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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru înfiinþarea comunei Ruginoasa, judeþul Neamþ, prin reorganizarea comunei Dulceºti
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã comuna Ruginoasa, judeþul
Neamþ, având în componenþã satele Ruginoasa ºi Bozienii
de Sus, prin reorganizarea comunei Dulceºti din acelaºi
judeþ.
(2) Reºedinþa comunei Ruginoasa se stabileºte în satul
Ruginoasa.
Art. 2. Ñ (1) În urma reorganizãrii prevãzute la art. 1,
comuna Dulceºti are în componenþã satele Dulceºti,
Briþcani, Cârlig, Corhana, Poiana ºi Roºiori.
(2) Reºedinþa comunei Dulceºti rãmâne în satul Dulceºti.
Art. 3. Ñ (1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Ruginoasa,
judeþul Neamþ, rezolvarea problemelor curente se asigurã
de doi delegaþi numiþi prin ordin al prefectului, cu atribuþii
de primar ºi viceprimar, precum ºi de un secretar numit de
prefect, în condiþiile legii, care vor reprezenta autoritatea
localã.
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se
face, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul
comunei Ruginoasa.
Art. 4. Ñ (1) Consiliul Judeþean Neamþ ºi delegaþii
împuterniciþi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreunã
cu Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului Neamþ
ºi Consiliul Local al Comunei Dulceºti, repartizeazã venitu-

rile ºi cheltuielile actualului buget al comunei Dulceºti între
comunele prevãzute la art. 1 ºi 2.
(2) Veniturile ºi cheltuielile care, în condiþiile legii ºi ale
prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Ruginoasa se
administreazã ºi se gestioneazã prin autoritãþile
administraþiei publice locale ale acestei noi comune, iar
echilibrarea bugetului local se realizeazã pe seama sumelor
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul
2003, pe ansamblul judeþului Neamþ.
(3) Bugetul comunei Ruginoasa pe anul 2004 se elaboreazã de cãtre delegaþii prevãzuþi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcþiei generale a finanþelor publice a judeþului Neamþ.
(4) Operaþiunile de predare-preluare se fac pe bazã de
protocoale încheiate între actualul primar al comunei
Dulceºti ºi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu
atribuþii de primar al comunei Ruginoasa.
Art. 5. Ñ Pânã la noile alegeri locale, autoritãþile administraþiei publice locale din comuna Dulceºti, judeþul Neamþ,
funcþioneazã în componenþa avutã la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
Art. 6. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54Ð55 din 27 iulie 1981, cu
modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 8 iulie 2003.
Nr. 340.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru înfiinþarea
comunei Ruginoasa, judeþul Neamþ, prin reorganizarea
comunei Dulceºti
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru înfiinþarea comunei
Ruginoasa, judeþul Neamþ, prin reorganizarea comunei Dulceºti ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 iulie 2003.
Nr. 476.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru înfiinþarea comunei Vultureºti, judeþul Argeº, prin reorganizarea comunei Hârtieºti
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã comuna Vultureºti, judeþul
Argeº, având în componenþã satele Vultureºti, Bârzeºti ºi
Huluba, prin reorganizarea comunei Hârtieºti din acelaºi
judeþ.
(2) Reºedinþa comunei Vultureºti se stabileºte în satul
Vultureºti.
Art. 2. Ñ (1) În urma reorganizãrii prevãzute la art. 1
comuna Hârtieºti, judeþul Argeº, are în componenþã satele
Hârtieºti, Dealu, Lucieni ºi Lespezi.
(2) Reºedinþa comunei Hârtieºti rãmâne în satul
Hârtieºti.
Art. 3. Ñ (1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Vultureºti,
judeþul Argeº, rezolvarea problemelor curente se asigurã de
doi delegaþi numiþi prin ordin al prefectului, cu atribuþii de
primar ºi viceprimar, precum ºi de un secretar numit de
prefect, în condiþiile legii.
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se
face, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul
comunei Vultureºti.
Art. 4. Ñ (1) Consiliul Judeþean Argeº ºi delegaþii împuterniciþi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreunã cu
Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului Argeº ºi
Consiliul Local al Comunei Hârtieºti, repartizeazã veniturile
ºi cheltuielile actualului buget al comunei Hârtieºti între
comunele prevãzute la art. 1 ºi 2.

(2) Veniturile ºi cheltuielile care, în condiþiile legii, revin
de drept comunei Vultureºti se administreazã ºi se gestioneazã prin autoritãþile administraþiei publice locale ale acestei noi comune, iar pânã la constituirea acestora, de
persoanele prevãzute la art. 3 alin. (1). Echilibrarea bugetului local se realizeazã pe seama sumelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în
limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul
judeþului Argeº.
(3) Bugetul comunei Vultureºti pe anul 2004 se elaboreazã de cãtre delegaþii prevãzuþi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcþiei generale a finanþelor publice a judeþului Argeº.
(4) Operaþiunile de predare-preluare se fac pe bazã de
protocoale încheiate între actualul primar al comunei
Hârtieºti ºi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu
atribuþii de primar al comunei Vultureºti.
Art. 5. Ñ Pânã la noile alegeri locale, autoritãþile administraþiei publice locale din comuna Hârtieºti, judeþul Argeº,
funcþioneazã în componenþa avutã la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
Art. 6. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54Ð55 din 27 iulie 1981, cu
modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 8 iulie 2003.
Nr. 341.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru înfiinþarea comunei
Vultureºti, judeþul Argeº, prin reorganizarea comunei Hârtieºti
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru înfiinþarea comunei
Vultureºti, judeþul Argeº, prin reorganizarea comunei Hârtieºti ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 iulie 2003.
Nr. 477.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru înfiinþarea comunei Lozna, judeþul Botoºani, prin reorganizarea comunei Dersca
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã comuna Lozna, judeþul
Botoºani, având în componenþã satele Lozna ºi Strãteni,
prin reorganizarea comunei Dersca din acelaºi judeþ.
(2) Reºedinþa comunei Lozna se stabileºte în satul
Lozna.
Art. 2. Ñ (1) În urma reorganizãrii prevãzute la art. 1,
comuna Dersca are în componenþã satul Dersca.
(2) Reºedinþa comunei Dersca rãmâne în satul Dersca.
Art. 3. Ñ (1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Lozna,
judeþul Botoºani, rezolvarea problemelor curente se asigurã
de doi delegaþi numiþi prin ordin al prefectului, cu atribuþii
de primar ºi viceprimar, precum ºi de un secretar numit de
prefect, în condiþiile legii, care vor reprezenta autoritatea
localã.
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se
face, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul
comunei Lozna.
Art. 4. Ñ (1) Consiliul Judeþean Botoºani ºi delegaþii
împuterniciþi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreunã
cu Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului
Botoºani ºi Consiliul Local al Comunei Dersca, repartizeazã
veniturile ºi cheltuielile actualului buget al comunei Dersca
între comunele prevãzute la art. 1 ºi 2.

(2) Veniturile ºi cheltuielile care, în condiþiile legii ºi ale
prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Lozna se
administreazã ºi se gestioneazã prin autoritãþile
administraþiei publice locale ale acestei noi comune, iar
echilibrarea bugetului local se realizeazã pe seama sumelor
defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea
bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul
2003, pe ansamblul judeþului Botoºani.
(3) Bugetul comunei Lozna pe anul 2004 se elaboreazã
de cãtre delegaþii prevãzuþi la art. 3 alin. (1), cu avizul
Direcþiei generale a finanþelor publice a judeþului Botoºani.
(4) Operaþiunile de predare-preluare se fac pe bazã de
protocoale încheiate între actualul primar al comunei
Dersca ºi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu
atribuþii de primar al comunei Lozna.
Art. 5. Ñ Pânã la noile alegeri locale, autoritãþile administraþiei publice locale din comuna Dersca, judeþul
Botoºani, funcþioneazã în componenþa avutã la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
Art. 6. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54Ð55 din 27 iulie 1981, cu
modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 8 iulie 2003.
Nr. 342.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru înfiinþarea comunei Lozna,
judeþul Botoºani, prin reorganizarea comunei Dersca
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru înfiinþarea comunei Lozna,
judeþul Botoºani, prin reorganizarea comunei Dersca ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 iulie 2003.
Nr. 478.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru înfiinþarea comunei Dimãcheni, judeþul Botoºani, prin reorganizarea comunei Corlãteni
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã comuna Dimãcheni, judeþul
Botoºani, având în componenþã satele Dimãcheni, Mateieni
ºi Recia-Verbia, prin reorganizarea comunei Corlãteni din
acelaºi judeþ.
(2) Reºedinþa comunei Dimãcheni se stabileºte în satul
Dimãcheni.
Art. 2. Ñ (1) În urma reorganizãrii prevãzute la art. 1,
comuna Corlãteni, judeþul Botoºani, are în componenþã
satele: Corlãteni, Carasa, Vlãdeni ºi Podeni.
(2) Reºedinþa comunei Corlãteni rãmâne în satul
Corlãteni.
Art. 3. Ñ (1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Dimãcheni,
judeþul Botoºani, rezolvarea problemelor curente se asigurã
de doi delegaþi numiþi prin ordin al prefectului, cu atribuþii
de primar ºi viceprimar, precum ºi de un secretar numit de
prefect, în condiþiile legii, care vor reprezenta autoritatea
localã.
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se
face, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul
comunei Dimãcheni.
Art. 4. Ñ (1) Consiliul Judeþean Botoºani ºi delegaþii
împuterniciþi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreunã
cu Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului
Botoºani ºi Consiliul Local al Comunei Corlãteni, reparti-

zeazã veniturile ºi cheltuielile actualului buget al comunei
Corlãteni între comunele prevãzute la art. 1 ºi 2.
(2) Veniturile ºi cheltuielile care, în condiþiile legii ºi ale
prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Dimãcheni se
administreazã ºi se gestioneazã prin autoritãþile
administraþiei publice locale ale acestei noi comune, iar
echilibrarea bugetului local se realizeazã pe seama sumelor
defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea
bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul
2003, pe ansamblul judeþului Botoºani.
(3) Bugetul comunei Dimãcheni pe anul 2004 se elaboreazã de cãtre delegaþii prevãzuþi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcþiei generale a finanþelor publice a judeþului
Botoºani.
(4) Operaþiunile de predare-preluare se fac pe bazã de
protocoale încheiate între actualul primar al comunei
Corlãteni ºi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu
atribuþii de primar al comunei Dimãcheni.
Art. 5. Ñ Pânã la noile alegeri locale, autoritãþile administraþiei publice locale din comuna Corlãteni, judeþul
Botoºani, funcþioneazã în componenþa avutã la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
Art. 6. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54Ð55 din 27 iulie 1981, cu
modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 8 iulie 2003.
Nr. 343.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru înfiinþarea
comunei Dimãcheni, judeþul Botoºani, prin reorganizarea
comunei Corlãteni
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru înfiinþarea comunei
Dimãcheni, judeþul Botoºani, prin reorganizarea comunei Corlãteni ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 iulie 2003.
Nr. 479.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru înfiinþarea comunei Cândeºti, judeþul Botoºani, prin reorganizarea comunei Mihãileni
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã comuna Cândeºti, judeþul
Botoºani, având în componenþã satele Cândeºti, Cãlineºti,
Talpa ºi Viþcani, prin reorganizarea comunei Mihãileni din
acelaºi judeþ.
(2) Reºedinþa comunei Cândeºti se stabileºte în satul
Cândeºti.
Art. 2. Ñ (1) În urma reorganizãrii prevãzute la art. 1,
comuna Mihãileni, judeþul Botoºani, are în componenþã
satele: Mihãileni, Pârâu Negru ºi Rogojeºti.
(2) Reºedinþa comunei Mihãileni rãmâne în satul
Mihãileni.
Art. 3. Ñ (1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Cândeºti,
judeþul Botoºani, rezolvarea problemelor curente se asigurã
de doi delegaþi numiþi prin ordin al prefectului, cu atribuþii
de primar ºi viceprimar, precum ºi de un secretar numit de
prefect, în condiþiile legii, care vor reprezenta autoritatea
localã.
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se
face, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul
comunei Cândeºti.
Art. 4. Ñ (1) Consiliul Judeþean Botoºani ºi delegaþii
împuterniciþi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreunã
cu Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului
Botoºani ºi Consiliul Local al Comunei Mihãileni, reparti-

zeazã veniturile ºi cheltuielile actualului buget al comunei
Mihãileni între comunele prevãzute la art. 1 ºi 2.
(2) Veniturile ºi cheltuielile care, în condiþiile legii ºi ale
prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Cândeºti se
administreazã ºi se gestioneazã prin autoritãþile
administraþiei publice locale ale acestei noi comune, iar
echilibrarea bugetului local se realizeazã pe seama sumelor
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul
2003, pe ansamblul judeþului Botoºani.
(3) Bugetul comunei Cândeºti pe anul 2004 se elaboreazã de cãtre delegaþii prevãzuþi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcþiei generale a finanþelor publice a judeþului
Botoºani.
(4) Operaþiunile de predare-preluare se fac pe bazã de
protocoale încheiate între actualul primar al comunei
Mihãileni ºi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu
atribuþii de primar al comunei Cândeºti.
Art. 5. Ñ Pânã la noile alegeri locale, autoritãþile administraþiei publice locale din comuna Mihãileni, judeþul
Botoºani, funcþioneazã în componenþa avutã la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
Art. 6. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54Ð55 din 27 iulie 1981, cu
modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 8 iulie 2003.
Nr. 344.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru înfiinþarea
comunei Cândeºti, judeþul Botoºani, prin reorganizarea
comunei Mihãileni
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru înfiinþarea comunei
Cândeºti, judeþul Botoºani, prin reorganizarea comunei Mihãileni ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 7 iulie 2003.
Nr. 480.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu referire la mãsurile de protecþie privind activitãþile de import
în România al unor specii de animale ºi produse ale acestora din Albania, Bulgaria, fosta Republicã Iugoslavã
a Macedoniei ºi Republica Federalã Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre
În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinþarea, organizarea, reorganizarea
sau funcþionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraþiei
publice centrale ºi a unor instituþii publice,
vãzând Referatul de aprobare nr. 153.241 din 5 mai 2003, întocmit de Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Norma sanitarã veterinarã cu referire la
mãsurile de protecþie privind activitãþile de import în România al unor
specii de animale ºi produse ale acestora din Albania, Bulgaria, fosta
Republicã Iugoslavã a Macedoniei ºi Republica Federalã Iugoslavia,
cu privire la boala limbii albastre, cuprinsã 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
Bucureºti, 2 iulie 2003.
Nr. 428.

îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Agenþia Naþionalã Sanitarã Veterinarã va controla modul
de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice dispoziþie contrarã se abrogã.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
ANEXÃ

NORMÃ SANITARÃ VETERINARÃ
cu referire la mãsurile de protecþie privind activitãþile de import în România al unor specii de animale ºi produse ale acestora din Albania,
Bulgaria, fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei ºi Republica Federalã Iugoslavia, cu privire la boala limbii albastre
Art. 1. Ñ (1) Autoritatea veterinarã centralã a României nu trebuie sã autorizeze activitãþile de import de animale vii din speciile
susceptibile la boala limbii albastre, originare din sau care tranziteazã
Albania, Bulgaria, fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei ºi
Republica Federalã Iugoslavia.
(2) Autoritatea veterinarã centralã a României nu trebuie sã autorizeze activitãþile de import de material seminal, embrioni ºi ovule de
la speciile susceptibile la boala limbii albastre, originare din Albania,
Bulgaria, fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei ºi Republica
Federalã Iugoslavia.

Art. 2. Ñ (1) Autoritatea veterinarã centralã a României poate
adopta, prin Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, acte
normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme
sanitare veterinare, pentru a dispune implementarea ºi respectarea
prevederilor acesteia.
(2) Autoritatea veterinarã centralã a României va lua mãsurile
necesare ºi va sancþiona, potrivit legii, orice încãlcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
(3) Atunci când autoritatea veterinarã centralã a României
adoptã cele menþionate la alineatele precedente, trebuie sã se
facã o referire expresã la prezenta normã sanitarã veterinarã.

MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
privind aprobarea categoriilor de integratori care beneficiazã de prevederile Legii creditului agricol
pentru producþie nr. 150/2003
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea creditului agricol pentru producþie nr. 150/2003,
vãzând Referatul de aprobare nr. 127.179 din 7 iulie 2003 al Direcþiei generale de implementare, reglementare ºi de management al
resurselor biotehnologice,
în temeiul prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinþarea, organizarea,
reorganizarea sau funcþionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale
administraþiei publice centrale ºi a unor instituþii publice,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã categoriile de integratori care desfãºoarã
activitãþi de producþie agricolã în sectorul vegetal ºi beneficiazã de
prevederile Legii creditului agricol pentru producþie nr. 150/2003.
Art. 2. Ñ În sensul prezentului ordin, integratori agricoli pot fi:
a) procesatori de producþie vegetalã care deþin ºi exploateazã, în
vederea procesãrii, terenuri agricole sau plantaþii;
b) procesatori de producþie vegetalã care, în baza unui contract
încheiat cu producãtorii agricoli, finanþeazã activitãþile curente de producþie pentru înfiinþarea, întreþinerea, recoltarea culturilor agricole sau
întreþinerea ºi recoltarea plantaþiilor, în vederea achiziþionãrii producþiei,
pentru procesare;

c) procesatori de producþie vegetalã care proceseazã atât producþia realizatã pe terenuri agricole sau plantaþii din proprietate, cât ºi
producþia achiziþionatã în baza unui contract de finanþare a activitãþilor
curente de producþie agricolã prevãzute la art. 2 lit. a) din Legea
nr. 150/2003, încheiat cu producãtorii agricoli.
Art. 3. Ñ Pentru aceleaºi activitãþi de producþie desfãºurate pe filiera produsului se pot aloca fonduri publice unui singur beneficiar.
Art. 4. Ñ Categoriile de integratori care îndeplinesc condiþiile
legale privind utilizarea creditelor agricole pentru producþie pot solicita
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ºi pot beneficia de alocarea de fonduri publice numai pentru activitãþile de producþie stabilite anual prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 8 iulie 2003.
Nr. 432.

ACTE ALE AGENÞIEI NAÞIONALE PENTRU RESURSE MINERALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

DECIZIE
privind încetarea concesiunii activitãþilor miniere de explorare a nisipului ºi pietriºului din perimetrul Pârâul Marcului
Având în vedere art. 31 lit. b), art. 32 ºi art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1. Ñ Concesiunea activitãþilor miniere de explorare din perimetrul Pârâul Marcului, convenitã prin Licenþa de concesiune pentru
explorare nr. 2.058/2000, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru
Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi Societatea Comercialã
”Mita ImpexÒ Ñ S.R.L., în calitate de concesionar, înceteazã.

Art. 2. Ñ Efectele prezentei decizii se produc începând cu data
de 5 mai 2003.
Art. 3. Ñ Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Gicu Boroºi
Bucureºti, 9 iulie 2003.
Nr. 10.

ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind obligaþiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio ºi de televiziune
Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naþional al Audiovizualului, de garant al interesului public ºi de unicã autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
membrii Consiliului Naþional al Audiovizualului adoptã urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ (1) Radiodifuzorii au obligaþia de a asigura înregistrarea
programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzeazã, în timp real, integral ºi simultan cu transmisia lor.
(2) Înregistrãrile programelor/emisiunilor vor fi pãstrate timp de
30 de zile dupã data difuzãrii.
(3) Fac excepþie de la prevederile alin. (2) înregistrãrile conþinând
programe/emisiuni dupã a cãror difuzare posturile de radiodifuziune
sonorã sau de televiziune au primit solicitãri privind acordarea dreptului la replicã sau a rectificãrii, situaþie în care înregistrãrile vor fi
pãstrate timp de 45 de zile dupã data difuzãrii.
Art. 2. Ñ Radiodifuzorii sunt obligaþi sã punã la dispoziþie
Consiliului Naþional al Audiovizualului, la cerere, înregistrãrile în
urmãtoarele formate:

a) pentru programele de televiziune, înregistrare analogicã pe
casete VHS, cu vitezã normalã sau ”longplayÒ;
b) pentru programele de radio, înregistrare analogicã pe casete
audio standard.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prezentei decizii se sancþioneazã potrivit
dispoziþiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002.
Art. 4. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã
Decizia Consiliului Naþional al Audiovizualului nr. 9/2002 privind
obligaþiile ce revin titularilor de licenþã de emisie referitor la înregistrarea programelor de radio ºi de televiziune, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002.

Preºedintele Consiliului Naþional al Audiovizualului,
Ralu Filip
Bucureºti, 4 iulie 2003.
Nr. 234.
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