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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 98/2004
pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Serviciului de Informa˛ii Externe
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 98 din 10 noiembrie 2004 pentru modificarea
Legii nr. 1/1998 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Serviciului de Informa˛ii Externe, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.083 din 22 noiembrie
2004, cu urm„toarea modificare:
— La punctul 2, alineatul (2) al articolului 14 va avea
urm„torul cuprins:

î(2) Militarii angaja˛i pe baz„ de contract sunt Ónvesti˛i
cu exerci˛iul autorit„˛ii publice pe timpul ∫i Ón leg„tur„ cu
Óndeplinirea atribu˛iilor ∫i Óndatoririlor de serviciu, Ón limitele
competen˛elor stabilite prin lege pentru cadrele militare Ón
activitate. Modul de angajare, durata contractului, drepturile
∫i Óndatoririle militarilor angaja˛i pe baz„ de contract sunt
cele prev„zute de actele normative aplicabile armatei
rom‚ne ∫i prin ordin al directorului Serviciului de Informa˛ii
Externe.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 43.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 98/2004
pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea
∫i func˛ionarea Serviciului de Informa˛ii Externe
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 aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Serviciului de Informa˛ii Externe ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 16 martie 2005.
Nr. 130.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al municipiului Salonta
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta, jude˛ul Bihor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil situat Ón
municipiul Salonta, Str. ™arcadului nr. 1, jude˛ul Bihor,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public
al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor Ón domeniul public al municipiului Salonta ∫i Ón

administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta,
jude˛ul Bihor.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 197.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor Ón domeniul public al municipiului Salonta ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Salonta,
jude˛ul Bihor
Locul unde
este situat
imobilul care se
transmite

Persoana juridic„
de la care
se transmite
imobilul

Municipiul Salonta, Statul rom‚n,
Str. ™arcadului nr. 1, din administrarea
jude˛ul Bihor
Ministerului
Administra˛iei
∫i Internelor

Persoana juridic„
la care se
transmite
imobilul

Municipiul Salonta
∫i Ón administrarea
Consiliului Local al
Municipiului Salonta

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 9.044,5 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 11.088,5 m2
Suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 9,1640 ha

Num„rul atribuit de
Ministerul Finan˛elor Publice
conform Hot„r‚rii Guvernului
nr. 2.060/2004
(cod de clasificare
al imobilului)

106.735
Cod
de clasificare:
8.29.09

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul privat al comunei Belciugatele, jude˛ul C„l„ra∫i,
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Belciugatele
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea imobilului, reprezent‚nd
construc˛ii constituite Ón ferma agrozootehnic„ Dr„goe∫ti,

av‚nd datele de identificare cuprinse Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul privat
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al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale Ón domeniul privat al comunei Belciugatele,
jude˛ul C„l„ra∫i, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Comunei Belciugatele.

Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 198.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul privat al comunei Belciugatele, jude˛ul C„l„ra∫i, ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Comunei Belciugatele
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Comuna Belciugatele,
jude˛ul C„l„ra∫i

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Comuna Belciugatele,
jude˛ul C„l„ra∫i — Consiliul Local
al Comunei Belciugatele

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 8.028 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 8.028 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului
∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Brebu,
jude˛ul Cara∫-Severin, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare cuprinse Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Brebu, jude˛ul Cara∫-

Severin, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei
Brebu.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 199.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Brebu, jude˛ul Cara∫-Severin,
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Brebu

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Satul Valeadeni,
Statul rom‚n —
comuna Brebu,
Ministerul Ap„r„rii
jude˛ul Cara∫-Severin Na˛ionale

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Comuna Brebu,
jude˛ul Cara∫-Severin,
Consiliul Local al
Comunei Brebu

— Imobil 2902
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 106.626

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Suprafa˛a
construit„ = 3.773 m2
Suprafa˛a
desf„∫urat„ = 4.626 m2
Suprafa˛a total„ a
terenului, inclusiv
construc˛iile = 118.980 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea pozi˛iei 14 din anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 445/1995
privind transmiterea unor bunuri proprietate public„ a statului Ón administrarea
Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Pozi˛ia nr. 14 din anexa nr. 1 îLista
imobilelor, terenurilor ∫i a altor bunuri proprietate public„ a
statului, transmise Ón administrarea Regiei Autonome
«Administra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat»“ la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 445/1995 privind transmiterea unor
bunuri proprietate public„ a statului Ón administrarea Regiei
Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 152
din 17 iulie 1995, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:

Nr.
crt.

Denumirea imobilelor, a terenurilor,
a bunurilor care se preiau
∫i adresa acestora

î14. Vila Bujoreni din R‚mnicu V‚lcea,
Calea lui Traian nr. 267, jude˛ul
V‚lcea, cu construc˛ii anexe,
cu aria construit„ de 911,5 m2,
cu bunurile aferente ∫i teren
Ón suprafa˛„ de 26.455,43 m2

Institu˛ia public„
care de˛ine Ón prezent
aceste bunuri

— Consiliul Jude˛ean
V‚lcea
(fosta Prim„rie a
Jude˛ului V‚lcea)“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 200.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.255/2002
privind transmiterea unui imobil proprietate public„ a statului din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Muncii ∫i Solidarit„˛ii Sociale,
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de Munc„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.255/2002
privind transmiterea unui imobil proprietate public„ a statului
din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
administrarea Ministerului Muncii ∫i Solidarit„˛ii Sociale,
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de Munc„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 832
din 19 noiembrie 2002, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Imobilul prev„zut la alin. (1) va fi utilizat pentru
servicii de tip incubator de afaceri, Ón beneficiul categoriilor
de personal men˛ionate mai jos, Ón urm„toarea ordine de
priorit„˛i:
a) personalul disponibilizat din armat„;

b) personalul disponibilizat din industria de ap„rare;
c) alte categorii de personal disponibilizat din sectorul
de stat sau privat;
d) orice alte persoane care au probleme de integrare pe
pia˛a muncii, aflate Ón eviden˛a Agen˛iei Na˛ionale pentru
Ocuparea For˛ei de Munc„.“
2. Dup„ alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), care va avea urm„torul cuprins:
î(3) Firmele Ónfiin˛ate de persoanele prev„zute la
alin. (2) lit. c) ∫i d) pot fi admise Ón incubatorul de afaceri,
Ón limita spa˛iilor excedentare, Ón condi˛iile stabilite de
comun acord de c„tre institu˛iile care au responsabilit„˛i Ón
implementarea proiectului.“
3. Anexa se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 201.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei
pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de Munc„

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Municipiul Bucure∫ti,
™os. Olteni˛ei
nr. 225 A,
sectorul 4

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei/Agen˛ia
Na˛ional„ pentru
Ocuparea For˛ei
de Munc„

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

— cod 8.29.09.
— nr. M.F. 103.600

Caracteristicile tehnice ale
imobilului care se transmite

Pavilionul I corp A din
imobilul 2400 (par˛ial):
— suprafa˛a
construit„ = 492 m2
— suprafa˛a
desf„∫urat„ = 1.968 m2
— suprafa˛a total„ a
terenului = 1.500 m2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Afuma˛i
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Afuma˛i, jude˛ul Ilfov
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Afuma˛i ∫i Ón

administrarea Consiliului Local al Comunei Afuma˛i,
jude˛ul Ilfov.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis
potrivit art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 202.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Afuma˛i ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Afuma˛i, jude˛ul Ilfov
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Comuna Afuma˛i, Statul rom‚n,
Comuna Afuma˛i,
jude˛ul Ilfov
Ministerul Ap„r„rii Consiliul Local al
Na˛ionale
Comunei Afuma˛i,
jude˛ul Ilfov

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

— imobil 1.633
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 28.322

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

suprafa˛a construit„ = 588,97 m2
suprafa˛a desf„∫urat„ = 636,97 m2
suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 41.136 m2

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 AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru modificarea art. 1 alin. (9) ∫i (10) din Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii Ónsemnului de certificare a calit„˛ii vinurilor DOC
Ómbuteliate, destinate comercializ„rii, ∫i aprobarea modific„rii nivelului sumelor percepute ca taxe
pentru eliberarea autoriza˛iei de produc„tor de vinuri cu denumire de origine (DOC)
∫i a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)
V„z‚nd Referatul de aprobare al Oficiului Na˛ional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ∫i alte Produse
Vitivinicole (ONDOV) nr. 385 din 21 martie 2005,
Ón baza prevederilor Legii viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii comune a pie˛ei vitivinicole nr. 244/2002 ∫i ale
Normelor metodologice de aplicare a Legii viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii comune a pie˛ei vitivinicole nr. 244/2002,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.134/2002,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Alineatele (9) ∫i (10) ale articolului 1 din
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii Ónsemnului de
certificare a calit„˛ii vinurilor DOC Ómbuteliate, destinate

comercializ„rii, ∫i aprobarea modific„rii nivelului sumelor
percepute ca taxe pentru eliberarea autoriza˛iei de
produc„tor de vinuri cu denumire de origine (DOC) ∫i a
certificatului de atestare a dreptului de comercializare a
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vinurilor cu denumire de origine (DOC), publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.251 din
24 decembrie 2004, se modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:
î(9) Agen˛ii economici care Ómbuteliaz„ vinuri DOC Ón
vederea comercializ„rii sunt obliga˛i s„ aplice Ónsemnele de
certificare a calit„˛ii vinurilor DOC pe etichetele buteliilor,
Óncep‚nd cu data de 1 august 2005.
(10) Vinurile DOC Ómbuteliate ∫i livrate anterior datei
intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin pot fi comercializate
f„r„ aplicarea pe etichete a Ónsemnelor de certificare a
calit„˛ii, dar nu mai t‚rziu de 1 ianuarie 2006.“
Art. II. — Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 80/2005 pentru aprobarea modific„rii

art. 1 alin. (9) ∫i (10) din Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 942/2004 privind aprobarea
introducerii Ónsemnului de certificare a calit„˛ii vinurilor DOC
Ómbuteliate, destinate comercializ„rii, ∫i aprobarea
modific„rii nivelului sumelor percepute ca taxe pentru
eliberarea autoriza˛iei de produc„tor de vinuri cu denumire
de origine (DOC) ∫i a certificatului de atestare a dreptului
de comercializare a vinurilor cu denumire de origine
(DOC), publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 127 din 9 februarie 2005, se abrog„.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 21 martie 2005.
Nr. 158.
MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE

ORDIN
privind modificarea Procedurii de aprobare a entit„˛ilor care import„ bunuri Ón baza prevederilor
art. 69 lit. a), b), c) ∫i d) ∫i ale art. 82 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 59/2003
privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 545/2003, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonan˛a Guvernului nr. 29/2004
pentru reglementarea unor m„suri financiare, aprobat„ prin Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 354/2004, cu modific„rile ulterioare
Œn baza prevederilor art. 69 lit. a), b), c) ∫i d) ∫i ale art. 82 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 59/2003 privind
unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 545/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫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. I. — Punctul 5 din Procedura de aprobare a
entit„˛ilor care import„ bunuri Ón baza prevederilor art. 69
lit. a), b), c) ∫i d) ∫i ale art. 82 alin. (1) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri
scutite de la plata datoriei vamale, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 545/2003, modificat„ ∫i completat„ prin
Ordonan˛a Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea
unor m„suri financiare, aprobat„ prin Ordinul ministrului
finan˛elor publice nr. 354/2004, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 205 din 9 martie 2004, cu

modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
î5. Entit„˛ile care primesc aprobarea vor transmite la
direc˛ia general„ a finan˛elor publice jude˛ean„, respectiv
administra˛ia finan˛elor publice de sector care a dat
aprobarea, un raport anual privind activitatea desf„∫urat„ Ón
baza aprob„rii, respectiv structura ∫i cantitatea bunurilor
importate ∫i destina˛ia acestora.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 21 martie 2005.
Nr. 315.
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