Anul XIII Ñ Nr. 564

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Marþi, 11 septembrie 2001

SUMAR
Nr.

679.
680.
683.

684.

Pagina
DECRETE
Ñ Decret privind acreditarea unui ambasador.......
Ñ Decret privind acreditarea unui ambasador.......
Ñ Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilã unui comandor din Ministerul Apãrãrii
Naþionale ºi trecerea acestuia în rezervã ...............
Ñ Decret privind acordarea gradului de general
de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii
Naþionale ºi trecerea acestuia în rezervã ...............

1
2

Nr.

203.

2

3
105.

193.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
Ñ Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de stabilire a tarifelor care se practicã de

106.

Pagina
gestionarii fondurilor de vânãtoare pentru acþiuni
de vânãtoare cu vânãtori români.............................
Ñ Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de stabilire a tarifelor care se practicã pentru acþiunile de vânãtoare realizate în România cu
vânãtori strãini ...........................................................
ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL
AUDIOVIZUALULUI
Ñ Decizie privind îndreptarea erorii materiale
existente în Decizia Consiliului Naþional al
Audiovizualului nr. 283 din 21 decembrie 2000.....
Ñ Decizie privind îndreptarea erorii materiale
existente în Decizia Consiliului Naþional al
Audiovizualului nr. 18 din 2 martie 2000................

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ºi ale art. 99 din Constituþia
României,
având în vedere propunerea Guvernului,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Domnul Vasile Dan se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României ºi Statele Unite
Mexicane.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 6 septembrie 2001.
Nr. 679.

3Ð5

5Ð7

7Ð8

8

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 564/11.IX.2001
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ºi ale art. 99 din Constituþia
României,
având în vedere propunerea Guvernului,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Domnul Lucian Fãtu se acrediteazã în calitatea de
ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al României în Republica Letonia,
cu reºedinþa la Vilnius.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 6 septembrie 2001.
Nr. 680.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de contraamiral de flotilã
unui comandor din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi trecerea
acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Pe data de 30 septembrie 2001 domnului comandor
Drãguþ Costicã Spiþã i se acordã gradul de contraamiral de flotilã ºi se
trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 7 septembrie 2001.
Nr. 683.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel
din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi trecerea
acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Pe data de 30 septembrie 2001 domnului colonel
Dumitru Gheorghe Dumitrescu i se acordã gradul de general de brigadã ºi
se trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 7 septembrie 2001.
Nr. 684.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a tarifelor care se practicã
de gestionarii fondurilor de vânãtoare pentru acþiuni de vânãtoare cu vânãtori români
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, cu
modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotãrârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind modul de
stabilire a tarifelor care se practicã de gestionarii fondurilor
de vânãtoare pentru acþiuni de vânãtoare cu vânãtori
români, prevãzut în anexa care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Gestionarii fondurilor de vânãtoare rãspund de
aplicarea prevederilor prezentului ordin, iar Direcþia regim ºi
inspecþie silvicã din cadrul Ministerului Agriculturii,

Alimentaþiei ºi Pãdurilor, împreunã cu oficiile cinegetice din
cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic ºi cinegetic,
care funcþioneazã în subordinea aceluiaºi minister, controleazã modul aplicãrii lui.
Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice dispoziþii contrare îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat
Bucureºti, 14 iunie 2001.
Nr. 193.
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ANEXÃ

REGULAMENT
privind modul de stabilire a tarifelor care se practicã de gestionarii fondurilor de vânãtoare
pentru acþiuni de vânãtoare cu vânãtori români
Art. 1. Ñ (1) Fiecare gestionar de fond de vânãtoare
care autorizeazã acþiuni de vânãtoare cu vânãtori români
va stabili, prin decizie a conducãtorului executiv, tarifele
proprii care se practicã pentru acþiunile de vânãtoare cu
vânãtori români.
(2) În cazul organizaþiilor vânãtoreºti deciziile vor fi
emise avându-se în vedere hotãrârile luate de organul
colectiv de conducere abilitat prin statutul propriu.
Art. 2. Ñ (1) Prin vânãtor român se înþelege cetãþeanul
român cu domiciliul în România, posesor de permis de
vânãtoare eliberat în România, membru al unei organizaþii
vânãtoreºti care gestioneazã unul sau mai multe fonduri de
vânãtoare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi rezidenþilor care au
dobândit permis de vânãtoare în condiþiile prevãzute la
art. 26 din Legea nr. 103/1996, cu modificãrile ulterioare.
Art. 3. Ñ Tarifele stabilite de fiecare gestionar conform
prevederilor art. 1 nu trebuie sã fie mai mici decât tarifele
minime stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 164/2001 pentru aprobarea nivelului tarifelor minime care se percep de la vânãtori români
pentru acþiuni de vânãtoare în România.
Art. 4. Ñ (1) Deciziile emise în conformitate cu prevederile art. 1, în cazul organizaþiilor vânãtoreºti, vor cuprinde
ºi cotizaþiile suplimentare, percepute separat, numai pentru
vânãtorii membri ai organizaþiei respective sau ai organizaþiilor cu care aceasta are raporturi de reciprocitate.
(2) Nivelul cotizaþiilor suplimentare se stabileºte de organul competent de conducere al organizaþiei vânãtoreºti.
Art. 5. Ñ Tarifele minime stabilite prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 164/2001 nu includ
cota T.V.A.
Art. 6. Ñ Achitarea tarifului sau a cotizaþiei suplimentare, dupã caz, stabilitã de fiecare gestionar de fonduri de
vânãtoare,
dã
dreptul
vânãtorului
sã
vâneze
exemplarul/exemplarele pentru care i s-a eliberat autorizaþia
de vânãtoare ºi sã îºi însuºeascã, în cazul vânatului
purtãtor de trofee convenþionale, trofeele prevãzute în
anexa la prezentul regulament.
Art. 7. Ñ (1) Trofeele bizare sunt acele trofee care nu
pot fi evaluate prin formula Consiliului Internaþional de
Vânãtoare Ñ C.I.C. specificã.
(2) Vânãtorii reþin trofeele bizare în baza achitãrii tarifelor de împuºcare specifice prevãzute în anexa la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 164/2001.
Art. 8. Ñ Directorul general al Regiei Naþionale a
Pãdurilor emite decizii prin care va stabili tarife pentru toate
categoriile de servicii pe care le asigurã vânãtorilor români
în cadrul acþiunilor de vânãtoare: transport, cazare, masã,
organizarea acþiunii de vânãtoare, fotografiere ºi filmare,
pregãtirea trofeelor.
Art. 9. Ñ Directorul general al Regiei Naþionale a
Pãdurilor emite decizii pentru stabilirea preþurilor de
vânzare, în vederea valorificãrii, în condiþiile legii, a cãrnii
de vânat, a vânatului în carcasã, a vânatului mic în blanã,
a pãsãrilor împuºcate, a pieilor, a blãnurilor ºi a celorlalte
produse ale vânatului.
Art. 10. Ñ Fiecare gestionar de fond de vânãtoare
foloseºte pentru calculul sumelor care se încaseazã în
urma acþiunilor de vânãtoare cu vânãtori români numai tarifele ºi preþurile stabilite prin decizii proprii.

Art. 11. Ñ (1) Trofeul de cervide ºi de caprã neagrã
este format din coarne ºi craniu cu maxilarul superior.
(2) Trofeele prevãzute la alin. (1) se cântãresc, în vederea
stabilirii tarifului de împuºcare, la 24 de ore dupã fierbere
ºi curãþare.
Art. 12. Ñ Trofeele de cervide se evalueazã în vederea
stabilirii tarifului de împuºcare, în conformitate cu formula
C.I.C. de evaluare a trofeelor ºi cu instrucþiunile de evaluare a acestora.
Art. 13. Ñ Evaluarea pentru blãnurile crude se face
imediat dupã jupuire, înainte de a fi conservate prin sãrare,
dupã formula de evaluare C.I.C. a trofeelor blanã.
Art. 14. Ñ (1) Determinarea caracteristicilor în funcþie
de care se stabileºte tariful de împuºcare (punctajul blãnii
crude, evaluarea trofeului) se face de comisia special constituitã în acest scop, alcãtuitã dintr-un numãr impar de
membri ºi stabilitã de fiecare gestionar pentru fiecare judeþ
în care acesta are fonduri de vânãtoare în gestiune.
(2) Din comisia prevãzutã la alin. (1) va face parte în
mod obligatoriu un reprezentant al comisiei teritoriale pentru
evaluarea trofeelor de vânat, constituitã prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, care îºi
desfãºoarã activitatea în judeþul respectiv.
(3) La determinarea caracteristicilor prevãzute la alin. (1)
comisia funcþioneazã cu condiþia participãrii a jumãtate plus
unul dintre membrii sãi, obligatorie fiind prezenþa reprezentantului comisiei teritoriale pentru evaluarea trofeelor de
vânat.
Art. 15. Ñ Tariful pentru piesa rãnitã ºi nerecuperatã se
aplicã în situaþia în care vânãtorul a rãnit vânatul asupra
cãruia a tras, fãrã însã ca acesta sã fie recuperat.
Art. 16. Ñ (1) Tariful pentru foc greºit se percepe pentru speciile prevãzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 164/2001, în cazul în
care vânãtorul a tras un singur foc asupra unei piese din
aceste specii fãrã ca aceasta sã fie împuºcatã sau rãnitã.
(2) Tariful pentru foc greºit se percepe o singurã datã ºi
în situaþia în care sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele
condiþii: au fost trase mai multe focuri greºite asupra aceleiaºi piese, din acelaºi loc ºi de cãtre acelaºi vânãtor, fãrã
ca aceasta sã fie împuºcatã sau rãnitã.
Art. 17. Ñ (1) Personalul tehnic de specialitate angajat
al gestionarului fondului de vânãtoare, dacã are calitatea
de vânãtor, poate beneficia, în condiþiile legii, de autorizaþie
individualã pentru împuºcare fãrã plata tarifului de
împuºcare sau a cotizaþiei suplimentare, dupã caz, pentru
speciile: lup, ºacal, vulpe, viezure, dihor ºi nevãstuicã, în
condiþiile în care gestionarul hotãrãºte astfel.
(2) Pentru vânatul dobândit în condiþiile prevãzute la
alin. (1) vânãtorul are drepturile prevãzute la art. 6 din prezentul regulament ºi la lit. G ºi H din anexa la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 164/2001.
Art. 18. Ñ (1) Gestionarii fondurilor de vânãtoare pot
acorda reduceri la tarifele stabilite pentru practicarea
vânãtorii propriilor angajaþi care au ºi calitatea de vânãtor.
(2) De reducerile prevãzute la alin. (1) beneficiazã ºi
personalul tehnic de specialitate al Direcþiei regim ºi inspecþie silvicã din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor ºi al oficiilor cinegetice din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic ºi cinegetic.
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(3) Reducerile prevãzute la alin. (1) ºi (2) se stabilesc
prin decizie emisã în conformitate cu prevederile art. 1.

(2) În cazul acþiunilor de vânãtoare organizate la
iniþiativa împuternicitului gestionarului fondului de vânãtoare

Art. 19. Ñ În cazul speciilor de interes cinegetic pentru
care nu se stabilesc tarife minime gestionarii fondurilor de
vânãtoare vor stabili prin decizii proprii nivelul tarifelor de
împuºcare, tariful minim pentru aceste specii fiind 0.

pentru realizarea cotelor de recoltã, tarifele de împuºcare

Art. 20. Ñ (1) Tarifele de împuºcare sunt aplicabile în
cazul în care acþiunea de vânãtoare este organizatã la solicitarea vânãtorului.

lui nu dã vânãtorului drepturile prevãzute la art. 7 din pre-

nu se aplicã.
(3) În situaþiile prevãzute la alin. (2) împuºcarea vânatuzentul regulament ºi la lit. G din anexa la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 164/2001.

ANEXÃ
la regulament
LISTA

cuprinzând trofeele de vânat convenþionale
Nr.
crt.

Specia

Trofeul

0

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cerb comun
Cerb lopãtar
Cãprior
Caprã neagrã
Mistreþ
Urs

7.

Lup

8.

Râs

9.

Pisicã sãlbaticã

10.
11.
12.

coarne
coarne
coarne
coarne
colþi
blanã
craniu
blanã
craniu
blanã
craniu
blanã
craniu
craniu
craniu
craniu

Vulpe
Viezure
Câine enot

ºi
ºi
ºi
ºi

craniu
craniu
craniu
craniu

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire a tarifelor care se practicã
pentru acþiunile de vânãtoare realizate în România cu vânãtori strãini
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) din Legea fondului cinegetic ºi a protecþiei vânatului nr. 103/1996, cu
modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.b) din Hotãrârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind modul de
stabilire a tarifelor care se practicã pentru acþiunile de
vânãtoare realizate în România cu vânãtori strãini, prevãzut
în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Gestionarii fondurilor de vânãtoare rãspund de
aplicarea prevederilor prezentului ordin, iar Direcþia regim ºi
inspecþie silvicã din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor, împreunã cu oficiile cinegetice din
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cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic ºi cinegetic,
care funcþioneazã în subordinea aceluiaºi minister, controleazã modul aplicãrii lui.

Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice dispoziþii contrare îºi înceteazã aplicabilitatea.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 26 iunie 2001.
Nr. 203.

ANEXÃ

REGULAMENT
privind modul de stabilire a tarifelor care se practicã pentru acþiunile de vânãtoare realizate
în România cu vânãtori strãini
Art. 1. Ñ Fiecare gestionar de fond de vânãtoare care
organizeazã acþiuni de vânãtoare cu vânãtori strãini va stabili prin decizie tarifele proprii pentru acþiunile de vânãtoare
în România cu vânãtori strãini.
Art. 2. Ñ Tarifele stabilite de fiecare gestionar conform
prevederilor art. 1 nu trebuie sã fie mai mici decât tarifele
minime stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 117/2001 pentru aprobarea Listei
cuprinzând tarifele minime care se percep de la vânãtori
strãini pentru acþiuni de vânãtoare în România.
Art. 3. Ñ Tarifele minime prevãzute în anexa la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 117/2001
includ comisionul care se acordã în cazul colaborãrii cu
firme comisionare pentru organizarea de acþiuni de
vânãtoare cu vânãtori strãini ºi cota T.V.A.
Art. 4. Ñ Achitarea tarifului stabilit de fiecare gestionar
în condiþiile art. 1 dã dreptul vânãtorului strãin sã vâneze
exemplarele comandate ºi sã îºi însuºeascã, în cazul
vânatului purtãtor de trofee convenþionale, trofeele
prevãzute în coloana 2 din anexa la prezentul regulament.
Art. 5. Ñ Prin excepþie de la prevederile art. 4, trofeele
convenþionale medaliabile, al cãror punctaj stabilit dupã formula de evaluare a Consiliului Internaþional de Vânãtoare Ñ
C.I.C. este egal sau mai mare decât cel stabilit în coloana
3 din anexa la prezentul regulament, fac parte din patrimoniul naþional ºi se reþin de gestionarul fondului de
vânãtoare pentru colecþia naþionalã de trofee de vânãtoare.
Art. 6. Ñ Prevederile art. 5 se aplicã în mod diferenþiat
dupã cum urmeazã:
a) dacã piesa împuºcatã este dintr-o specie de vânat
purtãtoare a unui singur trofeu convenþional de vânãtoare,
vânãtorul strãin plãteºte 5% din valoarea tarifului de
împuºcare;
b) dacã piesa împuºcatã este dintr-o specie de vânat
purtãtoare a douã trofee convenþionale de vânãtoare ºi
gestionarul reþine, în condiþiile art. 5, un singur trofeu,
vânãtorul strãin plãteºte 60% din valoarea tarifului de
împuºcare;
c) dacã piesa împuºcatã este dintr-o specie de vânat
purtãtoare a douã trofee convenþionale de vânãtoare ºi
gestionarul reþine, în condiþiile art. 5, ambele trofee,
vânãtorul strãin plãteºte 10% din valoarea tarifului de
împuºcare.
Art. 7. Ñ (1) În toate cazurile prevãzute la art. 6
vânãtorului i se elibereazã copie de pe fiºa de evaluare a

trofeului ºi Certificatul de împuºcare care atestã valoarea
piesei de la care a fost obþinut trofeul.
(2) Certificatul prevãzut la alin. (1) se elibereazã de
gestionarul fondului de vânãtoare conform modelului stabilit
de Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
Art. 8. Ñ (1) Trofeele bizare sunt acele trofee care nu
pot fi evaluate prin formula C.I.C. specificã.
(2) Vânãtorii strãini reþin trofeele bizare în cazul speciilor
de cervide (cerb, cerb lopãtar, cãprior) în baza achitãrii tarifului de împuºcare, iar pentru celelalte specii, în baza
achitãrii tarifelor specifice prevãzute în anexa la Ordinul
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 117/2001.
Art. 9. Ñ În situaþiile în care acelaºi gestionar de fond
de vânãtoare desfãºoarã acþiuni de vânãtoare cu vânãtori
strãini prin firme comisionare ºi direct cu vânãtorii strãini,
tarifele de împuºcare pe care aceºti gestionari le practicã
direct cu vânãtorii strãini nu pot fi mai mici decât tarifele
practicate cu firmele comisionare.
Art. 10. Ñ În cazul desfãºurãrii în aceeaºi zi de acþiuni
de vânãtoare pentru specii de pãsãri de interes vânãtoresc
prevãzute la lit. O din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 117/2001, vânãtorului strãin
i se va aplica tariful de împuºcare cel mai mare.
Art. 11. Ñ Vânarea ciorilor ºi coþofenelor cu vânãtori
strãini poate fi fãcutã fãrã aplicarea tarifului de împuºcare.
Art. 12. Ñ (1) Trofeul de cervide ºi de caprã neagrã
este format din coarne ºi craniu cu maxilarul superior.
(2) Trofeele prevãzute la alin. (1) se cântãresc, în vederea
stabilirii tarifului de împuºcare, la 24 de ore dupã fierbere
ºi curãþare.
Art. 13. Ñ Trofeele craniu se evalueazã în vederea
stabilirii tarifului de împuºcare la 24 de ore dupã fierbere ºi
curãþare.
Art. 14. Ñ Evaluarea pentru blãnurile crude se face
imediat dupã jupuire, înainte de a fi conservate prin sãrare,
dupã formula de evaluare C.I.C. a trofeelor blanã.
Art. 15. Ñ (1) Determinarea caracteristicilor în funcþie
de care se face stabilirea tarifului de împuºcare (greutatea
trofeului, punctajul blãnii crude, evaluarea trofeului) se face
de comisia special constituitã în acest scop, alcãtuitã
dintr-un numãr impar de membri ºi stabilitã de fiecare gestionar pentru fiecare judeþ.
(2) Din comisia prevãzutã la alin. (1) va face parte în
mod obligatoriu un reprezentant al comisiei teritoriale pentru
evaluarea trofeelor de vânat, constituitã prin ordin al
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ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, care îºi
desfãºoarã activitatea în judeþul respectiv.
(3) La determinarea caracteristicilor prevãzute la alin. (1)
comisia funcþioneazã cu condiþia participãrii a jumãtate plus
unul dintre membrii sãi, obligatorie fiind prezenþa reprezentantului comisiei teritoriale pentru evaluarea trofeelor de
vânat.
Art. 16. Ñ Tariful pentru piesa rãnitã ºi nerecuperatã se
aplicã în situaþia în care vânãtorul a rãnit vânatul asupra
cãruia a tras, fãrã însã ca acesta sã fie recuperat.
Art. 17. Ñ (1) Tariful pentru foc greºit se percepe pentru speciile prevãzute în anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 117/2001, în cazul în

care vânãtorul a tras un singur foc asupra unei piese din
aceste specii fãrã ca aceasta sã fie împuºcatã sau rãnitã.
(2) Tariful pentru foc greºit se percepe o singurã datã
ºi în situaþia în care sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele
condiþii: au fost trase mai multe focuri greºite asupra aceleiaºi piese, din acelaºi loc ºi de cãtre acelaºi vânãtor,
fãrã ca aceasta sã fie împuºcatã sau rãnitã.
Art. 18. Ñ Plata pentru acþiunile de vânãtoare
desfãºurate în România cu vânãtori strãini se poate face
în orice monedã acceptatã de statul român, la cursul de
schimb valutar al Bãncii Naþionale a României din ziua
plãþii.
ANEXÃ
la regulament

PRAGUL MINIM DE PUNCTE C.I.C.

al trofeelor de vânat evaluate, care determinã reþinerea acestora în patrimoniul naþional
Nr.
crt.

Specia

Trofeul

Pragul minim de la care trofeele
evaluate sunt reþinute în patrimoniul
naþional (puncte C.I.C.)

0

1

2

3

1.

Cerb comun

coarne ºi craniu

250

2.

Cerb lopãtar

coarne ºi craniu

200

3.

Cãprior

coarne ºi craniu

190

4.

Caprã neagrã

coarne ºi craniu

130

5.

Mistreþ

colþi

140

6.

Urs

blanã

580

craniu

65

blanã

160

craniu

45

blanã

170

craniu

28

blanã

70

craniu

18

7.
8.
9.

Lup
Râs
Pisicã sãlbaticã

10.

Vulpe

craniu

25,50

11.

Viezure

craniu

23,50

12.

Câine enot

craniu

21,50

ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind îndreptarea erorii materiale existente în Decizia Consiliului Naþional
al Audiovizualului nr. 283 din 21 decembrie 2000
Ca urmare a adreselor primite de la Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei nr. S.S.C. 3.367 din 10 iulie 2001
(nr. C.N.A. 4.202 din 10 iulie 2001) ºi S.S.C. 3.663 din 6 august 2001 (nr. C.N.A. 4.650 din 7 august 2001), prin care se
recunoaºte eroarea din Adresa A.N.C.I. nr. T/MAP/4/1.718/20 martie 2000, înregistratã la Consiliul Naþional al Audiovizualului
sub nr. 8.279 din 20 martie 2000, în urma cãreia prin Decizia acestuia nr. 283 din 21 decembrie 2000, datoritã necontinuãrii

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 564/11.IX.2001

procedurii de autorizare CATV care face obiectul art. 22 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, s-a retras Licenþa
de emisie C785 din 11 mai 1995 pentru comuna Volovãþ, judeþul Suceava, aparþinând Societãþii Comerciale CROMTEL
PROD-IMPEX Ñ S.R.L.,
Consiliul Naþional al Audiovizualului

d e c i d e:

Articol unic. Ñ Se excepteazã de la prevederile art. 1
din Decizia Consiliului Naþional al Audiovizualului nr. 283
din 21 decembrie 2000 poziþia nr. 2 Ð Societatea

Comercialã CROMTEL PROD-IMPEX Ñ S.R.L., deþinãtoare
a Licenþei de emisie C785 din 11 mai 1995 pentru comuna
Volovãþ, judeþul Suceava.

PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

ªERBAN MADGEARU
Bucureºti, 3 septembrie 2001.
Nr. 105.
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind îndreptarea erorii materiale existente în Decizia Consiliului Naþional
al Audiovizualului nr. 18 din 2 martie 2000
Ca urmare a Adresei nr. 5.360 din 4 februarie 2000 primitã de la Societatea Comercialã DIPLOMATIC TV.
COMPANY SERV Ñ S.R.L., prin care se solicitã anularea licenþelor de emisie pentru radiodifuziune/televiziune transmisã
prin cablu pentru oraºele Focºani ºi Adjud, judeþul Vrancea, având în vedere faptul cã nu s-au specificat numãrul ºi
data obþinerii licenþei pentru Adjud, societatea deþinând o licenþã ºi pentru Adjudu Vechi, prin Decizia Consiliului Naþional
al Audiovizualului nr. 18 din 2 martie 2000 a fost retrasã Licenþa de emisie C1.785 din 4 aprilie 1999 în locul Licenþei de
emisie C1.923 din 22 iunie 1999.
La solicitarea Societãþii Comerciale DIPLOMATIC TV. COMPANY SERV Ñ S.R.L., înregistratã la Consiliul
Naþional al Audiovizualului cu nr. 4.429 din 20 iulie 2001, în vederea îndreptãrii acestei erori materiale,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e:
Articol unic. Ñ Se excepteazã de la prevederile
art. 1 din Decizia Consiliului Naþional al Audiovizualului
nr. 18 din 2 martie 2000 Licenþa de emisie C1.785

din 4 aprilie 1999 ºi se retrage la cerere Licenþa de
emisie C1.923 din 22 iunie 1999 pentru Adjud,
judeþul Vrancea.

PREªEDINTELE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

ªERBAN MADGEARU
Bucureºti, 3 septembrie 2001.
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