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HOT√R¬RI

ALE

CAMEREI

D E P U T A fi I L O R

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

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004 privind aprobarea
componen˛ei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 38 ∫i 41 din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor
nr. 42/2004 privind aprobarea componen˛ei nominale a
comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
— domnul deputat Miron Tudor Mitrea, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat Ón calitatea
de membru al Comisiei pentru s„n„tate ∫i familie;
— domnul deputat Victor-Viorel Ponta, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat Ón calitatea
de membru al Comisiei juridice, de disciplin„ ∫i imunit„˛i;

— domnul deputat Costic„ Macale˛i, apar˛in‚nd Grupului
parlamentar al P.S.D., trece de la Comisia pentru s„n„tate
∫i familie, Ón calitatea de membru, la Comisia pentru
administra˛ie public„, amenajarea teritoriului ∫i echilibru
ecologic;
— domnul deputat Valeriu ™tefan Zgonea, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al P.S.D., trece de la Comisia pentru
tehnologia informa˛iei ∫i comunica˛iilor, Ón calitatea de
membru,

la

Comisia

pentru

administra˛ie

public„,

amenajarea teritoriului ∫i echilibru ecologic.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 21 martie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

MIRON TUDOR MITREA

Bucure∫ti, 21 martie 2005.
Nr. 11.

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
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii Ón domeniul public al comunei Bran ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Bran, jude˛ul Bra∫ov
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 ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil situat Ón
comuna Bran, jude˛ul Bra∫ov, identificat potrivit anexei care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public

al statului ∫i din administrarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Ón domeniul public al comunei Bran ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Bran, jude˛ul Bra∫ov.
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Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
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
Directorul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Alexandru Radu Timofte
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 203.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Ón domeniul public al comunei Bran ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Bran, jude˛ul Bra∫ov
Persoana juridic„
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridic„
la care
se transmite imobilul

Comuna Bran,
Serviciul Rom‚n
jude˛ul Bra∫ov,
de Informa˛ii
CF 1.180 Simon,
Nr. topo 3.003/3/b/1/b/1/1;
3.003/1/b/b/1/1;
3.001/2/b/1/1;
3.003/2/b/b/1/a/1

Consiliul Local
al Comunei Bran

Locul unde este situat
imobilul

Pozi˛ia din inventarul
bunurilor apar˛in‚nd
domeniului public
al statului

Nr. M.F.P.:145.157

Caracteristicile tehnice ale imobilului

suprafa˛a construit„ = 336,58 m2
suprafa˛a desf„∫urat„ = 336,58 m2
suprafa˛a terenului = 2.232 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
COMISIA NAfiIONAL√ DE PROGNOZ√
Nr. 133 din 28 februarie 2005

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
Nr. 290 din 15 martie 2005

ORDIN
privind completarea Listei cuprinz‚nd utilajele tehnologice, instala˛iile, echipamentele,
aparatele de m„sur„ ∫i control, automatiz„ri ∫i produse software, achizi˛ionate din import,
care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobat„ prin Ordinul ministrului dezvolt„rii
∫i prognozei ∫i al ministrului finan˛elor publice nr. 228/1.437/2001
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investi˛iilor directe cu impact
semnificativ Ón economie,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei Na˛ionale de Prognoz„ ∫i
al Hot„r‚rii 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,
pre∫edintele Comisiei Na˛ionale de Prognoz„ ∫i ministrul finan˛elor publice emit prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ completarea Listei cuprinz‚nd
utilajele tehnologice, instala˛iile, echipamentele, aparatele de
m„sur„ ∫i control, automatiz„ri ∫i produse software,
achizi˛ionate din import, care sunt exceptate de la plata
taxelor vamale, aprobat„ prin Ordinul ministrului dezvolt„rii
∫i prognozei ∫i al ministrului finan˛elor publice
p. Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale de Prognoz„,
Ion Ghizdeanu

nr. 228/1.437/2001, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 565 din 11 septembrie 2001, cu
produsele prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
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ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd utilajele tehnologice, instala˛iile, echipamentele, aparatele de m„sur„ ∫i control, automatiz„ri ∫i produse
software, achizi˛ionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale
— completare —
Nr.
crt.

Pozi˛ia
tarifar„

1.

ex. 3926.90.99

2.

ex. 7326.90.98

3.
4.

ex. 7616.99.90
ex. 8414.60.00

5.
6.
7.
8.

ex.
ex.
ex.
ex.

9.

ex. 8428.90.98

10.

ex. 8462.10.10

11.
12.
13.

ex. 8462.39.99
ex. 8467.29.90
ex. 8479.50.00

14.

ex. 8479.89.98

15.
16.

ex. 8504.31.90
ex. 8512.20.00

17.
18.
19.

ex. 8514.10.80
ex. 8515.11.00
ex. 8515.19.00

20.

ex. 8515.80.99

21.
22.

ex. 8543.20.00
ex. 8543.89.95

23.

ex. 9030.83.90

24.

ex. 9031.49.00

25.

ex. 9031.80.91

26.

ex. 9031.80.99

8419.39.90
8424.89.95
8428.33.90
8428.39.91

Denumirea pozi˛iei tarifare
(denumirea produsului)

---- Altele (sistem de stocat pl„cu˛e cablate PCB deteriorate, echipament pentru depozitare de
pl„ci defecte)
---- Altele (dispozitiv pentru ghidarea terminalelor, dispozitiv de extrac˛ie ac indicator de pe bord,
transportor)
---- Altele (calibru)
-- Hote a c„ror latur„ orizontal„ cea mai mare este de maximum 120 cm (aparat de
absorb˛ie fum ∫i praf)
---- Altele (ma∫in„ de uscat solu˛ia de pe pl„cu˛a cald„ cu cadru suport)
---- Altele (echipament de acoperire antistatic„ a sticlei frontale)
---- Altele (echipament automat de transport)
----- Transportoare sau conveioare cu role sau g„le˛i (sistem de alimentare cu l„di˛e, sistem de
transport pentru cutii cu borduri)
------ Altele (echipament pentru alimentarea automat„ a liniei cu pl„ci, echipament automat de
r„cire ∫i transport al pl„cilor, sistem de alimentare cu piese echipat cu sistem de colectare
praf, transportor)
--- Cu comand„ numeric„ (echipament de presat indicatorul, ma∫in„ de inserat ∫aib„terminale, echipat„ cu dispozitiv pentru inserare ∫aib„ ∫i cu cutia de alimentare ∫aibe)
----- Altele (ma∫in„ de t„iat terminale componente)
------ Altele (∫urubelni˛„ electric„ dinamometric„, ∫urubelni˛„ electronic„ dinamometric„)
-- Robo˛i industriali nedenumi˛i ∫i necuprin∫i Ón alt„ parte (echipament automat pentru
punerea pastei de cositor pe plac„ cu matri˛„ pentru aplicarea pastei pe plac„, echipament
automat pentru montarea componentelor cu dimensiuni mici/mari pe plac„)
----- Altele (echipament automat de cur„˛are a pl„cilor, sistem de alimentare cu ∫uruburi, ma∫in„
suport ∫uruburi, echipament de cur„˛at cu ultrasunete)
----- Altele (surs„ pentru verificare LED)
-- Alte aparate de iluminat sau de semnalizare vizual„ (lamp„ de control ∫i avertizare
proces)
---- Altele (cuptor pentru lipit componente electronice pe plac„)
--- Ciocane ∫i pistoale de lipit (sta˛ie de lipire manual„, pomp„ de cositor cu jet de aer cald)
--- Altele (robot pentru lipit piese pe cablaje echipate cu suport plac„ cablat„ pentru robot ∫i cu
cadru metalic de sus˛inere robot)
----- Altele (ma∫in„ de imprimat la cald cu dispozitiv de imprimare la cald a sticlei frontale,
echipament pentru imprimarea la cald a indicatorului cu dispozitiv pentru imprimarea la cald a
indicatorului)
-- Generatoare de semnal (generator de semnal)
----- Altele (ma∫in„ pentru Ónscris program Ón CIP echipat„ cu suport pentru pl„cu˛a cablat„, pistol
cu aer antistatic cu vacuum)
---- Altele (ma∫in„ de citit/Ónscris date referitoare la motoarele pas cu pas, tester verificat
func˛ionare plac„ cablat„ echipat„ cu suport pentru sus˛inere pl„cu˛„ cablat„ ∫i cadru metalic
pentru sus˛inere tester, ma∫in„ pentru ∫tergere/scriere date Ón CIP echipat„ cu suport
carcas„ bord)
--- Altele (echipament pentru inspec˛ia manual„ a pl„cilor electronice, ma∫in„ pentru inspec˛ie
cu camer„ video echipat„ cu suport bord, ma∫in„ pentru inspec˛ia vizual„ a acului indicator
vitezometru ∫i turometru, echipat„ cu suport bord, ma∫in„ pentru inspec˛ia luminilor bord
echipat„ cu suport bord, echipament automat de inspec˛ie optic„)
----- Pentru m„surarea sau controlul m„rimilor geometrice (dispozitiv de verificare a sticlei
frontale, calibru)
----- Altele (aparat pentru controlul pa∫ilor de lucru)
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MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor nr. 199/2004
pentru aprobarea componen˛ei Comisiei de atestare a persoanelor fizice ∫i juridice
care elaboreaz„ studii de evaluare a impactului asupra mediului ∫i bilan˛uri de mediu
∫i a Comisiei pentru contesta˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. I.12 ∫i ale art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile art. 19 din Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 978/2003
privind Regulamentul de atestare a persoanelor fizice ∫i juridice care elaboreaz„ studii de evaluare a impactului asupra
mediului ∫i bilan˛uri de mediu, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. I. — Se Ónlocuie∫te anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor nr. 199/2004
pentru aprobarea componen˛ei Comisiei de atestare a
persoanelor fizice ∫i juridice care elaboreaz„ studii de
evaluare a impactului asupra mediului ∫i bilan˛uri de mediu
∫i a Comisiei pentru contesta˛ii, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 662 din 22 iulie 2004, cu anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data
Óntrunirii Comisiei de atestare a persoanelor fizice ∫i juridice
care elaboreaz„ studii de evaluare a impactului asupra
mediului ∫i bilan˛uri de mediu.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 11 martie 2005.
Nr. 160.
ANEX√
(Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor nr. 199/2004)
C O M P O N E N fi A

Comisiei de atestare a persoanelor fizice ∫i juridice care elaboreaz„ studii de evaluare a impactului asupra mediului
∫i bilan˛uri de mediu
1. Constantin Popescu, secretar de stat
2. Angela Filipa∫, director, Direc˛ia evaluare impact, controlul polu„rii ∫i managementul
riscului — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
3. Cornel Florea Gabrian, director, Direc˛ia elaborare ∫i implementare politici economice
de mediu — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
4. Adrian Badea, profesor universitar doctor inginer, Facultatea de Energetic„ — Universitatea
Politehnica Bucure∫ti
5. Jorj M„d„lin Mihailovici, conferen˛iar universitar doctor inginer, Facultatea de Hidrotehnic„ —
Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti
6. prof. Lucian Matei, Facultatea de Geologie ∫i Geofizic„ — Universitatea Bucure∫ti
7. prof. Cornel Dinu, Facultatea de Geologie ∫i Geofizic„ — Universitatea Bucure∫ti

pre∫edinte
membru
membru
membru
membru
membru
membru

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat, cantit„˛ilor de produse pe culturi,
sumelor aferente acestora, precum ∫i condi˛iilor de eligibilitate ale produc„torilor agricoli
V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 76.973 din 14 martie 2005,
Ón baza prevederilor art. 4 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea
de subven˛ii Ón anul 2005 produc„torilor agricoli din sectorul vegetal, Ón scopul cre∫terii produc˛iei ∫i a indicilor de calitate
a produselor agricole,
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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. 1. — (1) Œn sensul prezentului ordin, beneficiarii
sumelor acordate, reprezent‚nd sprijin direct al statului pe
produs, sunt produc„torii agricoli, persoane fizice sau
juridice, constitui˛i conform prevederilor Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 108/2001 privind exploata˛iile
agricole, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 166/2002, cu complet„rile ulterioare, care de˛in sau
administreaz„ exploata˛ii agricole, precum ∫i unit„˛ile de
cercetare ∫i Ónv„˛„m‚nt agricol, care produc ∫i valorific„ pe
pia˛a intern„ produsele agricole prev„zute Ón anexa nr. 1 la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct al
statului prin acordarea de subven˛ii Ón anul 2005
produc„torilor agricoli din sectorul vegetal, Ón scopul
cre∫terii produc˛iei ∫i a indicilor de calitate a produselor
agricole.
(2) Conform prevederilor Hot„r‚rii Guvernului
nr. 65/2005, valoarea total„ a subven˛iilor acordate Ón
sectorul vegetal, pentru produsele prev„zute Ón anexa nr. 1
la Hot„r‚rea Guvernului nr. 65/2005, valorificate pe pia˛a
intern„, este de 1.283 miliarde lei.
Art. 2. — Se aprob„ cantit„˛ile de produse pe culturi,
pentru care se acord„ sprijin direct al statului pe produs,
nivelul sprijinului ∫i sumele aferente acestora, cuprinse Ón
anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 3. — (1) Cererea-tip prev„zut„ la art. 5 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 65/2005 va fi Ónso˛it„ de
urm„toarele documente:
a) pentru persoane fizice: copie de pe buletinul de
identitate/cartea de identitate, Ónso˛it„ de adeverin˛a
eliberat„ de prim„ria local„, care s„ ateste c„ face parte
dintr-o exploata˛ie familial„; pentru persoane juridice: copii
de pe certificatul de Ónmatriculare ∫i certificatul de
Ónregistrare fiscal„;
b) adeverin˛„ de la prim„ria Ón a c„rei raz„ se afl„
suprafa˛a cultivat„, din care s„ rezulte cultura, suprafa˛a,
produc˛ia total„ ob˛inut„, vizat„ ∫i de reprezentantul direc˛iei
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„;
c) copii de pe actele doveditoare ale Óncas„rii
contravalorii m„rfii livrate;
d) copie de pe formularul de gradare la produsul marf„
gr‚u + secar„.
(2) De asemenea, beneficiarii sprijinului direct al statului
pentru produsele prev„zute Ón anex„ trebuie s„
Óndeplineasc„ urm„toarele condi˛ii:
a) s„ foloseasc„ la Ónfiin˛area culturilor agricole s„m‚n˛„
sau material de plantat de bun„ calitate;

b) s„ execute minimum de lucr„ri prev„zute Ón
tehnologia specific„ fiec„rei culturi;
c) pentru legumele cultivate Ón sere Ónc„lzite, beneficiarii
sprijinului direct al statului trebuie s„ fac„ dovada
consumului de energie termic„ Ón perioada 15 octombrie
2004—31 mai 2005, 20 septembrie—31 decembrie 2005.
Art. 4. — Pe l‚ng„ documentele prev„zute la art. 3,
beneficiarii sprijinului direct al statului pe produs vor
prezenta suplimentar, pentru produsele ecologice ob˛inute,
conform prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice,
aprobat„ prin Legea nr. 38/2001, urm„toarele:
a) fi∫a de Ónregistrare la Ministerul Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale pentru produsele ecologice;
b) contractul produc„torului agricol cu un organism de
inspec˛ie ∫i certificare acreditat de Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, pentru inspec˛ia ∫i
certificarea produsului;
c) certificatul de produs ecologic emis de un organism
de inspec˛ie ∫i certificare.
Art. 5. — Sprijinul direct al statului pe produs pentru
legumele de ser„ se acord„ Ón vederea compens„rii
costului energiei termice utilizate Ón sere Ón perioada rece a
anului.
Art. 6. — Termenele limit„ pentru depunerea cererilor
pentru acordarea sprijinului direct pe produs din partea
statului sunt cele prev„zute Ón anexa nr. 1 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 65/2005.
Art. 7. — (1) Repartizarea cantit„˛ilor de produc˛ie marf„
se face procentual, pentru fiecare agent economic, Ón
func˛ie de reparti˛ia produc˛iei marf„ pe jude˛.
(2) Sus˛inerea pentru produsul gr‚u + secar„ se atribuie
numai pentru produc˛ia marf„ gradat„, diferen˛iat pe grade
conform anexei.
Art. 8. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, prin departamentul de specialitate, stabile∫te ∫i
transmite direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti cantit„˛ile de produse
pe culturi pentru care se acord„ sprijinul direct al statului.
Art. 9. — Œn cazul Ón care, datorit„ unor condi˛ii
obiective, nu se consum„ fondul alocat pentru produc˛ia
marf„ la unul sau la mai multe produse, prin ordin al
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale se vor
transfera sumele pentru alte produse prev„zute Ón anex„.
Art. 10. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 23 martie 2005.
Nr. 174.
ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd cantit„˛ile de produse agricole destinate comercializ„rii, fondurile ∫i sursa de finan˛are a acestora Ón anul 2005

Nr.
crt.

1.

Cultura

Gr‚u + secar„ — TOTAL
gradul I
gradul II
gradul III

Produc˛ia
marf„
sus˛inut„
(mii tone)

725
100
175
450

Sus˛inerea
pe unitatea
de produs
(mii lei/ton„)

—
700
600
500

Sus˛inere direct„
din bugetul
Ministerului Agriculturii,
P„durilor
∫i Dezvolt„rii
Rurale
(miliarde lei)

400
70
105
225
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Nr.
crt.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Produc˛ia
marf„
sus˛inut„
(mii tone)

Cultura

Sfecl„ de zah„r
Orez
In+c‚nep„ pentru fibr„
Legume de ser„
Soia
Struguri nobili pentru vinuri DOC
Hamei (produc˛ie de conuri)
Produse ecologice:
— gr‚u+secar„
— floarea-soarelui
— legume de c‚mp
— leguminoase alimentare pentru boabe (maz„re, fasole,
n„ut, linte, bob ∫i lupin dulce)

Sus˛inerea
pe unitatea
de produs
(mii lei/ton„)

750
5
3
65
200
87,2
1

500
5.000
2.500
5.000
250
1.000
10.000

375
25
7,5
325
50
87,2
0,10

2
5
3
5

600
500
2.500
400

1,2
2,5
7,5
2
1.283

TOTAL:

ACTE

Sus˛inere direct„
din bugetul
Ministerului Agriculturii,
P„durior
∫i Dezvolt„rii
Rurale
(miliarde lei)

ALE

CONSILIULUI

C O N C U R E N fi E I

CONSILIUL CONCURENfiEI

ORDIN
pentru punerea Ón aplicare a Instruc˛iunilor privind rata dob‚nzii aplicate Ón cazul recuper„rii
sau ramburs„rii ajutorului de stat ilegal ∫i a celui interzis
Œn baza:
— Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concuren˛ei;
— prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare ∫i al
art. 22 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,
pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œn urma adopt„rii Ón plenul Consiliului
Concuren˛ei, se pun Ón aplicare Instruc˛iunile privind rata
dob‚nzii aplicate Ón cazul recuper„rii sau ramburs„rii
ajutorului de stat ilegal ∫i a celui interzis, cuprinse Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concuren˛ei vor urm„ri punerea Ón aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin ∫i instruc˛iunile men˛ionate la
art. 1 vor fi publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Concuren˛ei,
Mihai Berinde
Bucure∫ti, 21 martie 2005.
Nr. 51.
ANEX√
I N S T R U C fi I U N I

privind rata dob‚nzii aplicate Ón cazul recuper„rii sau ramburs„rii ajutorului de stat ilegal ∫i a celui interzis
Œn temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concuren˛ei nr. 21/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 22
alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Consiliul Concuren˛ei adopt„ prezentele instruc˛iuni.
ARTICOLUL 1
Introducere

ARTICOLUL 2
Domeniu de aplicare

(1) Prezentele instruc˛iuni stabilesc nivelul dob‚nzilor ce
vor fi propuse de c„tre Consiliul Concuren˛ei Ón cazul
recuper„rii sau ramburs„rii ajutorului ilegal sau interzis,
conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea
nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(2) Scopul recuper„rii sau ramburs„rii este restabilirea
condi˛iilor de concuren˛„ existente pe pia˛„ anterior
acord„rii ajutorului.

(1) Œn cazul Ón care Consiliul Concuren˛ei constat„
existen˛a unui ajutor de stat ilegal sau interzis, va solicita
cur˛ii de apel competente s„ dispun„ recuperarea de c„tre
furnizorul ajutorului de stat sau rambursarea de c„tre
beneficiar a ajutorului de stat, precum ∫i a dob‚nzii
aferente sumei acestuia.
(2) Aceast„ dob‚nd„ se impune a fi recuperat„ sau
rambursat„:
a) Ón cazul ajutorului interzis;
b) Ón cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de c„tre
Consiliul Concuren˛ei.
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ARTICOLUL 3
Metodologia stabilirii dob‚nzii

(2) Œn cazul Ón care nivelul ratei dob‚nzii de referin˛„ a
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei se modific„ cu peste 5 puncte
procentuale fa˛„ de dob‚nda stabilit„, nivelul ratei dob‚nzii
care se va lua Ón calcul Ón cazul recuper„rii sau
ramburs„rii unui ajutor de stat ilegal ori interzis va fi
modificat Ón consecin˛„.
(3) Noua rat„ a dob‚nzii se aplic„ din prima zi a lunii
urm„toare recalcul„rii.

(1) Rata dob‚nzii aplicabile este rata Ón vigoare la data
la care ajutorul de stat ilegal sau cel interzis a fost pus la
dispozi˛ia beneficiarului.
(2) Aceast„ dob‚nd„ va fi aplicat„ p‚n„ la momentul
recuper„rii ajutorului. Œn cazul Ón care dob‚nda nu a putut
fi recuperat„ Ón anul anterior, aceasta va fi purt„toare de
dob‚nd„, fiind aplicabil principiul capitaliz„rii.
(3) Rata dob‚nzii stabilit„ conform alin. (1) va fi aplicat„
pentru Óntreaga perioad„, respectiv de la data la care
ajutorul de stat a fost pus la dispozi˛ia beneficiarului p‚n„
la data recuper„rii efective.
(4) Œn cazul Ón care au trecut mai mult de 5 ani de la
momentul Ón care ajutorul ilegal sau interzis a fost pus la
dispozi˛ia beneficiarului, iar acesta nu a fost recuperat, rata
dob‚nzii va fi recalculat„ la intervale de 5 ani, ˛in‚ndu-se
cont de dob‚nda Ón vigoare la momentul recalcul„rii.

ARTICOLUL 5
Publicarea

Consiliul Concuren˛ei va asigura preluarea ∫i publicarea
pe pagina web a institu˛iei a nivelului ratei dob‚nzii de
referin˛„ Ón vigoare, precum ∫i a celor precedente.
ARTICOLUL 6
Dispozi˛ii finale

(1) Prezentele instruc˛iuni transpun Ón legisla˛ia
rom‚neasc„ capitolul 5 din Regulamentul Consiliului Uniunii
Europene (EC) nr. 794/2004 pentru implementarea
Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (EC)
nr. 659/1999 privind regulile de punere Ón aplicare a
art. 93 din Tratatul CE, publicat Ón Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene (JOUE) nr. L 140 din 30 aprilie 2004.
(2) Prezentele instruc˛iuni vor fi puse Ón aplicare prin
ordin al pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei ∫i vor fi
publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

ARTICOLUL 4
Rata dob‚nzii

(1) Nivelul ratei dob‚nzii care se va lua Ón calcul Ón
cazul recuper„rii sau ramburs„rii unui ajutor de stat ilegal
ori interzis se stabile∫te Ón func˛ie de nivelul ratei dob‚nzii
de referin˛„ a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei din prima zi
lucr„toare a anului, pentru dob‚nda cuvenit„ pe semestrul I
al anului Ón curs ∫i cel din prima zi lucr„toare a lunii iulie,
pentru dob‚nda cuvenit„ pe semestrul II al anului Ón curs.
«

RECTIFIC√RI

Œn Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei îCrucea comemorativ„ a celui de-al doilea r„zboi
mondial, 1941—1945“, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 14 din 16 ianuarie 1998, se
face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la jude˛ul D‚mbovi˛a, la nr. crt. 8.041, Ón loc de: Nicolaescu G. Nicolae se va citi: Nicol„escu
G. Neculae.
«
Œn Decretul nr. 159/1998 privind conferirea medaliei îCrucea comemorativ„ a celui de-al doilea r„zboi
mondial, 1941—1945“, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 190 din 22 mai 1998, se fac
urm„toarele rectific„ri (care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la jude˛ul Suceava, la nr. crt. 69, Ón loc de: Aioane C. Petru se va citi: Aioanei C. Petre;
— la jude˛ul Suceava, la nr. crt. 973, Ón loc de: Braic G. Gavril se va citi: Braic G. Gavril„;
— la jude˛ul Suceava, la nr. crt. 3.674, Ón loc de: Latas N. Vasile se va citi: Late∫ N. Vasile;
— la jude˛ul Suceava, la nr. crt. 5.729, Ón loc de: Regus V. Toader se va citi: Regus V. Teodor;
— la jude˛ul Suceava, la nr. crt. 7.264, Ón loc de: Vicol T. Gheorghe se va citi: Vicol T. George.
«
Œn Decretul nr. 113/2002 privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea R„zboi Mondial,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, se face urm„toarea
rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la jude˛ul Suceava, la nr. crt. 3.185, Ón loc de: Andrioaoa D. Gheorghe se va citi: Andrioaia
D. Gheorghe.
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