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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de amendament dintre România
ºi Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la Londra la 6 iulie 2001,
la Acordul de împrumut dintre România ºi Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
pentru finanþarea ”Proiectului privind conservarea energiei termiceÒ, semnat la Londra
la 13 aprilie 1997
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 1 ºi 4 din
Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 284 din
30 august 2001,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului
Acordul de amendament dintre România ºi Banca
Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnat la
Londra la 6 iulie 2001, la Acordul de împrumut dintre
România ºi Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi

Dezvoltare pentru finanþarea ”Proiectului privind conservarea
energiei termiceÒ, semnat la Londra la 13 aprilie 1997, ºi
se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

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. 682.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 187
din 19 iunie 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) ºi ale art. 25
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei
pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Ioan Vida
Paula C. Pantea
Claudia Miu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent ºef

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) ºi ale art. 25 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de Constantin Oprean
în Dosarul nr. 9.436/2000 al Judecãtoriei Sectorului 1
Bucureºti.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrþilor, faþã de care
procedura de citare este legal îndeplinitã.
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Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei ca fiind nefondatã, invocând în acest sens jurisprudenþa Curþii Constituþionale referitoare la prevederile
legale criticate.
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Curþii Constituþionale, ca, de exemplu, deciziile nr. 99/2000,
nr. 111/2000, nr. 113/2000 ºi nr. 136/2000.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:

urmãtoarele:
Prin Încheierea din 5 septembrie 2000, pronunþatã în
Dosarul nr. 9.436/2000, Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti
a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 11 alin. (2) ºi ale art. 25
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind
protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu
destinaþia de locuinþe, excepþie ridicatã de Constantin
Oprean.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã art. 11 alin. (2) ºi art. 25 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor
ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe
contravin prevederilor art. 72 alin. (3) lit. k) ºi l), precum ºi
ale art. 114 din Constituþie, ”deoarece instituþia ordonanþei
preºedinþiale este reglementatã prin lege organicã, respectiv
prin dispoziþiile art. 581 din Codul de procedurã civilã, cu
respectarea condiþiilor exprese prevãzute de acest textÒ.
Judecãtoria Sectorului 1 Bucureºti, exprimându-ºi opinia, considerã cã dispoziþiile legale criticate nu contravin
prevederilor constituþionale, ”deoarece ordonanþele de
urgenþã, aºa cum este ºi Ordonanþa nr. 40/1999, pot fi
emise atât în domeniul legilor ordinare, cât ºi în domeniul
legilor organice, singura condiþie fiind existenþa unor situaþii
excepþionaleÒ. De asemenea, considerã cã nu sunt
încãlcate dispoziþiile constituþionale privind suprimarea unei
cãi de atac, ”deoarece potrivit art. 125 ºi 128 din
Constituþie, stabilirea competenþei instanþelor judecãtoreºti,
a procedurii de judecatã ºi a condiþiilor de exercitare a
cãilor de atac împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, intrã în
competenþa exclusivã a legiuitorului, care poate institui o
procedurã specialã pentru soluþionarea cu celeritate a litigiilor privind dreptul de folosinþã a imobilelorÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã

preºedinþilor

celor

douã

Camere

ale

Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. În
susþinerea acestui punct de vedere se invocã jurisprudenþa

Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
art. 11 alin. (2) ºi art. 25 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din
8 aprilie 1999, dispoziþii al cãror conþinut este urmãtorul:
Ñ Art. 11 alin. (2): ”Lipsa unui rãspuns scris sau refuzul
nejustificat al chiriaºului sau al fostului chiriaº de a încheia un
nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificãrii îl îndreptãþeºte pe proprietar sã cearã în justiþie
evacuarea necondiþionatã a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonanþei preºedinþiale.Ò;
Ñ Art. 25: ”Litigiile dintre proprietari ºi chiriaºi, legate de
schimbul obligatoriu de locuinþã, sunt de competenþa
judecãtoriei în raza cãreia se aflã imobilul. Hotãrârea
pronunþatã de judecãtorie poate fi atacatã cu recurs. Hotãrârea
instanþei de recurs este definitivã ºi irevocabilã.Ò
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor art. 72
alin. (3) lit. k) ºi l) ºi ale art. 114 din Constituþie, care au
urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 72 alin. (3) lit. k) ºi l): ”Prin lege organicã se
reglementeazã: [É]
k) regimul juridic general al proprietãþii ºi al moºtenirii;
l) regimul general privind raporturile de muncã, sindicatele
ºi protecþia socialã;Ò;
Ñ Art. 114: ”(1) Parlamentul poate adopta o lege specialã
de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanþe în domenii
care nu fac obiectul legilor organice.
(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul ºi data pânã la care se pot emite ordonanþe.
(3) Dacã legea de abilitare o cere, ordonanþele se supun
aprobãrii Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pânã la
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împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului

statuat cã, ”din cuprinsul prevederilor art. 72 alin. (3) din

atrage încetarea efectelor ordonanþei.

Constituþie ºi al celorlalte dispoziþii constituþionale nu rezultã

(4) În cazuri excepþionale, Guvernul poate adopta ordo-

cã reglementãrile relative la procedura civilã, în ansamblul

nanþe de urgenþã. Acestea intrã în vigoare numai dupã depu-

lor, fac parte din domeniul legilor organice; fãrã îndoialã, în

nerea lor spre aprobare la Parlament. Dacã Parlamentul nu se

conþinutul unor asemenea reglementãri pot exista ºi norme

aflã în sesiune, el se convoacã în mod obligatoriu.

de domeniul legii organice care atrag, deci, adoptarea lor

(5) Aprobarea sau respingerea ordonanþelor se face printr-o

cu majoritatea prevãzutã de Constituþie pentru astfel de

lege în care vor fi cuprinse ºi ordonanþele ale cãror efecte au

legi. Aceasta nu înseamnã transformarea tuturor dispoziþiilor

încetat potrivit alineatului (3).Ò

Codului de procedurã civilã în prevederi de natura legii

Cu privire la argumentele aduse de autorul excepþiei
Curtea constatã cã interdicþia

reglementãrii de cãtre

Guvern în domeniul legilor organice priveºte numai ordonanþele Guvernului emise în baza unei legi speciale de
abilitare, aceastã interdicþie decurgând nemijlocit din textul

organice, deoarece astfel s-ar ajunge, practic, la completarea Constituþiei, care reglementeazã expres ºi limitativ
domeniile rezervate acestei categorii de legi, între care nu
figureazã dispoziþii legale privind procedura civilãÒ.

constituþional. O asemenea limitare nu este prevãzutã însã

În practica sa jurisdicþionalã Curtea Constituþionalã s-a

de alin. (4) al art. 114 din Constituþie, referitor la ordo-

mai pronunþat în acest sens asupra dispoziþiilor art. 11

nanþele de urgenþã, deoarece cazul excepþional ce impune

alin. (2) ºi ale art. 25 din Ordonanþa de urgenþã a

adoptarea unor mãsuri urgente pentru salvgardarea unui

Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabili-

interes public ar putea reclama instituirea unei reglementãri

rea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, ca, de

de domeniul legii organice, care, dacã ar fi interzisã, inte-

exemplu, prin deciziile nr. 26 din 30 ianuarie 2001 ºi

resul public avut în vedere ar fi sacrificat, ceea ce este
contrar finalitãþii constituþionale a instituþiei delegãrii legislative. În acest sens Curtea Constituþionalã s-a pronunþat, de
exemplu, prin Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998, publi-

nr. 25 din 23 ianuarie 2001, publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 78 din 15 februarie 2001, ºi,
respectiv, nr. 171 din 4 aprilie 2001.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, care sã determine

catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din

schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale, consideren-

25 februarie 1998.
De asemenea, prin Decizia nr. 718 din 29 decembrie

tele ºi soluþiile acelor decizii subzistã ºi în speþa de faþã,

1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,

astfel cã excepþia de neconstituþionalitate urmeazã sã fie

nr. 396 din 31 decembrie 1997, Curtea Constituþionalã a

respinsã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), ale art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) ºi ale art. 25 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 40/1999 privind protecþia chiriaºilor ºi stabilirea chiriei pentru spaþiile cu destinaþia de locuinþe, excepþie
ridicatã de Constantin Oprean în Dosarul nr. 9.436/2000 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 19 iunie 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent ºef,
Claudia Miu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII,
ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR
Nr. 263/17 iulie 2001

MINISTERUL APELOR
ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
Nr. 722/1 august 2001

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
ªI FAMILIEI
Nr. 494/18 iulie 2001

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei interministeriale
pentru autorizarea ºi omologarea îngrãºãmintelor folosite în România
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor, ministrul apelor ºi protecþiei mediului ºi ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
vãzând Nota comunã nr. 118.778/105.647/GP/DB 6.187/2001,
în baza prevederilor Legii protecþiei mediului nr. 137/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului, cu modificãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, cu modificãrile ulterioare,
emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind organizarea
ºi funcþionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea
ºi omologarea îngrãºãmintelor folosite în România, prevãzut
în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Comisia interministerialã pentru autorizarea ºi
omologarea îngrãºãmintelor folosite în România
funcþioneazã în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
p. Ministrul agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat

Pãdurilor Ñ Direcþia generalã strategii ºi politici în agriculturã ºi produse derivate Ñ Direcþia politici ºi strategii în
producþia vegetalã ºi are componenþa prezentatã în anexa
nr. 1 la regulament.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
publicãrii acestuia.

p. Ministrul apelor
ºi protecþiei mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat

Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº

ANEXÃ

REGULAMENT
privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea ºi omologarea
îngrãºãmintelor folosite în România
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ În România fabricarea, comercializarea ºi utilizarea îngrãºãmintelor chimice se fac pe baza autorizãrii ºi
omologãrii acestora de cãtre Comisia inerministerialã pentru autorizarea ºi omologarea îngrãºãmintelor folosite în
România, denumitã în continuare Comisie.
Art. 2. Ñ În înþelesul prezentului regulament, sub denumirea de îngrãºãminte sunt cuprinse toate produsele destinate pentru îmbunãtãþirea fertilitãþii solului ºi a nutriþiei
plantelor, aplicate atât pe sol, cât ºi pe plante, ca amendamente de sol, îngrãºãminte chimice, îngrãºãminte
organo-minerale, îngrãºãminte biologice ºi stimulatori de
creºtere.
Art. 3. Ñ (1) În România nu se autorizeazã ºi nu se
omologheazã îngrãºãmintele naturale ºi nãmolurile de la
staþiile de epurare, produse pe teritoriul altor state.
(2) Cu excepþia gunoiului de grajd, toate celelalte
îngrãºãminte organice produse în þarã sau importate trebuie
autorizate ºi omologate.
Art. 4. Ñ Activitatea de cercetare-testare în vederea
autorizãrii ºi omologãrii îngrãºãmintelor are drept scop

cunoaºterea însuºirilor fizico-chimice ºi biologice ale acestora, a influenþei lor asupra solului, subsolului ºi apelor subterane în vederea prevenirii poluãrii mediului, precum ºi a
influenþei asupra producþiei plantelor ºi a calitãþii recoltei.
CAPITOLUL I
Componenþa Comisiei
Art. 5. Ñ Comisia se organizeazã ºi funcþioneazã în
cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor Ñ
Direcþia generalã strategii ºi politici în agriculturã ºi produse
derivate.
Art. 6. Ñ Comisia este condusã de un preºedinte ºi are
în componenþa ei 4 vicepreºedinþi, 11 membri ºi un secretar permanent.
a) Preºedintele Comisiei este secretarul de stat al
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor în a cãrui
competenþã este activitatea de folosire a îngrãºãmintelor.
b) Vicepreºedinþi sunt:
1. directorul Direcþiei politici ºi strategii în producþia
vegetalã;
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2. reprezentantul Ministerului Apelor ºi Protecþiei
Mediului;
3. reprezentantul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei;
4. directorul Institutului de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie.
c) Secretarul Comisiei este specialistul cu atribuþii privind utilizarea îngrãºãmintelor din cadrul Ministerului
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.
d) Membrii Comisiei sunt delegaþi permanenþi ai ministerelor ºi institutelor de cercetãri cu responsabilitãþi în domeniu ºi sunt desemnaþi de conducãtorii instituþiilor respective.
Art. 7. Ñ Calitatea de membru al Comisiei este incompatibilã cu calitatea de membru în organele de administraþie ºi conducere ale societãþilor care au ca obiect de
activitate fabricarea, importul ºi utilizarea îngrãºãmintelor
chimice.
Art. 8. Ñ Comisia se întruneºte trimestrial în ºedinþã, la
convocarea secretarului, cu minimum 10 zile înainte de
ziua fixatã pentru þinerea acesteia, prezentându-se ordinea
de zi. De asemenea, Comisia se poate întruni ºi în mod
excepþional, când este cazul.
Art. 9. Ñ (1) ªedinþele sunt conduse de preºedinte sau
de un vicepreºedinte.
(2) Procesele-verbale ale ºedinþelor se redacteazã de
secretarul Comisiei într-un registru parafat ºi numerotat.
(3) ªedinþele Comisiei se þin cu prezenþa obligatorie a
trei pãtrimi din componenþa acesteia, iar hotãrârile se iau
cu votul a trei pãtrimi din numãrul membrilor prezenþi.
(4) La ºedinþele Comisiei pot participa, fãrã drept de
vot, ca invitaþi, specialiºti care au executat analizele pentru
autorizare sau omologare.
CAPITOLUL II
Atribuþiile Comisiei
Art. 10. Ñ Comisia autorizeazã ºi omologheazã noile
îngrãºãminte din producþia internã ºi din import pentru folosirea acestora în agriculturã ºi silviculturã.
Art. 11. Ñ Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie este autoritatea autorizatã de Ministerul
Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor sã execute testarea
îngrãºãmintelor noi din producþia internã ºi din import în
reþeaua oficialã de testare ºi sã întocmeascã documentaþia
pe baza cãreia se vor face autorizarea ºi omologarea
îngrãºãmintelor.
Art. 12. Ñ (1) Îngrãºãmintele noi din producþia internã
ºi din import, care se dovedesc eficiente din primul an de
testare, se autorizeazã pentru a fi folosite douã cicluri de
producþie consecutive, conform autorizaþiei prevãzute în
anexa nr. 2.
(2) Îngrãºãmintele noi din producþia internã ºi din
import, care dupã autorizare sunt la fel de eficace douã
cicluri de producþie, se omologheazã, eliberându-se certificat de omologare (anexa nr. 3).
(3) Îngrãºãmintele noi din producþia internã ºi din import,
care au fost testate timp de 3 ani ºi se dovedesc eficiente,

se omologheazã conform certificatului de omologare (anexa
nr. 3).
Art. 13. Ñ (1) Comisia retrage autorizaþia pentru
îngrãºãmintele noi din producþia internã ºi din import:
a) dacã acestea conþin produse de uz fitosanitar având
componente active neautorizate pentru utilizare prin normele Uniunii Europene;
b) dacã în perioada de testare dupã autorizare nu
dovedesc cã sunt eficiente.
(2) Retragerea autorizaþiei se face pe baza analizei
dosarului conþinând documentaþia ºi buletinele cu rezultatele testãrilor efectuate de Comisie.
CAPITOLUL III
Autorizarea ºi omologarea îngrãºãmintelor
folosite în România
Art. 14. Ñ Sunt supuse autorizãrii ºi/sau omologãrii
toate îngrãºãmintele noi produse în þarã sau din import,
care sunt propuse pentru a fi folosite în agriculturã ºi silviculturã ºi care conþin numai substanþe active autorizate
pentru utilizare prin normele Uniunii Europene.
Art. 15. Ñ (1) Cererile pentru autorizarea ºi/sau omologarea îngrãºãmintelor noi din producþia internã sau din
import se depun de agenþii economici, persoane fizice sau
juridice, la secretariatul Comisiei.
(2) Cererea pentru autorizare ºi/sau omologare se
întocmeºte în douã exemplare conform modelelor prezentate în anexele nr. 4 ºi nr. 4.1.
(3) Cererea pentru autorizarea ºi/sau omologarea
îngrãºãmintelor noi din producþia internã ºi din import este
însoþitã de documentele prezentate în anexa nr. 5, în original ºi în copie.
(4) Cererea pentru autorizarea ºi/sau omologarea
îngrãºãmintelor noi din producþia internã ºi din import,
împreunã cu documentaþia prezentatã în anexa nr. 5, în
original, se transmite Institutului de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie în termen de 3 zile de la primirea
acesteia.
(5) Secretarul Comisiei va deschide un registru pentru
înregistrarea cererilor privind autorizarea ºi/sau omologarea
îngrãºãmintelor ºi va pãstra exemplarul al doilea al întregii
documentaþii.
Art. 16. Ñ (1) Agenþii economici, persoane fizice sau
juridice, care solicitã autorizarea ºi/sau omologarea
îngrãºãmintelor noi se adreseazã în termen de 5 zile de
la depunerea cererii Institutului de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie pentru contractarea activitãþii de
testare în reþeaua oficialã de testare a îngrãºãmintelor.
(2) Reþeaua oficialã de testare a îngrãºãmintelor noi
pentru autorizarea ºi/sau omologarea acestora este organizatã de Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie în colaborare cu institutele ºi staþiunile de cercetare de profil ºi cu unele staþiuni zonale de cercetare
agricolã (anexa nr. 6).
Art. 17. Ñ (1) Toate îngrãºãmintele noi supuse autorizãrii ºi/sau omologãrii se analizeazã ºi se certificã de
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cãtre Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie
în ceea ce priveºte:
Ñ conformitatea compoziþiei specifice indicate de producãtor;
Ñ însuºirile fizico-chimice ºi influenþa acestora asupra
solului ºi plantelor;
Ñ gradul de protecþie ecologicã în vederea prevenirii
poluãrii solului, apelor ºi recoltelor.
(2) Analizele chimice se executã prin metode unitare,
potrivit standardelor ISO ºi CEN.
Art. 18. Ñ (1) Amestecurile de îngrãºãminte cu pesticide supuse autorizãrii ºi/sau omologãrii trebuie sã fie
însoþite în mod obligatoriu de certificatul de autorizare
ºi/sau omologare eliberat de Comisia interministerialã pentru autorizarea ºi/sau omologarea produselor de uz fitosanitar. Pesticidele care intrã în amestecul cu îngrãºãmintele
supuse autorizãrii ºi/sau omologãrii trebuie sã conþinã
numai substanþe active permise la utilizare prin normele
Uniunii Europene.
(2) Amestecurile de îngrãºãminte chimice cu pesticide
supuse autorizãrii ºi/sau omologãrii, ale cãror pesticide nu
au fost omologate în România, se autorizeazã ºi/sau se
omologheazã numai în condiþiile în care substanþele active
ale pesticidelor sunt autorizate pentru utilizare prin normele
Uniunii Europene, urmând procedura obiºnuitã de testare în
paralel de cãtre Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie ºi de institutele abilitate pentru testarea produselor de uz fitosanitar.
(3) Toate amestecurile de îngrãºãminte cu pesticide vor
purta etichete pe ambalaje, pe care se va înscrie grupa de
toxicitate, ºi se vor menþiona expres, în limba românã,
condiþiile privind manipularea, transportul ºi mãsurile de
securitate a personalului, care trebuie respectate la folosirea acestora.
(4) Aceleaºi menþiuni exprese vor fi notificate ºi în
tehnologiile de utilizare a acestor amestecuri de produse.
Art. 19. Ñ (1) Pentru îngrãºãmintele ºi/sau amestecurile de îngrãºãminte cu pesticide din producþia internã ºi
din import, supuse testãrii în vederea autorizãrii ºi/sau
omologãrii, solicitantul este obligat sã obþinã avizul sanitar.
(2) În acest scop Institutul de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie va trimite o solicitare cãtre
Institutul de Sãnãtate Publicã Bucureºti, împreunã cu buletinul de analizã fizico-chimicã elaborat de Institutul de
Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie ºi documentaþia
privind compoziþia chimicã completã a produsului.
(3) Pentru îngrãºãminte în amestec cu pesticide se va
depune în plus documentaþia privind toxicitatea acutã a
produsului.
Art. 20. Ñ Pentru îngrãºãmintele ºi/sau amestecurile de
îngrãºãminte cu pesticide noi din producþia internã ºi din
import, supuse testãrii ºi/sau omologãrii, solicitantul este
obligat sã obþinã avizul de mediu care se elibereazã de
Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului pe baza fiºei de
caracterizare ecotoxicologicã a produsului ºi a buletinelor
de analizã fizico-chimice emise de Institutul de Cercetãri

7

pentru Pedologie ºi Agrochimie, precum ºi a altor informaþii
care pot fi solicitate.
Art. 21. Ñ Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie, pe baza analizelor de laborator privind caracteristicile ºi însuºirile îngrãºãmintelor supuse autorizãrii ºi/sau
omologãrii, precum ºi a rapoartelor privind testarea acestora în reþeaua oficialã de testare, întocmeºte documentaþia
respectivã cu propunerea de autorizare sau omologare.
Art. 22. Ñ (1) Comisia, în baza documentaþiei întocmite
de Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie ºi
a avizelor sanitar ºi de mediu, hotãrãºte autorizarea sau
omologarea îngrãºãmintelor, dupã caz.
(2) Produsele a cãror documentaþie corespunde prevederilor art. 12 alin. (1) se autorizeazã pentru a putea fi testate în condiþii de producþie în reþeaua de testare oficialã a
Institutului de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie pe
suprafeþe care sã nu depãºeascã 9.000 (nouã mii) ha pentru culturile cerealiere, plante tehnice, culturi furajere, 1.000
(una mie) ha pentru pomi fructiferi, viþã de vie ºi culturi de
legume ºi 10 (zece) ha pentru flori.
(3) Produsele a cãror documentaþie corespunde prevederilor art. 12 alin. (2) se omologheazã dupã o perioadã
de testare de minimum 3 ani.
(4) La cererea producãtorului de îngrãºãminte, în cazuri
excepþionale, când sunt necesare încercãri ºi experimentãri
suplimentare pentru acelaºi produs testat iniþial, perioada
autorizãrii se prelungeºte cu un an.
(5) Agenþii economici care suportã cheltuielile de omologare au drept de exclusivitate asupra produsului respectiv
în urmãtorii 5 ani de la data omologãrii.
(6) Documentaþia întocmitã de Institutul de Cercetãri
pentru Pedologie ºi Agrochimie pentru autorizarea ºi/sau
omologarea îngrãºãmintelor chimice noi este prezentatã în
anexa nr. 7.
Art. 23. Ñ Agenþii economici, persoane fizice sau juridice, care au solicitat testarea îngrãºãmintelor noi în vederea autorizãrii ºi/sau omologãrii, pun la dispoziþie Institutului
de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie, în mod gratuit, cantitãþile de produse stabilite prin contractul de testare, pentru testarea în câmpuri experimentale ºi pentru
încercarea în condiþii de producþie.
Art. 24. Ñ (1) Certificatul de omologare este valabil
pentru o perioadã de 7 ani.
(2) Orice schimbare intervenitã în formula îngrãºãmântului Ñ schimbarea conþinutului în substanþã activã, a caracteristicilor fizico-chimice, schimbarea tehnologiei Ñ
înseamnã obþinerea unui produs nou ce se va supune în
mod obligatoriu testelor de autorizare ºi/sau omologare.
(3) Producãtorii de îngrãºãminte omologate sunt
rãspunzãtori pentru menþinerea produsului la parametrii ºi
calitatea pe care acestea le-au avut la data omologãrii.
(4) Îngrãºãmintele care se importã ºi care nu sunt autorizate sau omologate în România urmeazã aceeaºi procedurã de testare ºi omologare, indiferent dacã acestea au
compoziþia chimicã asemãnãtoare cu a altor îngrãºãminte
incluse în lista cuprinzând îngrãºãmintele omologate.
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Art. 25. Ñ (1) Institutul de Cercetãri pentru Pedologie
ºi Agrochimie va stabili la încheierea contractului de testare cu agenþii economici, persoane fizice sau juridice, care
solicitã autorizarea ºi/sau omologarea de îngrãºãminte noi
produse în þarã sau din import, urmãtoarele:
Ñ culturile la care urmeazã sã se facã testarea
îngrãºãmintelor noi, atât în câmpuri experimentale, cât ºi în
condiþii de producþie;
Ñ îngrãºãmintele noi, cantitãþile ºi data pânã la care
acestea trebuie predate Institutului de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie.
(2) Produsele care nu se depun în termenele ºi cantitãþile stabilite prin contractul de testare vor fi testate în
anul urmãtor, cu excepþia celor folosite în sere.
Art. 26. Ñ Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie va depune la secretarul Comisiei un exemplar
al contractului de testare a îngrãºãmintelor noi pentru a
autoriza producerea în þarã sau pentru a autoriza importul
cantitãþilor prevãzute în procedura pentru autorizare ºi/sau
omologare.
Art. 27. Ñ Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie va prezenta secretarului Comisiei lista
cuprinzând îngrãºãmintele noi introduse în testare, stadiul
cercetãrilor ºi rezultatele obþinute în vederea informãrii
Comisiei.
Art. 28. Ñ Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie va ridica ºi va analiza în condiþii de laborator,
din 2 în 2 ani, probe de îngrãºãminte omologate de la toþi
producãtorii interni, conform unui grafic propriu de lucru, ºi
va face propuneri Comisiei privind menþinerea omologãrii
sau retragerea certificatelor de omologare.
Art. 29. Ñ (1) Producãtorii ºi importatorii de
îngrãºãminte care au fost omologate pânã la data de
31 decembrie 1997 au obligaþia de a contracta cu Institutul

de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie certificarea
însuºirilor fizico-chimice ale îngrãºãmintelor respective ºi,
pe baza acestor analize, a avizului sanitar ºi de mediu, sã
propunã Comisiei eliberarea de certificate noi de omologare
pânã la data de 31 decembrie 2002.
(2) Tarifele care se percep pentru certificarea însuºirilor
fizico-chimice ale acestor îngrãºãminte sunt prevãzute la
pct. 1 lit. c) din anexa nr. 8.
(3) Îngrãºãmintele care nu vor urma aceastã procedurã
îºi pierd calitatea de produse omologate, nu se mai
comercializeazã ºi nici nu se mai utilizeazã în România.
Art. 30. Ñ (1) Comisia actualizeazã anual, pe baza
documentaþiei depuse de Institutul de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie, lista cuprinzând îngrãºãmintele
autorizate ºi omologate pentru folosire în agriculturã ºi silviculturã.
(2) Lista va cuprinde produsul, denumirea comercialã,
numãrul ºi data autorizaþiei sau certificatului de omologare,
substanþa activã, caracteristicile fizico-chimice, dozele sau
concentraþiile de aplicare, culturile pentru care sunt recomandate sã fie folosite, date asupra toxicologiei, ambalaje
ºi reguli de protecþie a muncii, protecþia mediului, a
sãnãtãþii oamenilor ºi animalelor.
Art. 31. Ñ Comisia este organismul care soluþioneazã
pe baza documentaþiei întocmite de autoritatea în domeniu
sesizãrile ºi reclamaþiile de piraterie a producerii ºi comercializãrii îngrãºãmintelor.
Art. 32. Ñ Tarifele care se percep pentru testare în
reþeaua oficialã de testare a îngrãºãmintelor noi în vederea autorizãrii ºi/sau omologãrii sunt prezentate în anexa
nr. 8.
Art. 33. Ñ Anexele nr. 1Ñ8
prezentul regulament.

fac parte integrantã din

ANEXA Nr. 1
la regulament
COMPONENÞA

Comisiei interministeriale pentru autorizarea ºi omologarea îngrãºãmintelor folosite în România
Preºedinte Ñ secretar de stat la Ministerul Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor
Vicepreºedinþi: 1. directorul Direcþiei politici ºi strategii în
producþia vegetalã din cadrul Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor;
2. reprezentantul Ministerului Apelor ºi Protecþiei
Mediului;
3. reprezentantul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei;
4. directorul Institutului de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie.
Membri: 1. ºeful laboratorului de agrochimie ºi nutriþia
plantelor din cadrul Institutului de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie;

2. ºeful colectivului de certificare a calitãþii îngrãºãmintelor din cadrul Institutului de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie;
3. ºeful laboratorului de agrochimie ºi pedologie din
cadrul Institutului de Cercetãri pentru Cereale ºi Plante
Tehnice Fundulea;
4. directorul ºtiinþific al Institutului de Cercetãri pentru
Legume ºi Flori Vidra;
5. directorul ºtiinþific al Institutului de Cercetãri pentru
Pomiculturã Mãrãcineni;
6. directorul ºtiinþific al Institutului de Cercetãri pentru
Viticulturã ºi Vinificaþie Valea Cãlugãreascã;
7. directorul ºtiinþific al Institutului de Cercetãri ºi
Amenajãri Silvice;
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8. directorul ºtiinþific al Institutului de Chimie Alimentarã;
9. directorul ºtiinþific al Institutului de Biologie ºi Nutriþie
Animalã;
10. reprezentantul Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei;

11. reprezentantul Ministerului Apelor ºi Protecþiei
Mediului.
Secretar Ñ specialistul cu probleme de îngrãºãminte din
cadrul Direcþiei politici ºi strategii în producþia vegetalã din
cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.

ANEXA Nr. 2
la regulament
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

Comisia interministerialã pentru autorizarea
ºi omologarea îngrãºãmintelor folosite în România
AUTORIZAÞIE

Nr. ...............

În baza rezultatelor obþinute în reþeaua oficialã de testare a îngrãºãmintelor ºi a certificãrii
calitãþii, prezentate în Referatul nr. É...............ÉÉÉÉ al Institutului de Cercetãri pentru Pedologie
ºi Agrochimie, Comisia interministerialã pentru autorizarea ºi omologarea îngrãºãmintelor folosite
în România, întrunitã în ºedinþã la data de É....ÉÉÉÉÉ........ÉÉÉÉÉ, a autorizat pe o duratã
de É.....ÉÉÉ ani folosirea în agriculturã ºi silviculturã a produsului descris mai jos:
Denumirea comercialã ....................................................................................................................
Producãtor/Solicitantul autorizaþiei ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Caracteristici fizico-chimice..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Speciile de plante pentru care se autorizeazã folosirea..............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Modul de folosire ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Mãsuri de igienã ºi tehnica securitãþii muncii ..............................................................................
..........................................................................................................................................................
Mãsuri pentru protecþia mediului, a sãnãtãþii oamenilor ºi a animalelor ....................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Prezenta autorizaþie este valabilã pânã la data de .................................................................. .
Preºedinte,
ÉÉÉÉÉÉÉ
ANEXA Nr. 3
la regulament
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

Comisia interministerialã pentru autorizarea
ºi omologarea îngrãºãmintelor folosite în România
C E R T I F I C A T D E O M O L O G A R E Nr. ..................

În baza rezultatelor pozitive obþinute în reþeaua de testare oficialã a îngrãºãmintelor ºi a certificãrii calitãþii, prezentate în Referatul nr. ÉÉ...................ÉÉÉ al Institutului de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie Bucureºti, Comisia interministerialã pentru autorizarea ºi omologarea
îngrãºãmintelor folosite în România, întrunitã în ºedinþã la data de ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.......É, a
omologat pentru folosire în agriculturã ºi silviculturã produsul descris mai jos:
Denumirea comercialã ....................................................................................................................
Producãtor/Solicitantul omologãrii ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Caracteristici fizico-chimice..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Compoziþia chimicã ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Speciile de plante pentru care se autorizeazã folosirea..............................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Modul de folosire ............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Perioada de valabilitate ..................................................................................................................
Mãsuri de igienã ºi tehnica securitãþii muncii ..............................................................................
..........................................................................................................................................................
Mãsuri pentru protecþia mediului, a sãnãtãþii oamenilor ºi a animalelor ....................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Orice modificare în compoziþia fizicã, chimicã sau în denumirea produsului va face obiectul
unei noi cereri de omologare.
Preºedinte,
ÉÉÉÉÉÉÉ

ANEXA Nr. 4
la regulament

Nr. de înregistrare ................... din .................
CERERE

pentru autorizarea ºi/sau omologarea îngrãºãmintelor noi din producþia internã ºi din import
I. Persoane fizice
Domnul/Doamna .................................., domiciliat/domiciliatã în ...................................................,
(comunã, oraº, municipiu)

str. ............................................. nr. ..............., bloc ................., sc. ..............., ap. ..............,
judeþul/sectorul ........................, posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria ............. nr. .............,
codul numeric personal
II. Solicit:
Ñ autorizarea produsului ...........................................................................................................;
Ñ omologarea produsului ................................................................................................................,
în calitate de producãtor intern ..................................................., importator .................................,
distribuitor ...............................................................................................................................................
(denumirea firmei)

III. Produsul are urmãtoarele caracteristici fizico-chimice ºi biologice: ...................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Produsul este omologat în þara ...................., din care se importã cu certificat de omologare
nr. ............. seria ......................................... .
Producãtorul de îngrãºãminte noi .......................... îºi dã acordul pentru distribuitorul ..............,
în vederea omologãrii produsului.
Data .................................
..............................................
(numele ºi prenumele)

...............................................
(semnãtura)

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 591/20.IX.2001
ANEXA Nr. 4.1
la regulament

Nr. de înregistrare ................... din .................
CERERE

pentru autorizarea ºi/sau omologarea îngrãºãmintelor noi din producþia internã ºi din import
I. Persoane juridice
Agentul economic ........................................................................................................................,
(societatea, firma, fundaþia)

cu sediul în localitatea ............................................., str. ............................................ nr. ...........,
judeþul/sectorul .............................................., înregistrat la registrul comerþului sub nr. ....................,
codul fiscal nr. ................................, reprezentat prin domnul/doamna ..........................., în calitate
de reprezentant legal, posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria ................. nr. .................,
codul numeric personal
II. Solicit:
Ñ autorizarea produsului ............................................................................................................;
Ñ omologarea produsului ..........................................................................................................,
în calitate de producãtor intern ................................................, importator .....................................,
distribuitor .................................................................... .
(denumirea firmei)

III. Produsul are urmãtoarele caracteristici fizico-chimice ºi biologice: ...................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .
Produsul este omologat în þara din care se importã cu Certificat de omologare nr. ................
seria .................................... .
Producãtorul de îngrãºãminte noi ..................................................... îºi dã acordul pentru distribuitorul .............................................., în vederea omologãrii produsului.
Data .................................
..............................................
(numele ºi prenumele)

...............................................
(semnãtura)
ANEXA Nr. 5
la regulament
DOCUMENTAÞIA

care se depune de cãtre agenþii economici, persoane fizice sau juridice, în vederea autorizãrii
ºi/sau omologãrii îngrãºãmintelor chimice noi
1. Caracterizarea produsului de cãtre producãtor
2. Acordul producãtorului de îngrãºãminte pentru distribuitorul care solicitã omologarea
3. Certificat de omologare din þara în care este produs, în cazul îngrãºãmintelor importate
4. Buletine de analizã referitoare la compoziþia fizico-chimicã a îngrãºãmintelor.
ANEXA Nr. 6
la regulament
REÞEAUA OFICIALÃ

de testare pentru îngrãºãminte noi în vederea omologãrii
Pentru testarea calitãþii ºi eficienþei îngrãºãmintelor noi ºi pentru elaborarea documentaþiilor necesare Comisiei
interministeriale pentru autorizarea ºi omologarea îngrãºãmintelor folosite în România, a fost înfiinþatã prin Dispoziþia
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice nr. 317/1976, actualizatã prin Dispoziþia nr. 397/1993, Reþeaua de testãri pentru
îngrãºãminte noi în vederea omologãrii. Reþeaua menþionatã este organizatã de cãtre Institutul de Cercetãri pentru
Pedologie ºi Agrochimie în colaborare cu unitãþi de cercetare din cadrul Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice ºi
funcþioneazã în subordinea Institutului de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie pe baza urmãtoarelor principii:
1. Reþeaua de experienþe cu caracter de testare ºi
încercare a îngrãºãmintelor noi este amplasatã la institutele

ºi staþiunile de profil, precum ºi în unele staþiuni experimentale de importanþã zonalã (anexa nr. 6.1).
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2. Reþeaua de experienþe pentru testarea îngrãºãmintelor funcþioneazã pe bazã de contracte încheiate între
Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie ºi
unitãþile experimentatoare, iar finanþarea se face de cãtre
Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie din
contracte încheiate de acesta cu agenþii economici, persoane fizice sau juridice, care solicitã testarea unor
îngrãºãminte ºi certificarea calitãþii în vederea autorizãrii
sau omologãrii.
3. Analizele privind însuºirile calitative ºi controlul
calitãþii îngrãºãmintelor se executã în laboratorul de agrochimie al Institutului de Cercetãri pentru Pedologie ºi

Agrochimie prin metode adecvate ºi în acord cu standardele ISO, corespunzãtor criteriilor stabilite prin regulamentul
de funcþionare a Comisiei interministeriale pentru autorizarea ºi omologarea îngrãºãmintelor folosite în România.
4. Datele centralizate din reþeaua de experimentãri pentru testarea îngrãºãmintelor ºi concluziile sunt prezentate
Comisiei interministeriale pentru autorizarea ºi omologarea
îngrãºãmintelor folosite în România în documentaþia
înaintatã în acest scop.
5. Metodologia de testare este cea prezentatã în anexa
nr. 6.2.
ANEXA Nr. 6.1
la regulament

REÞEAUA

experienþelor cu caracter de testare ºi încercare a noilor tipuri de îngrãºãminte
1. Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie,
baza experimentalã: laboratorul de agrochimie ºi casa de
vegetaþie
2. Institutul de Cercetãri pentru Cereale ºi Plante
Tehnice Fundulea, baza experimentalã Fundulea (încercãri
la grâu, porumb, floarea-soarelui ºi soia)
3. Institutul de Cercetãri pentru Cultura Cartofului, baza
experimentalã Braºov (încercãri la cartof)
4. Institutul de Cercetãri pentru Legumiculturã ºi
Floriculturã, baza experimentalã Vidra (încercãri în câmp ºi
în serã la tomate)
5. Institutul de Cercetãri pentru Pomiculturã Mãrãcineni,
baza experimentalã Mãrãcineni (încercãri la pomi)
6. Institutul de Cercetãri pentru Viticulturã ºi Vinificaþie,
baza experimentalã Valea Cãlugãreascã (încercãri la viþa
de vie)
7. Staþiunea Centralã de Cercetãri pentru Cultura
Plantelor pe Nisipuri, baza experimentalã Dãbuleni
(încercãri la grâu, porumb ºi viþã de vie)
8. Staþiunea Centralã de Cercetãri pentru Combaterea
Eroziunii Solului, baza experimentalã Perieni (încercãri la
grâu ºi porumb)
9. Institutul de Cercetãri ºi Producþie pentru Cultura
Pajiºtilor Braºov, baza experimentalã Mãgurele (încercãri la
pajiºti naturale)
10. Staþiunea Centralã de Cercetãri pentru Ameliorarea
Solurilor Sãrãturate Brãila, bazele experimentale din terasã
ºi Insula Mare a Brãilei (încercãri la porumb, cartof, floarea-soarelui ºi soia)
11. Staþiunea de Cercetãri pentru Cereale ºi Plante
Tehnice Albota (încercãri la grâu ºi porumb)

12. Staþiunea de Cercetãri pentru Culturi Irigate Valu lui
Traian (încercãri la grâu, porumb, floarea-soarelui ºi soia)
13. Staþiunea de Cercetãri Agricole Podu Iloaiei
(încercãri la grâu ºi porumb)
14. Staþiunea de Cercetãri Agricole Turda (încercãri la
grâu ºi porumb)
15. Staþiunea de Cercetãri Agricole Lovrin (încercãri la
grâu ºi porumb)
16. Staþiunea de Cercetãri Agricole Caracal (încercãri la
grâu, porumb ºi soia)
17. Staþiunea de Cercetãri ºi Producþie pentru Cultura
Cartofului Târgu Jiu
18. Staþiunea de Cercetãri ºi Producþie pentru Cultura
Sfeclei de Zahãr Braºov
19. Staþiunea de Cercetãri ºi Producþie pentru Cultura
Sfeclei de Zahãr Roman
20. Staþiunea de Cercetãri ºi Producþie Legumicolã
Iºalniþa (încercãri la principalele specii de legume)
21. Staþiunea de Cercetãri ºi Producþie Pomicolã Târgu
Jiu (încercãri la mãr ºi prun)
22. Staþiunea de Cercetãri ºi Producþie Pomicolã
Caransebeº (încercãri la mãr ºi prun)
23. Staþiunea de Cercetãri ºi Producþie Viti-Vinicolã
Drãgãºani
24. Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã Cluj-Napoca (încercãri la grâu, porumb, legume
ºi pomi fructiferi)
25. Institutul de Cercetãri pentru Biologie Iaºi
26. Societatea Comercialã ”ChimenergÒ Ñ S.A. Craiova,
baza experimentalã Iºalniþa.

N O T Ã:

Testarea îngrãºãmintelor se face diferenþiat, în funcþie de tip, numai în unele unitãþi ºi zone pentru care
îngrãºãmintele respective prezintã interes.
ANEXA Nr. 6.2
la regulament
SCHEMA UNITARÃ

de experimentare în reþeaua de testare a îngrãºãmintelor
În funcþie de tipul de îngrãºãmânt ce urmeazã sã fie
testat, Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie
stabileºte cu solicitantul testãrii câmpurile experimentale în
care se va efectua testarea, pentru a asigura atât cerinþele
de autorizare sau de omologare, cât ºi o zonare minimã.

Schema unitarã de experimentare
Testarea se face cu 2 sau 3 martori:
¥ nefertilizat (M1);
¥ fertilizat cu azotat de amoniu sau uree ºi superfosfat (M2);
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¥ fertilizat cu azotat de amoniu, respectiv uree, superfosfat ºi sare potasicã (M3).
În cazul testãrii unor îngrãºãminte complexe, precum ºi
pentru fertilizarea de bazã la testarea îngrãºãmintelor foliare se pot utiliza ca martori ºi îngrãºãmintele complexe
omologate: K 27 : 13,5 : 0, K 22 : 22 : 0, K 16 : 48 : 0,
respectiv K 22 : 11 : 11 ºi K 16 : 16 : 16.
Norma de fertilizare ºi hibridul sau soiul vor fi cele considerate optime (raionate) în zona de culturã respectivã.
Îngrãºãmintele solide se vor aplica o datã cu lucrãrile
de pregãtire a solului pentru semãnat (plantat).
Îngrãºãmintele lichide se vor aplica în proporþie de douã
treimi o datã cu pregãtirea solului pentru semãnat (plantat)
ºi în proporþie de o treime în timpul vegetaþiei în faza de
creºtere intensivã a plantelor.
Aplicarea îngrãºãmintelor tip LSA în timpul vegetaþiei la
culturile prãºitoare este indicatã o datã cu praºila I sau
a II-a prin distribuire între rânduri fãrã contactarea directã a
plantelor (se recomandã aplicarea cu instalaþia de distribuire prin furtun la baza brazdelor, montatã pe cultivator).
La pom, viþã de vie ºi pajiºti aplicarea îngrãºãmintelor
solide ºi lichide se va face astfel încât sã se asigure valorificarea cât mai bunã a substanþei active din îngrãºãmintele testate în anul aplicãrii.
Îngrãºãmintele complexe foliare se vor aplica în variante
fertilizate cu îngrãºãminte solide (la nivelul martorului fertilizat) prin stropire pe plante, în cantitãþile, concentraþiile ºi
fazele indicate în prospectele specifice de utilizare.
La culturile de câmp: porumb, sfeclã de zahãr, floareasoarelui etc. se vor aplica 2Ñ3 stropiri cu cantitãþi de circa
500 l soluþie/ha, în care concentraþiile de îngrãºãminte vor
fi de 0,5Ñ1%.
La viþa de vie ºi pomi fructiferi: 4Ñ5 stropiri, folosindu-se la fiecare stropire 10 l produs/ha în concentraþie
de aplicare 1% (1.000 l soluþie/ha), stropiri posibil de
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asociat cu aplicarea diferitelor pesticide de combatere a
bolilor ºi dãunãtorilor (faþã de care prezintã compatibilitate).
Prima aplicare a tratamentului se executã cu 2Ñ3 zile
înainte sau dupã înflorire, iar urmãtoarele, la 15Ñ18 zile, o
datã cu tratamentele fitosanitare.
La pajiºti se executã un tratament printr-o stropire cu
8Ñ10 l soluþie/ha pentru fiecare coasã, în concentraþie de
1% în fazele de dezvoltare vegetativã a frunzelor.
În varianta martor se va executa o stropire cu o cantitate echivalentã de apã. Alãturi de aceasta, în experienþele
cu îngrãºãminte foliare se recomandã introducerea unei
variante martor suplimentare, un îngrãºãmânt foliar omologat (Folifag, CF-231, CF-411 etc.) aplicat în aceleaºi concentraþii ca ºi îngrãºãmintele complexe foliare care se
propun spre testare.
În vederea interpretãrii corecte a rezultatelor experimentale asupra îngrãºãmintelor testate, în raportul (darea de
seamã) la contract se vor preciza tipul de sol pe care s-a
efectuat experienþa ºi principalii indici agrochimici: pH,
conþinut de humus, azot total, fosfor total ºi mobil, potasiu
mobil pe adâncimea de 0Ñ20 cm sau de 0Ñ30 cm.
De asemenea, se vor menþiona: norma de fertilizare,
soiul sau hibridul, datele climatice cu privire la precipitaþii ºi
temperaturi, comparative cu media multianualã, precum ºi
o scurtã caracterizare a condiþiilor climatice în raport cu
cerinþele culturii la care se efectueazã testarea.
Agenþii economici care importã îngrãºãminte au obligaþia
ca la fiecare unitate de transport importatã sã efectueze
buletin de analizã pentru fiecare produs la Institutul de
Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie.
Composturile pentru ciuperci se vor analiza din punct
de vedere al compoziþiei chimice de cãtre Institutul de
Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie ºi, pe baza buletinului de analizã, se va elibera abilitarea de import.
ANEXA Nr. 7
la regulament

DOCUMENTAÞIA

întocmitã de Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie pentru autorizarea ºi/sau omologarea
îngrãºãmintelor, care se depune la Comisia interministerialã pentru autorizarea ºi omologarea îngrãºãmintelor noi
folosite în România
1. Referatul Institutului de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie pentru produsul respectiv va cuprinde în detaliu:
¥ rezultatele testãrii în câmpurile experimentale;
¥ rezultatele obþinute din încercãrile în condiþii de producþie, cu specificarea mãrimii parcelelor;
¥ buletine de analizã pentru certificarea caracteristicilor
fizico-chimice ºi biologice prescrise de producãtor;
¥ recomandãri de folosire.

2. Avizul de mediu
3. Avizul de sãnãtate.
Pentru fiecare produs se întocmeºte un dosar
cuprinzând documentele în original ºi douã documentaþii în
xerocopie.
Documentaþia originalã rãmâne la secretarul Comisiei, cu
un certificat de autorizare sau omologare.
ANEXA Nr. 8
la regulament

TARIFE

care se percep pentru testarea, autorizarea ºi omologarea îngrãºãmintelor
1. Tarifele care se percep ºi se încaseazã de cãtre
Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor pentru autorizarea ºi omologarea îngrãºãmintelor sunt:
a) pentru autorizare Ñ 100 dolari S.U.A./îngrãºãmânt,
inclusiv cu variantele de compoziþie;

b) pentru omologare Ñ 150 dolari S.U.A./îngrãºãmânt,
inclusiv cu variantele de compoziþie;
c) pentru produsele care fac obiectul unei noi autorizãri
sau omologãri în conformitate cu art. 24 alin. (2) ºi art. 29
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alin. (1) din regulament Ñ 50 dolari S.U.A./îngrãºãmânt,
inclusiv cu variantele de compoziþie;
d) pentru schimbarea denumirii îngrãºãmintelor autorizate sau omologate Ñ 50 dolari S.U.A./îngrãºãmânt.
Tarifele care se achitã de firmele române sau strãine
Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor se depun în
contul acestuia.

2. Tarifele care se percep ºi se încaseazã de Institutul
de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie pentru testarea îngrãºãmintelor în reþeaua organizatã în colaborare cu
unitãþi de cercetare din subordinea Academiei de ªtiinþe
Agricole ºi Silvice se utilizeazã conform normelor legale în
vigoare.
Tarifele pentru testare sunt:

a) pentru îngrãºãminte lichide care se
Ñ 500 dolari S.U.A./test pe fiecare specie de plantã ºi
a) aplicã pe plante (foliare) ºi îngrãºãminte Ñ punct (loc) de cercetare, inclusiv analiza recoltei, a
a) biologice
Ñ solului ºi certificarea compoziþiei chimice ºi a calitãþii
Ñ produsului testat
b) pentru îngrãºãmintele solide care
Ñ 550 dolari S.U.A./test pe fiecare specie de plantã ºi
a) se aplicã în sol
Ñ punct (loc) de cercetare, inclusiv analiza recoltei, a
solului ºi certificarea compoziþiei chimice ºi a calitãþii
produsului testat.
3. Tariful care se percepe ºi se încaseazã de Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei pentru emiterea avizului sanitar este de
50 dolari S.U.A. pentru fiecare produs.
4. Tariful care se percepe ºi se încaseazã de
Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului pentru emiterea

avizului de mediu este de 50 dolari S.U.A. pentru fiecare
produs.
Tarifele menþionate în dolari S.U.A. se percep în lei la
cursul oficial de schimb al Bãncii Naþionale a României
pentru ziua în care se face plata.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind interzicerea comercializãrii ºi administrãrii unor substanþe cu acþiune thyreostaticã
ºi a celor betaagoniste la animalele de fermã
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
în temeiul art. 32 alin. (1) din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 142.585 din 13 iulie 2001 al Agenþiei Naþionale Sanitare Veterinare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În sensul prezentului ordin se înþelege prin:
a) animale de fermã: bovine, bubaline, cabaline, ovine,
caprine, pãsãri ºi iepuri, animale domestice, precum ºi animalele sãlbatice din aceste specii ºi rumegãtoarele sãlbatice crescute pe o proprietate;
b) tratament terapeutic: administrarea unei substanþe
medicamentoase autorizate ºi înregistrate în România, în
urma consultãrii unui animal, ºi stabilirea diagnosticului de
cãtre un medic veterinar;
c) tratament în scop zootehnic: administrarea unei substanþe medicamentoase autorizate ºi înregistrate în
România, la un animal de fermã, în urma examinãrii acestuia de cãtre un medic veterinar, în scopul sincronizãrii
estrului ºi al pregãtirii donatorilor ºi primitorilor pentru
implanturi embrionare.
În cazul animalelor de acvaculturã tratamentul în scop
zootehnic constã în administrarea unor medicamente unui
grup de animale de reproducþie pentru inversarea sexului,
dupã prescripþia unui medic veterinar ºi sub responsabilitatea acestuia;
d) tratament ilegal: folosirea unor produse sau substanþe
medicamentoase neautorizate, neînregistrate în România

sau înregistrate, dar folosite în alte condiþii ºi scopuri decât
cele stabilite de legislaþia naþionalã.
Art. 2. Ñ (1) Comercializarea ºi administrarea substanþelor thyreostatice ºi stilbenilor, derivatelor din stilbeni,
a sãrurilor ºi esterilor acestora sub orice formã la toate
speciile de animale de fermã sunt interzise.
(2) Comercializarea substanþelor betaagoniste în vederea
administrãrii lor la animalele ale cãror produse sunt destinate consumului uman sau în alte scopuri decât cele
prevãzute la pct. 2 al art. 3 este interzisã.
Art. 3. Ñ (1) Administrarea sub orice formã a substanþelor care au acþiune thyreostaticã, estrogenã, androgenã sau gestagenã ºi a substanþelor betaagoniste la toate
animalele de fermã sau de acvaculturã este interzisã.
(2) Comercializarea sau sacrificarea pentru consum
uman a animalelor de fermã cãrora li s-au administrat substanþe care au acþiune thyreostaticã, estrogenã, androgenã,
gestagenã sau betaagonistã ori a celor în care a fost
depistatã prezenþa acestor substanþe, dovedind cã animalele în cauzã au fost tratate conform prevederilor art. 4 ºi
5, este interzisã.
(3) Comercializarea pentru consum uman a animalelor
de acvaculturã cãrora li s-au administrat substanþe cu
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acþiune thyreostaticã, estrogenã, androgenã, gestagenã sau
betaagonistã, precum ºi a produselor derivate, prelucrate
de la astfel de animale, este interzisã.
(4) Comercializarea cãrnii sau prelucrarea acesteia de la
animalele menþionate la alin. (2) este interzisã.
Art. 4. Ñ Autoritatea sanitarã veterinarã competentã, cu
respectarea prevederilor art. 2 ºi 3, poate dispune:
I. 1. administrarea la animalele de fermã, în scop terapeutic, a 17§-estradiolului, testosteronului, progesteronului ºi
a derivaþilor acestora;
2. folosirea acestor produse în scop terapeutic trebuie
sã aibã în vedere cerinþele prevãzute de legislaþia
naþionalã, sã fie autorizate ºi înregistrate, sã fie administrate numai de cãtre un medic veterinar, pe cale parenteralã sau sub formã de bujii vaginale pentru tratamentul
disfuncþiei ovariene, nu prin implant, ºi numai la animale
corect identificate.
3. þinerea unei evidenþe stricte de cãtre medicul veterinar a animalelor supuse tratamentului cu astfel de substanþe, într-un registru în care se vor înscrie:
a) identificarea animalului tratat Ñ numãrul matricol,
crotalie, tatuaj etc.;
b) tipul tratamentului Ñ diagnosticul;
c) tipul produselor folosite;
d) data tratamentului;
e) proprietarul animalului.
Registrul pentru tratament va fi pus la dispoziþie autoritãþii sanitare veterinare competente, la cerere.
II. 1. administrarea în scop terapeutic a produselor care
conþin:
a) allyl trenbolone administrat pe cale oralã sau substanþe betaagoniste, care se folosesc la cabaline ºi la animalele de companie în conformitate cu instrucþiunile de
fabricaþie;
b) substanþele betaagoniste, administrate parenteral,
pentru inducerea cãldurilor la vacã în ”calving perioadaÒ.
2. Substanþele prevãzute la lit. b) se administreazã
numai de cãtre un medic veterinar sau sub directa sa responsabilitate.
3. Animalele supuse tratamentului cu substanþele
prevãzute la lit. a) ºi b) se înscriu obligatoriu într-un registru în care se vor consemna datele prevãzute la pct. I.3.
4. Deþinãtorilor de animale le este interzis sã deþinã
produse medicamentoase care conþin substanþe betaagoniste ce pot fi folosite în scopul inducerii cãldurilor la animale. De asemenea, este interzis tratamentul terapeutic al
animalelor de producþie ºi al celor de reproducþie aflate la
sfârºitul vieþii reproductive.
Art. 5. Ñ (1) Autoritatea sanitarã veterinarã competentã
poate admite administrarea la animalele de fermã, în scop
zootehnic, de produse medicamentoase cu acþiune estrogenã, androgenã sau gestagenã autorizate ºi înregistrate în
România.
(2) Produsele medicamentoase prevãzute la alin. (1) trebuie sã fie administrate de cãtre un medic veterinar, în
condiþiile prevãzute la pct. I al art. 4.
(3) În acvaculturã puietul de peºte poate fi tratat în
scop zootehnic în primele 3 luni de viaþã cu produse medicamentoase cu acþiune androgenã, în scopul inversãrii de
sex, respectându-se condiþiile prevãzute de legislaþia în
domeniu.
(4) Efectuarea unor tratamente cu scop zootehnic la
animalele de producþie în perioada de îngrãºare ºi la cele
de reproducþie aflate la sfârºitul vieþii reproductive este
interzisã.
Art. 6. Ñ (1) Produsele hormonale ºi cele betaagoniste
a cãror administrare la animalele de fermã este admisã,
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conform art. 4 ºi 5, trebuie sã îndeplineascã ºi sã respecte
prevederile legislaþiei naþionale privind tratarea ºi înregistrarea acestora.
(2) Este interzisã administrarea la animalele de fermã a
substanþelor hormonale:
a) care acþioneazã ca un depozit;
b) care au o perioadã de remanenþã în organism mai
mare de 15 zile dupã terminarea tratamentului;
c) ale cãror instrucþiuni de folosire nu se cunosc;
d) pentru care nu existã tehnici de laborator pentru
detectarea prezenþei reziduurilor în limitele admise.
(3) Este interzisã, de asemenea, administrarea produselor medicamentoase care conþin substanþe betaagoniste
care au o perioadã de remanenþã în organism mai mare
de 28 de zile dupã terminarea tratamentului.
Art. 7. Ñ Carnea ºi produsele de la animalele care au
fost supuse tratamentului cu substanþe estrogene, androgene sau gestagene sunt interzise pentru consum uman
doar dacã animalele respective au fost tratate cu produse
medicamentoase conform prevederilor art. 6 ºi dacã perioada de remanenþã stabilitã a fost urmãritã înainte ca animalele sã fie sacrificate.
Art. 8. Ñ (1) Autoritatea sanitarã veterinarã centralã se
va asigura cã:
a) agenþii economici autorizaþi care importã, fabricã,
depoziteazã, distribuie, comercializeazã sau folosesc substanþele prevãzute la art. 2 ºi la art. 3 alin. (1) respectã
legislaþia naþionalã ºi cea internaþionalã în acest domeniu;
b) a fost respectatã legislaþia cu privire la comercializarea ºi folosirea substanþelor cu acþiune thyreostaticã ºi a
celor betaagoniste la animalele de fermã de cãtre autoritatea sanitarã veterinarã competentã, fãrã notificare specialã
cu privire la stabilirea:
1. deþinerii sau prezenþei de substanþe interzise care pot
fi administrate animalelor în scopul îngrãºãrii;
2. efectuãrii de tratamente ilegale la animale;
3. absenþei urmãririi perioadei de remanenþã prevãzute
la art. 6;
4. lipsei urmãririi restricþiilor de folosire a substanþelor
prevãzute la art. 4 ºi 5;
c) testele indicã prezenþa:
1. substanþelor prevãzute la art. 4 pct. I.1 în organismul
animalelor, în apa de bãut ºi în toate locurile unde sunt
întreþinute animalele;
2. reziduurilor substanþelor respective în animalele vii,
produse, þesuturi, secreþii ºi în excrementele acestora;
d) atunci când în urma verificãrilor prevãzute la lit. b)
ºi c) se atestã prezenþa substanþelor sau produselor a
cãror folosire este interzisã, prezenþa de reziduuri de substanþe administrate sau substanþe care provin din efectuarea de tratamente ilegale, aceste substanþe se confiscã.
Animalele tratate în aceste condiþii, produsele sau carnea
provenitã de la acestea sunt supuse supravegherii oficiale
pânã la luarea deciziei definitive.
(2) În cazul neconformãrii la prevederile alin. (1) lit. b)2
ºi b)3 autoritatea sanitarã veterinarã competentã va dispune mãsuri corespunzãtoare în funcþie de gravitatea
abaterilor.
Art. 9. Ñ (1) Agenþii economici autorizaþi care
achiziþioneazã, produc sau experimenteazã substanþe cu
acþiune thyreostaticã, estrogenã, androgenã, gestagenã ºi
substanþe betaagoniste, precum ºi cei care comercializeazã
aceste substanþe au obligaþia de a întocmi registre speciale
în care se înscriu în ordine cronologicã:
a) cantitãþile produse, achiziþionate sau experimentate;
b) cantitãþile vândute sau utilizate în alte scopuri decât
cel prevãzut la art. 2;
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c) numele persoanelor sau, dupã caz, denumirea
agenþilor economici care au vândut sau au cumpãrat
aceste substanþe.
(2) Datele prevãzute la alin. (1) vor fi comunicate autoritãþii sanitare veterinare competente, la cererea acesteia.
Art. 10. Ñ Interdicþia prevãzutã la art. 2 ºi 3 nu se
aplicã producerii sau importului de substanþe cu acþiune
thyreostaticã ºi celor betaagoniste în România, în scopul
exportului.
Art. 11. Ñ La data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogã orice dispoziþie contrarã.

Art. 12. Ñ Institutele centrale de specialitate ºi direcþiile
sanitare veterinare judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 13. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va
controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 14. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicãrii.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat
Bucureºti, 6 august 2001.
Nr. 298.
MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
pentru modificarea Deciziei nr. 1.494/2001 privind aplicarea pe teritoriul României a sistemului
de tranzit comun pentru mãrfurile transportate pe cale feratã
Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor,
având în vedere:
Ñ prevederile art. nr. 94 paragraful 2 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte,
Comunitãþile Europene ºi statele membre ale acestora, pe de altã parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, privind interconectarea dintre sistemele de tranzit ºi cele ale Comunitãþii Europene;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 91/2000 pentru aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit comun al
Comunitãþilor Europene ºi statelor membre ale acestora;
Ñ prevederile art. 100 din Codul vamal al României, aprobat prin Legea nr. 141/1997 ºi ale art. 48 alin. (2) ºi
(3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997;
Ñ Protocolul nr. 51.373 din 1 noiembrie 2000 dintre Direcþia Generalã a Vãmilor ºi Societatea Naþionalã de
Transport Feroviar de Marfã ”C.F.R. MarfãÒ Ñ S.A. privind aplicarea procedurii simplificate de tranzit pentru mãrfurile
transportate pe cale feratã,
emite urmãtoarea decizie:
Articol unic. Ñ Articolul 9 din Normele metodologice Ñ
anexã la Decizia directorului general al Direcþiei
Generale a Vãmilor nr. 1.494 din 10 august 2001 privind
aplicarea pe teritoriul României a sistemului de tranzit
comun pentru mãrfurile transportate pe cale feratã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480

din 21 august 2001, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 9. Ñ Bunurile transportate pe cale feratã sunt
exceptate de la garantarea datoriei vamale, în conformitate
cu prevederile art. 349 din Regulamentul de aplicare a
Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 626/1997.Ò

Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor,
Dinu Mihail Gheorghe
Bucureºti, 5 septembrie 2001.
Nr. 1.599.
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