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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea unor decora˛ii de r„zboi
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decora˛iilor de r„zboi,
av‚nd Ón vedere propunerile ministrului ap„r„rii na˛ionale,
pentru Ónalta competen˛„ profesional„, curajul, spiritul de sacrificiu,
d„ruirea ∫i ini˛iativa dovedite Ón Óndeplinirea misiunilor de lupt„ Óncredin˛ate
pe teatrele de opera˛iuni desf„∫urate sub mandatul unor organisme sau
coali˛ii interna˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul Virtutea Aeronautic„ Ón grad de Ofi˛er, cu
Ónsemn de r„zboi, domnului locotenent-comandor Suciu Teofil Eugen.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de Ofi˛er, cu
Ónsemn de r„zboi:
— domnului c„pitan Petril„ Emil Eugen;
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— domnului c„pitan Manoliu Floric„ Cristian;
— domnului c„pitan fi„ranu ™tefan Iulian.
Art. 3. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de Cavaler, cu
Ónsemn de r„zboi, domnului locotenent Zamfirescu Nicolae Cornel.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 1 aprilie 2005.
Nr. 186.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerile ministrului culturii ∫i cultelor,
Ón semn de apreciere pentru coordonarea activit„˛ii ∫tiin˛ifice
multidisciplinare desf„∫urate la Uivar, jude˛ul Timi∫, pentru contribu˛ia
personal„ avut„ Ón preg„tirea unor tineri arheologi rom‚ni, pentru
valorificarea descoperirilor arheologice din Banat prin lucr„ri ∫tiin˛ifice ∫i
expozi˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de
Comandor, categoria H — îCercetarea ∫tiin˛ific„“, domnului profesor doctor
Wolfram Gottfried Schier de la Universitatea Julius—Maximilians din
Würzburg, Republica Federal„ Germania.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 5 aprilie 2005.
Nr. 192.

O R D O N A N fi E

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √ D E U R G E N fi √
privind abrogarea dispozi˛iilor legale referitoare la acordarea Ónlesnirilor
la plata obliga˛iilor bugetare restante
Œn vederea reglement„rii unor m„suri de disciplinare a contribuabililor, pentru a fi creat„ o egalitate de tratament
Óntre contribuabili, pentru favorizarea unui mediu de afaceri concuren˛ial ∫i pentru punerea Ón aplicare a Programului de
guvernare aprobat prin Hot„r‚rea Parlamentului nr. 24/2004,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ urm„toarele
dispozi˛ii legale referitoare la acordarea Ónlesnirilor la
plat„:

1. art. 18 ∫i 181 din Legea nr. 137/2002 privind unele
m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
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2. art. 13 ∫i 14 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare,
reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale,
companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital
majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i
regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
3. art. II din Legea nr. 191/2004 privind aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru
accelerarea privatiz„rii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004;
4. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/2002
pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 491/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002;
5. art. V din sec˛iunea a 3-a a capitolului II din
Ordonan˛a Guvernului nr. 86/2003 privind unele
reglement„ri Ón domeniul financiar, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 609/2003, cu
modific„rile ulterioare;
6. art. 24—26 din sec˛iunea a 6-a a capitolului I din
Ordonan˛a Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea
unor m„suri financiare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
7. art. X din Ordonan˛a Guvernului nr. 29/2004 pentru
reglementarea unor m„suri financiare, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 116/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 353 din 22 aprilie 2004;
8. art. 2 lit. b) ∫i d)—f), art. 26, 27, 314, 315, art. 32—331
∫i art. 37—42 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 26/2004 privind unele m„suri pentru finalizarea
privatiz„rii societ„˛ilor comerciale aflate Ón portofoliul
Autorit„˛ii pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor
Statului ∫i consolidarea unor privatiz„ri, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 385 din 30
aprilie 2004, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 442/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.005 din 1 noiembrie 2004;
9. art. 1, 2, art. 4—10 ∫i art. 12—14 din Legea
nr. 190/2004 privind stimularea privatiz„rii ∫i dezvolt„rii
societ„˛ilor comerciale din domeniul agriculturii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 470 din 26 mai
2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
10. art. 41 alin. (2) lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor
comerciale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobat„ prin
Legea nr. 44/1998, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
11. Ordonan˛a Guvernului nr. 28/1995 privind acordarea
facilit„˛ilor fiscale pentru func˛ionarea îFondului Rom‚noAmerican de Investi˛ii“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 196 din 29 august 1995, aprobat„
prin Legea nr. 98/1995, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 257 din 8 noiembrie 1995, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;

3

12. art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea
∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 506 din 4 iunie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
13. art. 222 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea
∫i func˛ionarea unit„˛ilor de cercetare-dezvoltare din
domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare ∫i a
Academiei de ™tiin˛e Agricole ∫i Silvice îGheorghe
Ionescu-™i∫e∫ti“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
14. orice alte dispozi˛ii legale care reglementeaz„
acordarea de Ónlesniri la plata obliga˛iilor bugetare restante.
Art. II. — (1) Œnlesnirile la plat„ acordate p‚n„ la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se vor
derula potrivit dispozi˛iilor legale Ón vigoare la data
acord„rii.
(2) Societ„˛ile comerciale la care transferul dreptului de
proprietate a avut loc p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ∫i/sau care au clauze Ón
contractul de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni, referitoare la
acordarea de Ónlesniri la plat„ de c„tre autoritatea implicat„
Ón privatizare, cu creditorii bugetari, vor beneficia de
Ónlesnirile la plat„ reglementate de prevederile Legii
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea
privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i/sau
ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/2004 privind
unele m„suri pentru finalizarea privatiz„rii societ„˛ilor
comerciale aflate Ón portofoliul Autorit„˛ii pentru Privatizare
∫i Administrarea Participa˛iilor Statului ∫i consolidarea unor
privatiz„ri, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, dup„ caz.
(3) Societ„˛ile comerciale cuprinse Ón anexele nr. 1 ∫i 3
la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societ„˛ilor
comerciale ce de˛in Ón administrare terenuri proprietate
public„ ∫i privat„ a statului cu destina˛ie agricol„ ∫i
Ónfiin˛area Agen˛iei Domeniilor Statului, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ale c„ror contracte de v‚nzarecump„rare de ac˛iuni s-au Óncheiat p‚n„ la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, vor beneficia de
Ónlesnirile la plat„ reglementate de Legea nr. 190/2004
privind stimularea privatiz„rii ∫i dezvolt„rii societ„˛ilor
comerciale din domeniul agriculturii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(4) Sumele reprezent‚nd obliga˛ii fiscale restante, ce fac
obiectul Ónlesnirilor la plat„ acordate potrivit dispozi˛iilor
legale Ón materie, pot fi achitate anticipat de c„tre debitori.
Art. III. — (1) Debitorii care au beneficiat de Ónlesniri la
plata obliga˛iilor datorate bugetului de stat, bugetului
asigur„rilor sociale de stat, bugetului asigur„rilor pentru
∫omaj, bugetului asigur„rilor pentru accidente de munc„ ∫i
boli profesionale sau bugetului Fondului na˛ional unic de
asigur„ri sociale de s„n„tate, dup„ caz, acordate Ón baza
reglement„rilor legale Ón materie, ∫i care, p‚n„ la data de
30 aprilie 2005, fac dovada stingerii sumelor cuprinse Ón
rate, a obliga˛iilor fiscale curente, cu termene de plat„
p‚n„ la aceea∫i dat„, precum ∫i a Óndeplinirii celorlalte
condi˛ii Ón care Ónlesnirile au fost aprobate beneficiaz„ de
men˛inerea Ónlesnirilor pentru sumele r„mase de plat„,
Óncep‚nd cu data de 30 aprilie 2005, cu toate efectele
prev„zute de lege.
(2) Pentru plata cu Ónt‚rziere a ratelor ∫i a obliga˛iilor
curente de c„tre debitorii care se Óncadreaz„ Ón prevederile
alin. (1), organul fiscal competent calculeaz„ ∫i comunic„
acestora diferen˛a de dob‚nd„ ∫i penalitatea de Ónt‚rziere
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aferent„, dup„ caz, care se vor achita conform prevederilor
legale Ón vigoare.
(3) Prevederile de mai sus se aplic„ ∫i debitorilor pentru
care au Ónceput sau au continuat, dup„ caz, m„surile de
executare silit„. Œn cazul execut„rii silite mobiliare sau
imobiliare, m„surile de executare silit„ continu„ p‚n„ la
valorificare, iar sumele ob˛inute din valorificare vor stinge
sumele din titlurile executorii pentru care a fost Ónceput„
executarea silit„, chiar dac„ sumele recuperate prin
executare silit„ se reg„sesc Ón sumele ce fac obiectul
ratelor din Ónlesniri.
(4) Œn cazul Ón care garan˛ia constituit„ la Ónceputul
acord„rii Ónlesnirii la plat„ s-a utilizat pentru stingerea
crean˛elor bugetare, se va constitui o nou„ garan˛ie pentru
sumele r„mase de plat„.

(5) Pentru sumele r„mase de plat„ organele teritoriale
ale Ministerului Finan˛elor Publice Ón a c„ror raz„ teritorial„
se afl„ domiciliul fiscal al debitorilor vor comunica acestora
graficele de plat„ ref„cute f„r„ a se dep„∫i num„rul de
rate aprobate ini˛ial.
(6) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele
e∫alonate, de∫i prin graficul de plat„ erau stabilite termene
∫i dup„ data de 30 aprilie 2005, precum ∫i pentru debitorii
care au beneficiat de Ónlesniri la plat„ ale c„ror termene
de plat„ din grafice au expirat p‚n„ la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ sau expir„ p‚n„
la data de 30 aprilie 2005, Ónlesnirea la plat„ se consider„
respectat„ la data la care toate condi˛iile au fost sau vor fi
Óndeplinite, dar nu mai t‚rziu de data de 30 aprilie 2005,
inclusiv Ón situa˛ia Ón care nu au fost constituite Ón termen
garan˛iile sau nu a fost anun˛at„ Ónstr„inarea de active.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 31 martie 2005.
Nr. 26.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

A D M I N I S T R A fi I E I

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 894/2004
privind deschiderea unor contingente tarifare la importul Ón Rom‚nia al unor produse agricole
originare din Republica Macedonia ∫i modul de administrare a acestor contingente Ón anul 2005
Lu‚nd Ón considerare prevederile Acordului de comer˛ liber dintre Rom‚nia ∫i Republica Macedonia, ratificat prin
Legea nr. 396/2003,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
˛in‚nd seama de prevederile Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 894/2004 privind deschiderea unor
contingente tarifare la importul Ón Rom‚nia al unor produse agricole originare din Republica Macedonia ∫i modul de
administrare a acestor contingente Ón anul 2005, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.272 din
30 decembrie 2004,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Se modific„ de la 2% la 20% procentul maxim
de alocare pentru tutunuri brute sau neprelucrate aferente
grupei tarifare 24.01, Ónscris la num„rul curent 7 din anexa
nr. 1 la Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului
nr. 894/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare

la importul Ón Rom‚nia al unor produse agricole originare
din Republica Macedonia ∫i modul de administrare a
acestor contingente Ón anul 2005.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 4 aprilie 2005.
Nr. 141.
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MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii de raportare a datelor referitoare la substan˛ele existente conform
Hot„r‚rii Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea ∫i controlul riscului substan˛elor existente
Œn baza prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.427/2004 privind
evaluarea ∫i controlul riscului substan˛elor existente,
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„ Procedura de raportare a datelor
referitoare la substan˛ele existente conform Hot„r‚rii
Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea ∫i controlul
riscului substan˛elor existente, prezentat„ Ón anexa care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Autorit„˛ile publice centrale cu atribu˛ii Ón
domeniu, agen˛ii economici produc„tori ∫i importatori vor
aplica procedura de raportare a datelor men˛ionat„ la art. 1.

Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
se sanc˛ioneaz„ conform art. 21 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.427/2004.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 5. — Prezentul ordin va intra Ón vigoare la 15 zile
de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 18 martie 2005.
Nr. 230.
ANEX√

PROCEDUR√
de raportare a datelor referitoare la substan˛ele existente conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 2.427/2004
privind evaluarea ∫i controlul riscului substan˛elor existente
Scop
Art. 1. — Prezenta procedur„ stabile∫te modul Ón care se
efectueaz„ colectarea informa˛iilor de baz„ cu privire la
substan˛ele existente, necesare Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, autoritatea competent„ Ón procesul de
evaluare ∫i control al riscurilor pe care aceste substan˛e le
prezint„ pentru s„n„tatea popula˛iei ∫i pentru mediu, denumit„
Ón continuare autoritate competent„.
Domeniu de aplicare
Art. 2. — (1) Prezenta procedur„ se aplic„ substan˛elor
existente fabricate sau importate Ón cantit„˛i ce dep„∫esc
10 tone/an.
(2) Obliga˛ia de a furniza informa˛ii cu privire la aceste
substan˛e cade Ón sarcina produc„torilor ∫i importatorilor de
substan˛e existente, aflate Ón inventarul european al
substan˛elor existente puse pe pia˛„ (IESCE-EINECS), aprobat
prin Ordinul ministrului industriei ∫i resurselor nr. 227/2002.
Procedura de raportare
Transmiterea ini˛ial„ a informa˛iilor de baz„

Art. 3. — (1) Agen˛ii economici produc„tori ∫i importatori
care fabric„ ∫i, respectiv, import„ o substan˛„ existent„, aflat„
Ón inventarul IESCE—EINECS, ca atare sau Óntr-un preparat,
Ón cantit„˛i ce dep„∫esc 10 tone/an, cel pu˛in o dat„ Ón ultimii
3 ani anteriori intr„rii Ón vigoare a Hot„r‚rii Guvernului
nr. 2.427/2004, raporteaz„ Agen˛iei Na˛ionale pentru
Substan˛e ∫i Preparate Chimice Periculoase (ANSPCP) un
pachet ini˛ial de date, conform art. 6 alin. (1) ∫i art. 7
alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.427/2004.
(2) Raportarea cuprinde dou„ grupe de informa˛ii:
a) cu caracter general, conform art. 6 alin. (1) lit. a)—d) ∫i
art. 7 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.427/2004, cu
privire la identificarea substan˛ei existente (denumire, coduri
numerice, precum CAS, EINECS), clasificare, utiliz„ri, cantitate
total„ fabricat„ sau importat„ pe an. Aceste informa˛ii se
raporteaz„ de c„tre fiecare agent economic produc„tor sau
importator care a fabricat sau a importat o substan˛„
existent„, conform alin. (1);

b) informa˛ii detaliate, conform art. 6 alin. (1) lit. e)—j) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.427/2004, pentru substan˛e
existente, fabricate sau importate Ón cantit„˛i ce dep„∫esc
1.000 tone/an, referitoare la propriet„˛i fizico-chimice, c„i de
p„trundere ∫i distribu˛ie Ón mediu, toxicitate acut„ ∫i toxicitate
cronic„ (carcinogenitate, mutagenitate, toxicitate pentru
reproducere), ecotoxicitate. Pentru aceast„ categorie de
informa˛ii agen˛ii economici produc„tori ∫i importatori
raporteaz„ informa˛iile disponibile, f„c‚nd eforturi rezonabile
pentru a le ob˛ine, dar f„r„ a avea obliga˛ia de a realiza
teste suplimentare acolo unde aceste informa˛ii lipsesc. Modul
individual de raportare a acestor informa˛ii de detaliu de c„tre
fiecare agent economic produc„tor sau importator nu mai este
obligatoriu ca Ón cazul informa˛iilor de ordin general, prev„zut
la lit. a). Agen˛ii economici se pot asocia ∫i Ón cadrul acestor
grupuri de asociere pot utiliza Ómpreun„ informa˛iile ∫i pentru
a contribui Ómpreun„ la costurile pentru ob˛inerea acestora.
Informa˛iile se pot solicita furnizorului de substan˛e existente,
asocia˛iei industriale din care agentul economic produc„tor
sau importator poate face parte ori prin consultarea unor
baze de date tehnice sau comerciale.
(3) La transmiterea datelor c„tre ANSPCP, agen˛ii
economici produc„tori ∫i importatori vor preciza datele care au
caracter confiden˛ial, iar acestea vor fi tratate Ón consecin˛„,
conform art. 20 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.427/2004.
Datele confiden˛iale vor fi dezv„luite numai autorit„˛ilor
responsabile, cu atribu˛ii Ón aplicarea Hot„r‚rii Guvernului
nr. 2.427/2004, conform art. 3 lit. k) ∫i art. 4 din aceea∫i
hot„r‚re, sau Ón caz de procedur„ legal„.
Perioadele de raportare

Art. 4. — (1) Raportarea informa˛iilor de baz„, Óntr-o prim„
faz„, prev„zut„ la art. 3, c„tre ANSPCP, de c„tre agen˛ii
comerciali produc„tori ∫i importatori se face pe ultimii 3 ani,
respectiv anii 2002, 2003 ∫i 2004, astfel:
a) pentru cantit„˛i de substan˛„ existent„ fabricat„ sau
importat„, ce dep„∫esc 1.000 tone/an (volume mari),
raportarea pachetului ini˛ial de date prev„zut la art. 3 va
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con˛ine informa˛iile specificate la art. 6 alin. (1) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 2.427/2004. Raportarea se va face astfel:
pentru informa˛iile cu caracter general, conform art. 3 alin. (2)
lit. a), informa˛iile vor fi trimise la ANSPCP, p‚n„ la data de
30 decembrie 2005; pentru informa˛iile detaliate, conform
art. 3 alin. (2) lit. b), informa˛iile vor fi trimise la ANSPCP
p‚n„ la data de 30 septembrie 2006;
b) pentru cantit„˛i de substan˛„ existent„ fabricat„ sau
importat„, ce dep„∫esc 10 tone/an, dar nu mai mari de 1.000
tone/an (volume mici), raportarea pachetului ini˛ial de date cu
informa˛ii cu caracter general, conform art. 3 alin. (2) lit. a) ∫i
care con˛in informa˛iile specificate la art. 7 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.427/2004, se va face p‚n„ la data
de 30 septembrie 2006.
(2) Œn etapele urm„toare fazei ini˛iale de raportare 2002—
2004, raport„rile pentru anii 2005, 2006 ∫i anii care vor urma
se vor face astfel:
a) informa˛iile cu caracter general, pentru substan˛e
existente fabricate sau importate Ón volume mari, conform
art. 6 alin. (1) lit. a)—d) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.427/2004, precum ∫i pentru substan˛e existente fabricate
sau importate Ón volume mici, conform art. 7 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.427/2004, se vor transmite
ANSPCP Ón primul trimestru al anului ce urmeaz„ perioadei
de raportare (de exemplu: pentru anul 2005, Ón primul
trimestru al anului 2006, pentru anul 2006, Ón primul trimestru
al anului 2007 ∫i a∫a mai departe);
b) informa˛iile detaliate, pentru substan˛e existente
fabricate sau importate Ón volume mari, conform art. 6
alin. (1) lit. e)—j) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.427/2004, se
vor transmite ANSPCP p‚n„ la sf‚r∫itul anului ce urmeaz„
perioadei de raportare (de exemplu: pentru anul 2005, p‚n„
la 30 decembrie 2006, pentru anul 2006, p‚n„ la
30 decembrie 2007 ∫i a∫a mai departe).
Lista substan˛elor fabricate sau importate Ón volume mari

Art. 5. — (1) Pe baza informa˛iilor transmise ANSPCP de
c„tre agen˛ii economici produc„tori ∫i importatori, cu privire la
cantitatea de substan˛e existente fabricate sau importate Ón
perioada ini˛ial„ 2002—2004, autoritatea competent„ va
elabora o list„ na˛ional„ cu îSubstan˛ele existente fabricate
sau importate Ón cantit„˛i ce dep„∫esc 1.000 tone/an (volume
mari)“. Lista va cuprinde dou„ p„r˛i: a) îLista na˛ional„ a
substan˛elor existente fabricate sau importate Ón cantit„˛i
peste 1.000 tone/an (volume mari) care se reg„sesc pe îLista
substan˛elor existente fabricate sau importate Ón Comunitatea
European„ Ón cantit„˛i ce dep„∫esc 1.000 tone/an (volume
mari)“ ∫i b) îLista na˛ional„ a substan˛elor existente fabricate
sau importate Ón cantit„˛i peste 1.000 tone/an (volume mari),

altele dec‚t substan˛ele existente fabricate sau importate Ón
Comunitatea European„ Ón cantit„˛i ce dep„∫esc
1.000 tone/an (volume mari)“.
(2) Lista substan˛elor existente fabricate sau importate Ón
Comunitatea European„ Ón cantit„˛i ce dep„∫esc
1.000 tone/an (volume mari) constituie anexa nr. 1 la
Regulamentul Consiliului 793/93/EEC privind evaluarea ∫i
controlul riscurilor substan˛elor existente. Aceast„ list„ se va
face public„, pentru a fi pus„ la dispozi˛ie celor interesa˛i, pe
pagina web a autorit„˛ii competente.
(3) Listele na˛ionale ale substan˛elor existente fabricate
sau importate Ón volume mari, conform alin. (1), se vor
elabora ∫i se vor pune la dispozi˛ie celor interesa˛i pe pagina
web a autorit„˛ii competente, p‚n„ la data de 30 iunie 2006.
(4) Autoritatea competent„ va actualiza listele na˛ionale
prev„zute la alin. (1) din 3 Ón 3 ani.
Lista substan˛elor fabricate sau importate Ón volume mici

Art. 6. — (1) Pe baza informa˛iilor transmise ANSPCP de
c„tre agen˛ii economici produc„tori ∫i importatori, cu privire la
cantitatea de substan˛e existente fabricate sau importate Ón
perioada ini˛ial„ 2002—2004, autoritatea competent„ va
elabora o list„ na˛ional„ cu îSubstan˛ele existente fabricate
sau importate Ón cantit„˛i ce dep„∫esc 10 tone/an, dar nu mai
mari de 1.000 tone/an (volume mici)“, pe care o va pune la
dispozi˛ie celor interesa˛i pe pagina web a sa, p‚n„ la data
de 30 iunie 2007.
(2) Autoritatea competent„ va actualiza lista na˛ional„
prev„zut„ la alin. (1) din 3 Ón 3 ani.
Transmiterea de informa˛ii ulterioare privind substan˛ele
deja raportate
Actualizarea informa˛iilor

Art. 7. — Agen˛ii economici produc„tori ∫i importatori vor
transmite ANSPCP, dup„ caz, conform art. 10 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 2.427/2004, date actualizate cu privire la
utiliz„ri noi ale substan˛ei, care pot avea drept consecin˛„
schimb„ri importante Ón expunerea popula˛iei sau mediului la
substan˛a Ón cauz„, precum ∫i informa˛iile noi despre
propriet„˛ile sau efectele substan˛ei ce pot conduce la
schimbarea opiniei autorit„˛ii competente ∫i a Comitetului
interministerial ∫tiin˛ific consultativ pentru evaluarea toxicit„˛ii
∫i ecotoxicit„˛ii substan˛elor chimice periculoase, referitoare la
riscul poten˛ial al acesteia. Aceste date actualizate se vor
transmite Óncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„.

MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
pentru Ónfiin˛area Centrului na˛ional de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor
privind cele mai bune tehnici disponibile ∫i de comunicare cu Biroul European
pentru Prevenirea ∫i Controlul Integrat al Polu„rii ∫i cu Forumul European de Informare
Œn temeiul art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea
∫i controlul integrat al polu„rii, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 645/2002,
Ón baza art. 5 alin. (8) coroborat cu art. 10 alin. (1) 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,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se Ónfiin˛eaz„ Ón cadrul autorit„˛ii centrale
pentru protec˛ia mediului Centrul na˛ional de coordonare,
informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune
tehnici disponibile ∫i de comunicare cu Biroul European

pentru Prevenirea ∫i Controlul Integrat al Polu„rii ∫i cu
Forumul European de Informare, denumit Ón continuare
Centrul IPPC.
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Art. 2. — Regulamentul-cadru de organizare ∫i
func˛ionare a Centrului IPPC este prev„zut Ón anexa nr. 1
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 3. — Structura organizatoric„ a Centrului IPPC este
prev„zut„ Ón anexa nr. 2 care face parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 4. — Direc˛ia evaluare impact, controlul polu„rii ∫i
managementul riscului va duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la 30 de zile de
la data public„rii.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 26 martie 2005.
Nr. 249.
ANEXA Nr. 1

R E G U L A M E N T-C A D R U
de organizare ∫i func˛ionare a Centrului na˛ional de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor
privind cele mai bune tehnici disponibile ∫i de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea
∫i Controlul Integrat al Polu„rii ∫i cu Forumul European de Informare
I. Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Centrul na˛ional de coordonare, informare,
reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici
disponibile ∫i de comunicare cu Biroul European pentru
Prevenirea ∫i Controlul Integrat al Polu„rii ∫i cu Forumul
European de Informare, denumit Ón continuare Centrul IPPC,
este un organism de coordonare independent, f„r„
personalitate juridic„, a c„rui activitate se desf„∫oar„ Ón
cadrul autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia mediului.
(2) Centrul IPPC Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón sediul
autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia mediului din
Bd. Libert„˛ii nr. 12, municipiul Bucure∫ti.
Art. 2. — Activitatea Centrului IPPC vizeaz„ urm„toarele
domenii:
a) procesul de elaborare ∫i promovare a ghidurilor
na˛ionale privind cele mai bune tehnici disponibile pentru
domeniile de activitate specificate Ón anexa nr. 1 la Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea,
reducerea ∫i controlul integrat al polu„rii, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 645/2002;
b) diseminarea informa˛iilor privind cele mai bune tehnici
disponibile;
c) comunicarea cu Biroul European pentru Prevenirea ∫i
Controlul Integrat al Polu„rii ∫i cu Forumul European de
Informare.
II. Atribu˛ii
Art. 3. — Atribu˛iile Centrului IPPC:
a) asigur„ suport tehnic pentru aplicarea prevederilor
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2002, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 645/2002, ∫i promoveaz„ principiile
prevenirii ∫i controlului integrat al polu„rii;
b) identific„ tehnicile utilizate Ón prezent la nivel na˛ional ∫i
interna˛ional, care asigur„ cele mai bune performan˛e din
punct de vedere al protec˛iei mediului;
c) realizeaz„, Ón cadrul grupurilor tehnice de lucru, analiza
comparativ„ a documentelor de referin˛„ pentru cele mai bune
tehnici disponibile (BREF) elaborate de ˛„rile membre ale
Uniunii Europene cu cele ale tehnicilor existente la nivel
na˛ional, Ón scopul elabor„rii BREF-urilor na˛ionale;
d) elaboreaz„ ghiduri na˛ionale privind cele mai bune
tehnici disponibile, prin intermediul grupurilor tehnice de lucru
organizate pe domenii de activitate;
e) asigur„ schimbul de informa˛ii la nivel na˛ional Óntre
Centrul IPPC ∫i publicul interesat, Ón ceea ce prive∫te cele
mai bune tehnici disponibile corespunz„toare activit„˛ilor
industriale prev„zute Ón anexa nr. 1 la Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 34/2002, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 645/2002;
f) asigur„ schimbul de informa˛ii din domeniul s„u de
activitate Óntre autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia

mediului ∫i celelalte organisme similare din statele membre ale
Uniunii Europene ∫i cu Biroul European IPPC de la Sevilla.
III. Organizare ∫i func˛ionare
Art. 4. — Centrul IPPC este alc„tuit din:
• coordonator;
• comitet tehnic;
• secretariat;
• compartiment de informatizare;
• grupuri tehnice de lucru (GTL) organizate pe categorii de
activit„˛i, conform anexei nr. 1 la Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 34/2002, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 645/2002.
Art. 5. _ Coordonatorul Centrului IPPC este numit prin
ordin al conduc„torului autorit„˛ii publice centrale de protec˛ie
a mediului, la propunerea secretarului de stat pe probleme de
mediu, ∫i are urm„toarele atribu˛ii:
a) conduce Óntreaga activitate a Centrului IPPC;
b) informeaz„ conduc„torul autorit„˛ii centrale pentru
protec˛ia mediului asupra evolu˛iei activit„˛ii Centrului IPPC;
c) reprezint„ Centrul IPPC Ón rela˛iile cu ter˛ii;
d) supune spre aprobare secretarului de stat pentru
protec˛ia mediului programul anual de activitate al Centrului
IPPC p‚n„ la data de 31 ianuarie a fiec„rui an.
Art. 6. — (1) Comitetul tehnic este alc„tuit din
reprezentan˛i numi˛i de direc˛iile tehnice din cadrul autorit„˛ii
publice centrale ∫i teritoriale pentru protec˛ia mediului,
reprezentan˛i ai Administra˛iei Na˛ionale îApele Rom‚ne“ ∫i ai
altor autorit„˛i publice centrale cu responsabilit„˛i Ón
implementarea prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 34/2002, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 645/2002.
(2) Comitetul tehnic se reune∫te sub conducerea
coordonatorului, conform programului anual aprobat potrivit
art. 5 lit. d).
Art. 7. — (1) Comitetul tehnic avizeaz„ proiectele
ghidurilor de referin˛„ pentru cele mai bune tehnici disponibile.
(2) Comitetul tehnic analizeaz„ ∫i avizeaz„ raportul anual
de activitate al Centrului IPPC.
(3) Comitetul tehnic adopt„ regulamentul specific de
organizare ∫i func˛ionare Ón prima sa reuniune.
Art. 8. — (1) Secretariatul Centrului IPPC este format din
3 persoane din cadrul autorit„˛ii publice centrale pentru
protec˛ia mediului.
(2) Secretariatul Centrului IPPC are urm„toarele
responsabilit„˛i:
a) asigur„ activitatea de secretariat Ón cadrul ∫edin˛elor
semestriale ∫i, ori de c‚te ori este necesar, la nivelul GTL;
b) convoac„ membrii GTL la ∫edin˛e, cu cel pu˛in 5 zile
Ónainte de datele fixate ale acestora, prin fax, Ón format
electronic sau prin telefon;
c) cu 5 zile Ónainte de data fixat„ a ∫edin˛ei, secretariatul
transmite membrilor GTL documentele supuse dezbaterii Ón
cadrul ∫edin˛elor de lucru, Ón format electronic;
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d) pe baza rapoartelor anuale ale fiec„rui GTL, Óntocme∫te
raportul anual privind activitatea Centrului IPPC;
e) pe baza propunerilor programelor anuale ale GTL,
Óntocme∫te proiectul programului anual de activitate al
Centrului IPPC, pe care Ól transmite spre avizare comitetului
tehnic;
f) asigur„ schimbul de informa˛ii la nivelul GTL ∫i accesul
la informa˛ii specifice.
Art. 9. — (1) Compartimentul de informatizare asigur„
activitatea de publicare pe site-ul autorit„˛ii publice centrale
pentru protec˛ia mediului a rezultatelor activit„˛ii Centrului
IPPC, a proiectelor de ghiduri de referin˛„ pentru cele mai
bune tehnici disponibile, precum ∫i a ghidurilor finale.
(2) Compartimentul de informatizare realizeaz„ re˛eaua de
mesagerie electronic„ interactiv„ Óntre membrii GTL ∫i Óntre
ace∫tia ∫i secretariatul Centrului IPPC.
Art. 10. — Atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile GTL:
a) fiecare GTL este alc„tuit din reprezentan˛i ai autorit„˛ii
publice centrale ∫i locale pentru protec˛ia mediului, ai unit„˛ilor
economice IPPC reprezentative, ai asocia˛iilor profesionale
sau patronale, ai institutelor de cercetare Ón domeniul
tehnologiei ∫i mediului, precum ∫i din reprezentan˛i ai
institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior, ai organiza˛iilor
nonguvernamentale ∫i, dup„ caz, ai altor institu˛ii publice cu
responsabilit„˛i Ón domeniu;
b) coordonatorul GTL se alege din cadrul membrilor
pentru fiecare grup prin vot cu majoritate simpl„ din totalul
membrilor GTL;

c) GTL se Óntrunesc Ón ∫edin˛e semestriale, conform
calendarului aprobat Ón cadrul comitetului tehnic ∫i ori de c‚te
ori este necesar;
d) GTL analizeaz„ documentele transmise de unit„˛ile
economice reprezentative ale categoriilor de activit„˛i din
anexa nr. 1 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 34/2002, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 645/2002,
Ón vederea stabilirii compatibilit„˛ii tehnicilor utilizate Ón prezent
la nivel na˛ional cu cele prev„zute de documentele de
referin˛„ la nivel european, pentru fiecare activitate listat„ Ón
anexa men˛ionat„;
e) GTL elaboreaz„ propunerile de proiecte pentru
documentele de referin˛„ pentru cele mai bune tehnici
disponibile la nivel na˛ional ∫i le supune spre avizare
comitetului tehnic;
f) Óntre ∫edin˛ele de lucru semestriale, membrii GTL
realizeaz„ schimbul de informa˛ii prin re˛eaua de mesagerie
electronic„ interactiv„, creat„ conform art. 9 alin. (2);
g) membrii GTL acord„ suport tehnic agen˛iilor regionale
de protec˛ie a mediului Ón procesul de emitere a autoriza˛iilor
integrate de mediu, precum ∫i Ón crearea bazei de date
specifice fiec„rui domeniu;
h) regulamentul specific fiec„rui GTL se va elabora la
prima ∫edin˛„ dup„ constituire ∫i va fi aprobat de comitetul
tehnic la prima reuniune a acestuia, care se va desf„∫ura
dup„ ∫edin˛a GTL.
ANEXA Nr. 2

STRUCTURA ORGANIZATORIC√

a Centrului na˛ional de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile
∫i de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea ∫i Controlul Integrat al Polu„rii
∫i cu Forumul European de Informare (Centrul IPPC)
CENTRUL IPPC
GRUPURI TEHNICE DE LUCRU
1....n
COORDONATOR

COMPARTIMENT
DE INFORMATIZARE

• Reprezentan˛i ai autorit„˛ii
centrale ∫i locale de
protec˛ie a mediului
• Reprezentan˛i ai altor
institu˛ii publice cu
responsabilit„˛i Ón
domeniu

• Reprezentan˛i ai
patronatelor
• Reprezentan˛i ai unit„˛ilor
economice reprezentative

• Reprezentan˛i ai
organiza˛iilor nonguvernamentale ∫i
asocia˛iilor profesionale

• Speciali∫ti din institute de
cercetare Ón domeniul
tehnologiei ∫i mediului
• Speciali∫ti din institu˛ii de
Ónv„˛„m‚nt superior

COMITET TEHNIC

SECRETARIAT

n = num„rul grupurilor de lucru, specific fiec„rui domeniu pentru care se elaboreaz„ ghid de referin˛„.
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