grupurilor ∫i
organiza˛iilor de produc„tori, precum ∫i a grupurilor de
produc„tori recunoscute preliminar, Ón condi˛iile prezentei
ordonan˛e, nu poate fi mai mic„ de un an.“
11. Titlul capitolului III va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL III
Avizul de recunoa∫tere/recunoa∫tere preliminar„
sau de retragere“
12. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Avizul de recunoa∫tere/recunoa∫tere
preliminar„ se solicit„ de c„tre persoanele juridice
prev„zute la art. 1 2 alin. (2) Ón condi˛iile stabilite prin
normele de aplicare a prezentei ordonan˛e.“
13. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Autoritatea competent„ a statului:
a) ia decizia de acordare a recunoa∫terii/recunoa∫terii
preliminare Ón termen de 90 de zile de la data depunerii
cererii Ónso˛ite de toate documentele necesare;
b) face verific„ri la intervale regulate pentru a stabili
dac„ sunt respecta˛i termenii ∫i condi˛iile de
recunoa∫tere/recunoa∫tere preliminar„, iar Ón caz de
nerespectare aplic„ penalit„˛i ∫i decide, dac„ este cazul,
retragerea recunoa∫terii/recunoa∫terii preliminare.
(2) Respingerea cererii de recunoa∫tere/recunoa∫tere
preliminar„ se comunic„ solicitantului Ón scris, motivat, Ón
termen de 90 de zile.
(3) Avizul de recunoa∫tere se Ónregistreaz„ Óntr-un
registru special deschis de c„tre autoritatea competent„ a
statului.“
14. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Responsabilitatea verific„rii Óndeplinirii
criteriilor ∫i condi˛iilor de recunoa∫tere/recunoa∫tere
preliminar„, precum ∫i a modului de utilizare a sprijinului
financiar revine autorit„˛ii competente a statului, care
elibereaz„ avizul de recunoa∫tere/recunoa∫tere preliminar„.“
15. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Modelul avizului de recunoa∫tere/
recunoa∫tere preliminar„ ∫i cel al deciziei de retragere a
recunoa∫terii/recunoa∫terii preliminare se stabilesc prin
normele de aplicare a prezentei ordonan˛e.“
16. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Avizul de recunoa∫tere/recunoa∫tere
preliminar„ poate fi retras de c„tre autoritatea emitent„
printr-o decizie de retragere a recunoa∫terii/recunoa∫terii
preliminare, Ón cazul Ón care:
a) nu mai sunt Óndeplinite criteriile de recunoa∫tere/
recunoa∫tere preliminar„;
b) avizul de recunoa∫tere/recunoa∫tere preliminar„ a fost
ob˛inut prin prezentarea de date neconforme realit„˛ii;
c) nu sunt respectate obliga˛iile cuprinse Ón actul
constitutiv, fa˛„ de membrii grupurilor de produc„tori
recunoscute sau recunoscute preliminar, precum ∫i fa˛„ de
cei ai organiza˛iilor de produc„tori.“
17. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — Grupurile de produc„tori recunoscute sau
recunoscute preliminar, precum ∫i organiza˛iile de
produc„tori func˛ioneaz„ pe baza statutului propriu aprobat
de adunarea general„.“
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18. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — Scopul activit„˛ii grupurilor ∫i organiza˛iilor
de produc„tori, precum ∫i a grupurilor de produc„tori
recunoscute preliminar este comercializarea Ón comun a
produselor agricole ∫i silvice ale membrilor, urm„rind
realizarea urm„toarelor obiective:
a) planificarea ∫i modificarea produc˛iei conform cererii
pie˛ei, Ón special conform condi˛iilor de calitate ∫i cantitate;
b) promovarea concentr„rii ofertei ∫i plasarea pe pia˛„
a produselor ob˛inute de membrii s„i;
c) reducerea costurilor de produc˛ie ∫i stabilizarea
pre˛urilor la produc„tor;
d) promovarea utiliz„rii practicilor de cultivare, a
tehnicilor de produc˛ie ∫i gestiune a de∫eurilor care s„ nu
d„uneze mediului Ónconjur„tor, Ón special pentru protec˛ia
calit„˛ii apelor, a solului ∫i a peisajului natural, precum ∫i
men˛inerea ∫i/sau promovarea biodiversit„˛ii.“
19. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Calitatea de membru al unui grup de
produc„tori recunoscut sau recunoscut preliminar ori al unei
organiza˛ii de produc„tori poate fi dob‚ndit„ de c„tre orice
produc„tor agricol ∫i silvic care de˛ine legal o baz„ de
produc˛ie, Ó∫i declar„ Ón scris inten˛ia de a comercializa
produc˛ia agricol„ ori silvic„ proprie Ón cadrul grupului sau
al organiza˛iei de produc„tori ∫i pl„te∫te cotiza˛ia, Ón
conformitate cu statutul.
(2) Produc„torii care au dob‚ndit calitatea de membru
se pot retrage, renun˛‚nd la aceast„ calitate, cu
respectarea unui termen de preaviz a c„rui durat„ este
stabilit„ prin statut.“
20. Articolul 15 se abrog„.
21. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — Grupurile de produc„tori recunoscute sau
recunoscute preliminar, precum ∫i organiza˛iile de
produc„tori pot fuziona Ón cadrul aceleia∫i grupe de
produse ori se pot diviza, p„str‚ndu-∫i recunoa∫terea/
recunoa∫terea preliminar„, cu respectarea dimensiunilor ∫i
criteriilor stabilite pentru produsul sau grupa respectiv„ de
produse.“
22. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — (1) Grupurile de produc„tori recunoscute
sau recunoscute preliminar, precum ∫i organiza˛iile de
produc„tori recunoscute pot beneficia de sprijin financiar de
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, ∫i pot solicita acordarea
acestuia Ón numele membrilor lor, cu acordul adun„rii
generale.
(2) Destina˛ia, modul ∫i condi˛iile de acordare a
sprijinului financiar se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului, la

propunerea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale.
(3) Grupurile de produc„tori recunoscute sau
recunoscute preliminar, precum ∫i organiza˛iile de
produc„tori recunoscute pot beneficia de credite de
investi˛ii acordate de la bugetul de stat Ón cadrul unor
programe de finan˛are, inclusiv pentru accesarea
programului SAPARD, cu respectarea condi˛iilor de
accesare impuse de aceste programe.
(4) Odat„ cu aderarea Rom‚niei la Uniunea European„,
produc„torii agricoli ∫i silvici organiza˛i Ón grupuri ∫i
organiza˛ii de produc„tori pot beneficia de sprijin financiar
oferit prin m„suri de dezvoltare rural„.
(5) Dup„ aderarea Rom‚niei la Uniunea European„,
grupurile de produc„tori recunoscute sau recunoscute
preliminar, precum ∫i organiza˛iile de produc„tori
recunoscute vor putea beneficia de avantaje financiare
oferite numai Ón cadrul organiz„rii comune a pie˛ei fructelor
∫i legumelor.
(6) La accesarea programelor de finan˛are pentru
investi˛ii, grupurile de produc„tori recunoscute sau
recunoscute preliminar, precum ∫i organiza˛iile de
produc„tori recunoscute pot beneficia de cumularea
plafoanelor maxime aferente fiec„rui membru, astfel:
a) integral, dac„ are p‚n„ la 10 membri;
b) 70% din fondul aferent num„rului total de membri,
dac„ are Óntre 10 ∫i 20 de membri;
c) 50% din fondul aferent num„rului total de membri,
dac„ are Óntre 20 ∫i 50 de membri;
d) 25% din fondul aferent num„rului total de membri,
dac„ are peste 50 de membri.
(7) Grupurile ∫i organiza˛iile de produc„tori care au
beneficiat de sprijin financiar de la bugetul de stat ∫i au
utilizat acest sprijin Ón alt scop dec‚t cel pentru care le-a
fost acordat sunt obligate s„ restituie integral acest sprijin,
inclusiv dob‚nzile aferente.“
23. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — Grupurile de produc„tori recunoscute sau
recunoscute preliminar, precum ∫i organiza˛iile de
produc„tori recunoscute nu pot beneficia de dubl„ finan˛are
public„ pentru aceea∫i activitate.“
Art. II. — Ordonan˛a Guvernului nr. 37/2005 privind
recunoa∫terea ∫i func˛ionarea grupurilor de produc„tori,
pentru comercializarea produselor agricole ∫i silvice, cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta lege, va fi
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 338.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoa∫terea ∫i func˛ionarea
grupurilor de produc„tori, pentru comercializarea produselor
agricole ∫i silvice
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoa∫terea ∫i func˛ionarea grupurilor de
produc„tori, pentru comercializarea produselor agricole ∫i silvice ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.155.



PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 132 din 22 septembrie 2005 pentru completarea art. 29 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 892 din 5 octombrie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

MIRON TUDOR MITREA

GEORGE SABIN CUTA™

Bucure∫ti, 2 decembrie 2005.
Nr. 352.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea
art. 29 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea privind respingerea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 132/2005 pentru completarea art. 29 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2005 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 30 noiembrie 2005.
Nr. 1.174.



PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigur„rilor
sociale de stat pe anul 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 67
din 29 iunie 2005 cu privire la rectificarea bugetului asigur„rilor sociale de
stat pe anul 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 570 din 4 iulie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

MIRON TUDOR MITREA

GEORGE SABIN CUTA™

Bucure∫ti, 2 decembrie 2005.
Nr. 354.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea
bugetului asigur„rilor sociale de stat pe anul 2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului
asigur„rilor sociale de stat pe anul 2005 ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2005.
Nr. 1.176.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe anul 2005,
aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 142
din 13 octombrie 2005 privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului
de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 939 din 20 octombrie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

MIRON TUDOR MITREA

GEORGE SABIN CUTA™

Bucure∫ti, 2 decembrie 2005.
Nr. 355.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea
bugetului Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat
pe anul 2005 nr. 511/2004
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 142/2005 privind modificarea bugetului Ministerului
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Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea
bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2005.
Nr. 1.177.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROM¬NIEI
COMISIA NAﬁIONAL√ PENTRU CONTROLUL ACTIVIT√ﬁILOR NUCLEARE

ORDIN
privind interzicerea utiliz„rii instala˛iilor radiologice medicale
de fluoroscopie f„r„ intensificator de imagine
Œn conformitate cu prevederile:
• Legii nr. 111/1996 privind desf„∫urarea Ón siguran˛„ a activit„˛ilor nucleare, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
• Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei
Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare, cu modific„rile ulterioare;
• 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,
pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œncep‚nd cu data de 31 decembrie 2005 se
interzice utilizarea instala˛iilor radiologice medicale de
fluoroscopie f„r„ intensificator de imagine.
Art. 2. — Titularii de autoriza˛ie de utilizare care nu au
luat m„suri de dotare cu intensificatoare de imagine a
instala˛iilor radiologice medicale de fluoroscopie, de la data
de 31 decembrie 2005, vor Ónceta activitatea de utilizare ∫i
vor dispune indisponibilizarea acestor instala˛ii radiologice
medicale de fluoroscopie f„r„ intensificator de imagine, prin
punerea de sigiliu.
Art. 3. — Autoriza˛iile de utilizare a instala˛iilor
radiologice medicale de fluoroscopie f„r„ intensificator de

imagine, cu valabilitate dup„ data de 31 decembrie 2005,
se vor modifica din oficiu Ón autoriza˛ii de de˛inere pentru
postul de fluoroscopie ∫i autoriza˛ie de utilizare numai
pentru postul de grafie, dup„ caz.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 5. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare de la data
public„rii.
Art. 6. — Direc˛ia radia˛ii ionizante va duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare,
Vilmos Zsombori
Bucure∫ti, 28 noiembrie 2005.
Nr. 372.
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