Anul 171 (XV) Ñ Nr. 159

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Miercuri, 12 martie 2003

SUMAR

Nr.

Pagina
DECRETE

141.

97.

Ñ Decret privind înaintarea în gradul de generalmaior în retragere a unui general de brigadã în
retragere din Ministerul Apãrãrii Naþionale..............

2

98.

Ñ Decret pentru trecerea în rezervã a unui generalmaior din Ministerul Apãrãrii Naþionale ...................

2

99.

Ñ Decret pentru supunerea spre ratificare
Parlamentului a Acordului dintre România ºi
Republica Cehã în domeniul securitãþii sociale,
semnat la Bucureºti la 24 septembrie 2002 ..........

142.
3
143.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
76.

83.

119.

140.

Nr.

Ñ Ordin al ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale
privind modificarea ºi completarea modelului-cadru
al contractului individual de muncã prevãzut în
anexa la Ordinul ministrului muncii ºi solidaritãþii
sociale nr. 64/2003 ...................................................

3

158.

Ñ Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementeazã organizarea controalelor veterinare pentru
animalele care intrã în România din þãri terþe .....

4

184.

Ñ Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sãnãtate animalã ºi de
sãnãtate publicã referitoare la uciderea vânatului
sãlbatic ºi la comercializarea cãrnii de vânat
sãlbatic .....................................................................

4

Ñ Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte criteriile ce reglementeazã
înregistrarea în registrele genealogice a porcinelor
de reproducþie crescute în rasã purã ....................

5

208.

Pagina
Ñ Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte criteriile pentru autorizarea ºi
supravegherea asociaþiilor de crescãtori, a organizaþiilor de înmulþire, a întreprinderilor particulare
sau a serviciilor oficiale ce stabilesc sau þin registre
pentru porcinele de reproducþie hibride .................
Ñ Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte modelele de certificate pentru
porcine de reproducþie de rasã purã, material
seminal, ovule ºi pentru embrioni de la acestea .......
Ñ Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte metodele de monitorizare a
performanþei ºi metodele pentru evaluarea valorii
genetice a porcinelor de reproducþie de rasã purã
ºi hibride ..................................................................
Ñ Ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor privind aprobarea componenþei, organizarea ºi funcþionarea Comisiei pentru derularea
mecanismului de acordare a sprijinului financiar de
la bugetul de stat prin Programul de creºtere a
competitivitãþii produselor agroalimentare ..............
Ñ Decizie a preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditãrii de consumator eligibil
de gaze naturale Societãþii Comerciale ”MaconÒ Ñ
S.A. Deva ..................................................................
Ñ Decizie a preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale de
abrogare a Deciziei preºedintelui Autoritãþii
Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale nr. 100/2001 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea ºi funcþionarea
corpului auditorilor de terþã parte din sectorul
gazelor naturale.........................................................

5

6

6

7

8

8

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 159/12.III.2003

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul de general-maior
în retragere a unui general de brigadã în retragere
din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002 privind
organizarea ºi funcþionarea Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii,
având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale ºi Hotãrârea
Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii nr. 31 din 25 februarie 2003,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Domnul general de brigadã în retragere Maftei Cirilã
Roºca se înainteazã în gradul de general-maior în retragere.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 5 martie 2003.
Nr. 97.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru trecerea în rezervã a unui general-maior
din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a) ºi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
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 28 februarie 2003 domnul general-maior
Augustin Traian Mihai se trece în rezervã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 5 martie 2003.
Nr. 98.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului
a Acordului dintre România ºi Republica Cehã în domeniul
securitãþii sociale, semnat la Bucureºti la 24 septembrie 2002
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 61 din 20 februarie 2003,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre
România ºi Republica Cehã în domeniul securitãþii sociale, semnat la
Bucureºti la 24 septembrie 2002, 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, 5 martie 2003.
Nr. 99.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ªI SOLIDARITÃÞII SOCIALE

ORDIN
privind modificarea ºi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncã
prevãzut în anexa la Ordinul ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale nr. 64/2003
Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 Ñ Codul muncii,
în baza art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale emite urmãtorul ordin:
Articol unic. Ñ Se modificã ºi se completeazã modelulcadru al contractului individual de muncã prevãzut în anexa
la Ordinul ministrului muncii ºi solidaritãþii sociale
nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, dupã cum urmeazã:
1. Punctul 1 al literei G va avea urmãtorul cuprins:
”G. Condiþii de muncã:
1. Activitatea se desfãºoarã în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.Ò
2. Titlul ºi conþinutul literei J vor avea urmãtorul
cuprins:
”J. Salariul:
1. Salariul de bazã lunar brut: É lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri É;
b) indemnizaþii É;
c) alte adaosuri É .

3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreazã ori în
zilele de sãrbãtori legale se compenseazã cu ore libere
plãtite sau se plãtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncã aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Ñ
Codul muncii.
4. Data/datele la care se plãteºte salariul este/sunt ÉÒ
3. Titlul ºi conþinutul literei K vor avea urmãtorul
cuprins:
”K. Drepturi ºi obligaþii ale pãrþilor privind securitatea
ºi sãnãtatea în muncã:
a) echipament individual de protecþie É;
b) echipament individual de lucru É;
c) materiale igienico-sanitare É;
d) alimentaþie de protecþie É;
e) alte drepturi ºi obligaþii privind sãnãtatea ºi securitatea în muncã ÉÒ

Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Bucureºti, 11 martie 2003.
Nr. 76.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementeazã
organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intrã în România din þãri terþe
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 150.778 din 30 ianuarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
stabilirea principiilor care reglementeazã organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intrã în România
din þãri terþe, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Institutul de Diagnostic ºi Sãnãtate Animalã ºi
direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a municipiului
Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
orice dispoziþie contrarã se abrogã.
Art. 5. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã, prin
decizii, va lua mãsuri pentru implementarea gradualã, astfel
ca pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin dispoziþiile acestuia sã fie aplicabile.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 1 ianuarie 2007.

p. Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Petre Daea,
secretar de stat
Bucureºti, 3 februarie 2003.
Nr. 83.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sãnãtate animalã ºi de sãnãtate
publicã referitoare la uciderea vânatului sãlbatic ºi la comercializarea cãrnii de vânat sãlbatic
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 159.556 din 19 septembrie 2002, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind
problemele de sãnãtate animalã ºi de sãnãtate publicã
referitoare la uciderea vânatului sãlbatic ºi la comercializarea cãrnii de vânat sãlbatic, armonizatã cu Directiva
Consiliului 92/45/CEE, prevãzutã în anexa*) care face parte
integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
instituþiile centrale de profil ºi direcþiile sanitare veterinare

judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã orice altã dispoziþie contrarã.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 14 februarie 2003.
Nr. 119.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte criteriile ce reglementeazã
înregistrarea în registrele genealogice a porcinelor de reproducþie crescute în rasã purã
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.367 din 17 februarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte criteriile ce reglementeazã înregistrarea în registrele genealogice a porcinelor de reproducþie crescute în
rasã purã, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 24 februarie 2003.
Nr. 140.
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte criteriile pentru autorizarea
ºi supravegherea asociaþiilor de crescãtori, a organizaþiilor de înmulþire, a întreprinderilor
particulare sau a serviciilor oficiale ce stabilesc sau þin registre pentru porcinele
de reproducþie hibride
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.412 din 17 februarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte criteriile pentru autorizarea ºi supravegherea asociaþiilor de crescãtori, a organizaþiilor de înmulþire, a întreprinderilor particulare sau a serviciilor oficiale ce stabilesc
sau þin registre pentru porcinele de reproducþie hibride,
prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 24 februarie 2003.
Nr. 141.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte modelele de certificate pentru porcine
de reproducþie de rasã purã, material seminal, ovule ºi pentru embrioni de la acestea
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.413 din 17 februarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte modelele de certificate pentru porcine de reproducþie de rasã purã, material seminal, ovule ºi pentru
embrioni de la acestea, prevãzutã în anexa*) care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 24 februarie 2003.
Nr. 142.

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileºte metodele de monitorizare
a performanþei ºi metodele pentru evaluarea valorii genetice a porcinelor de reproducþie
de rasã purã ºi hibride
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vãzând Referatul de aprobare nr. 161.804 din 17 februarie 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã
Veterinarã,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã care
stabileºte metodele de monitorizare a performanþei ºi metodele pentru evaluarea valorii genetice a porcinelor de
reproducþie de rasã purã ºi hibride, prevãzutã în anexa*)
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþiile sanitare veterinare judeþene ºi a
municipiului Bucureºti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.

Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 24 februarie 2003.
Nr. 143.
*) Anexa se publicã ulterior.
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MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAÞIEI ªI PÃDURILOR

ORDIN
privind aprobarea componenþei, organizarea ºi funcþionarea Comisiei
pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat
prin Programul de creºtere a competitivitãþii produselor agroalimentare
În temeiul art. 6 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare
a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creºtere a competitivitãþii produselor agroalimentare,
vãzând Referatul de aprobare al Direcþiei generale de implementare, reglementare ºi de management al resurselor biotehnologice nr. 132.552 din 19 februarie 2003 privind constituirea, organizarea ºi funcþionarea Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creºtere a competitivitãþii
produselor agroalimentare,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Se constituie Comisia pentru derularea
mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creºtere a competitivitãþii produselor agroalimentare, denumitã în continuare Comisie, în
urmãtoarea componenþã:
A. Reprezentanþii Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor:
1. Vasile Bãcilã Ñ director general Ñ Direcþia generalã
de implementare, reglementare ºi de management al resurselor biotehnologice Ñ preºedintele Comisiei;
2. Mircea Nãstase Ñ director Ñ Direcþia economicã,
fonduri speciale ºi patrimoniu public Ñ membru;
3. Tudorel Baltã Ñ ºef serviciu Ñ Direcþia de industrie
alimentarã, standarde, mãrci ºi licenþe Ñ membru.
B. Reprezentanþii patronatelor de profil:
1. Gelu Dragomir Ñ preºedintele Asociaþiei Române a
Cãrnii Ñ membru;
2. Florin Popescu Ñ preºedintele Asociaþiei Patronale
din România din Industria Laptelui Ñ membru;
3. Viorel Marin Ñ preºedintele Asociaþiei Naþionale a
Industriilor de Morãrit ºi Panificaþie Ñ membru;
4. Aurel Popescu Ñ preºedintele Patronatului Român
din Industria de Morãrit-Panificaþie Ñ membru;
5. Ioan Armenean Ñ preºedintele Patronatului Zahãrului
din România Ñ membru;
6. Viorel Zichil Ñ preºedintele Asociaþiei Patronale a
Industriei Uleiurilor ºi Grãsimilor Vegetale Ñ membru;
7. Dan Ghiþescu Ñ preºedintele Asociaþiei Patronale a
Producãtorilor de Margarinã din România Ñ membru;
8. Livian Þoropoc Ñ preºedintele Patronatului LegumeFructe Buftea Ñ membru;
9. Mihai Sâmpetru Ñ preºedintele Asociaþiei Patronale a
Producãtorilor de Vin Ñ VINROM Bucureºti Ñ membru;
10. Zoltan Magyari Ñ preºedintele Asociaþiei
Producãtorilor de Bere din România Ñ membru;

11. Radu Murariu Ñ preºedintele Patronatului Român al
Producãtorilor de Bãuturi Alcoolice Ñ membru;
12. Romulus Dascãlu Ñ preºedintele Asociaþiei
Producãtorilor de Alcool ºi Bãuturi Spirtoase Ñ membru;
13. Mugurel Rãdulescu Ñ preºedintele Asociaþiei
Naþionale pentru Bãuturi Rãcoritoare Ñ membru;
14. Emilia Tãnãsescu Ñ preºedinta Asociaþiei
Producãtorilor Industriali de Dulciuri din România Ñ membru;
15. Nicolae Dimulescu Ñ preºedintele Organizaþiei
Patronale a Peºtelui Ñ membru.
(2) Comisia verificã documentaþia înaintatã de fiecare
agent economic, care trebuie sã întruneascã condiþiile de
eligibilitate conform art. 3 din Hotãrârea Guvernului
nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare
a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul
de creºtere a competitivitãþii produselor agroalimentare, precum ºi proiectele care trebuie sã îndeplineascã criteriile
prevãzute la art. 4 din acelaºi act normativ.
(3) Comisia îºi desfãºoarã lucrãrile în urmãtoarea componenþã: reprezentanþii Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei
ºi Pãdurilor împreunã cu reprezentantul patronatului din
domeniul la care face referire proiectul.
(4) Pentru buna desfãºurare a activitãþii Comisiei se
constituie secretariatul format din:
1. Sanda Smeu Ñ expert Ñ Direcþia economicã, fonduri
speciale ºi patrimoniu public;
2. Andrei Gyemant Ñ expert Ñ Direcþia de industrie alimentarã, standarde, mãrci ºi licenþe.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã de implementare, reglementare ºi de management al resurselor biotehnologice ºi
Direcþia generalã de patrimoniu public ºi de gestiune a mijloacelor financiare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu

Bucureºti, 3 martie 2003.
Nr. 158.
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MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
privind retragerea acreditãrii de consumator eligibil de gaze naturale
Societãþii Comerciale ”MaconÒ Ñ S.A. Deva
Având în vedere dispoziþiile art. 8 alin. (4) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 791/2001,
în temeiul art. 28 alin. (1) lit. g) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale,
aprobat prin Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptã prezenta decizie.
Art. 1. Ñ Se retrage acreditarea de consumator eligibil
de gaze naturale Societãþii Comerciale ”MaconÒ Ñ S.A.
Deva, înmatriculatã la registrul comerþului sub
nr. J20/18/1991, pentru locul de consum S.C. ”MaconÒ Ñ S.A.
Art. 2. Ñ Prezenta decizie poate fi contestatã în termen
de 30 de zile calendaristice de la data publicãrii.

Art. 3. Ñ Retragerea acreditãrii de consumator eligibil
de gaze naturale va intra în vigoare la data de întâi a lunii
urmãtoare celei în care a fost publicatã prezenta decizie.
Art. 4. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie
Bucureºti, 4 martie 2003.
Nr. 184.
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

DECIZIE
de abrogare a Deciziei preºedintelui Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul
Gazelor Naturale nr. 100/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea
ºi funcþionarea corpului auditorilor de terþã parte din sectorul gazelor naturale
În temeiul art. 8 alin. (4) din Ordonanþa Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea
Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 791/2001,
preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptã prezenta decizie.
Art. 1. Ñ Se abrogã Decizia preºedintelui Autoritãþii
Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
nr. 100/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ºi funcþionarea corpului auditorilor de terþã parte din

sectorul gazelor naturale, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 276 din 29 mai 2001.
Art. 2. Ñ Prezenta decizie se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,
Dan Pantilie
Bucureºti, 6 martie 2003.
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