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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 1
din 7 ianuarie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. III alin. 2
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea ºi completarea
Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, astfel cum a fost modificat
ºi completat prin art. I pct. 25 din Legea nr. 597/2002
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Aurelia Popa
Mihai Paul Cotta
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judecãtor
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judecãtor
judecãtor
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judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. III alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 138/2001 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor,
astfel cum a fost modificat ºi completat prin art. I pct. 25
din Legea nr. 597/2002, excepþie ridicatã de Parchetul de
pe lângã Tribunalul Bucureºti în Dosarul nr. 5.615/2000 al
Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a VII-a comercialã.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa publicã din
11 decembrie 2003, în prezenþa pãrþilor: Banca
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Internaþionalã a Religiilor prin lichidator S.C. Reconversie ºi
Valorificare Active Ñ S.A. (Moore Stephens SA), prin avocat;
Banca Internaþionalã a Religiilor reprezentatã de Panã Ion,
prin avocat; Banca Internaþionalã a Religiilor reprezentatã de
consiliul de administraþie, prin avocat; Banca Naþionalã a
României, prin consilier juridic; Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, prin consilier juridic. A lipsit Camera
de Comerþ ºi Industrie a României, faþã de care procedura de
citare a fost legal îndeplinitã. Dezbaterile au fost consemnate
în încheierea de la acea datã, când Curtea, având nevoie de
timp pentru a delibera, a amânat pronunþarea la 17 decembrie 2003 ºi, apoi, la 7 ianuarie 2004.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 11 aprilie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 5.615/2000, Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia
a VII-a comercialã a sesizat Curtea Constituþionalã cu
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. I
pct. 25 alin. 2 din Legea nr. 597/2002 privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 138/2001 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, excepþie ridicatã de Parchetul
de pe lângã Tribunalul Bucureºti.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, reprezentantul Ministerului Public aratã, în ºedinþa din 7 aprilie
2003, aºa cum rezultã din încheierea instanþei, cã ”viciile
de neconstituþionalitate ale Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 186/1999 referitoare la încãlcarea art. 114
alin. (4) ºi art. 107 alin. (4) din Constituþie au fost în mod
automat ºi efectiv preluate de dispoziþiile art. 2 al. art. III
pct. 25 din Legea nr. 597/2002, astfel încât ºi ele sunt
neconstituþionaleÒ. Totodatã se considerã cã ”textul vizat de
excepþia de neconstituþionalitate ar trebui completat astfel
încât sã se excludã posibilitatea retroactivãrii unei ordonanþe lovite de vicii de neconstituþionalitateÒ.
De asemenea, în memoriul depus la instanþã la 7 martie 2003, autorul excepþiei aratã, pe larg, cã ”la data de
29 octombrie 2002, prin Legea nr. 596/2002, Parlamentul
a respins, iar prin Legea nr. 597/2002 a abrogat
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 186/1999, act normativ care a stat la baza declanºãrii procedurii de faliment
a Bãncii Internaþionale a ReligiilorÒ. Prin alin. 2 al art. III
pct. 25 din Legea nr. 597/2002, se aratã în continuare, ”se
precizeazã ÇProcedurile falimentului declanºate în baza
prevederilor Legii nr. 83/1998, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, vor fi continuate în conformitate cu
prevederile legii menþionate, valabile la momentul dãrii
hotãrârii de deschidere a proceduriiÈ. Data hotãrârii
declanºãrii falimentului Bãncii Internaþionale a Religiilor este
10 iulie 2000, datã la care era în vigoare Legea
nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 186/1999Ò.
Referitor la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 186/1999, se susþine cã aceasta ”este lovitã de vicii de
neconstituþionalitate, deoarece a fost publicatã în Monitorul
Oficial al României la data de 19 noiembrie

1999 Ñ depusã la Parlament spre aprobare la 22 noiembrie 1999, încãlcându-se prevederile art. 114 alin. (4) din
Constituþia României.
Pe de altã parte, potrivit art. 107 alin. (4) din
Constituþie, ordonanþele se semneazã de primul-ministru ºi
se contrasemneazã de miniºtrii care au obligaþia punerii lor
în executare.
Semnarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 186/1999 doar de primul-ministru constituie, astfel, un
alt viciu de neconstituþionalitate al ordonanþei.
Aceste vicii de neconstituþionalitate au fost în mod automat ºi efectiv preluate de cãtre dispoziþiile alin. 2 art. III
pct. 25 din Legea nr. 597/2002, astfel încât aceste dispoziþii sunt lovite ºi ele de vicii de neconstituþionalitateÒ.
În final, autorul excepþiei considerã cã ”textul de mai
sus trebuie completat astfel încât sã se excludã posibilitatea ultraactivãrii legii care instituie procedura falimentului,
care, deºi valabilã la momentul dãrii hotãrârii de deschidere a procedurii, este susceptibilã de vicii de natura celor
invocate în legãturã cu Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 186/1999 care completeazã Legea nr. 83/1992Ò.
Tribunalul Bucureºti Ñ Secþia a VII-a comercialã opineazã cã excepþia este neîntemeiatã pentru urmãtoarele
considerente: ”Textul criticat pentru neconstituþionalitate este
o normã de procedurã, care indicã legea aplicabilã în cazul
continuãrii procedurilor falimentului, deschise în baza Legii
nr. 93/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Excepþia invocatã antameazã o problemã de aplicare a
legii ºi de interpretare a acesteia, problemã care, conform
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, nu poate fi rezolvatã
de Curtea Constituþionalã.
Este importantã distincþia între soluþionarea excepþiei de
neconstituþionalitate, care este în competenþa Curþii
Constituþionale, ºi rezolvarea problemei apãrute în interpretarea ºi aplicarea legii, care este de competenþa instanþei
judecãtoreºti.
Excepþia de neconstituþionalitate nu vizeazã Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 186/1999, ci textul prin intermediul cãruia aceastã ordonanþã, respinsã ºi abrogatã,
ultraactiveazã.
Aceastã soluþie de excepþie de la principiul aplicãrii imediate a legii noi este expresia voinþei legiuitorului ºi nu
încalcã în mod direct nici un text din Constituþie.
Mai mult, în textul ce face obiectul excepþiei de neconstituþionalitate nu se face referire expresã la Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 186/1999, iar faptul cã aceastã
ordonanþã ar ultraactiva s-a dedus pe cale de interpretareÒ.
În concluzie, aratã instanþa, ”faþã de motivarea autorului
excepþiei conform cu care viciile de neconstituþionalitate ale
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 186/1999 privind
încãlcarea art. 107 alin. (4) ºi art. 114 alin. (4) din
Constituþie au fost preluate de art. III alin. 2 pct. 25 din
Legea nr. 597/2002Ò, se apreciazã cã ”excepþia este
neîntemeiatã, întrucât aceste vicii se referã la procedura de
adoptare a acestui act normativ, iar nu la conþinutul sãu.
Pretinsele vicii de neconstituþionalitate au fost acoperite prin
respingerea ºi abrogarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 186/1999, iar soluþia ca aceastã ordonanþã
sã se aplice în continuare procedurilor deschise în
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perioada cât era în vigoare este o problemã de voinþã
legislativã, care excede controlului de constituþionalitateÒ.
În legãturã cu susþinerea autorului excepþiei în sensul cã
”textul ce face obiectul excepþiei ar trebui completat, pentru
a se exclude posibilitatea ultraactivãrii unei ordonanþe lovite
de vicii de neconstituþionalitateÒ, instanþa, referindu-se la
jurisprudenþa Curþii Constituþionale, aratã cã aceastã Curte
”a stabilit cã nu este competentã de a se substitui legiuitorului cu prilejul rezolvãrii unei excepþii de neconstituþionalitate al cãrei obiect priveºte lacune legislative ori în cazul
unor reglementãri legale despre care se pretinde cã ar fi
incomplete ori nesatisfãcãtor redactateÒ.
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 comunicat Curþii
Constituþionale, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. În argumentarea acestui punct de
vedere, Guvernul, dupã ce subliniazã cã ”în mod judiciosÒ
instanþa de fond a stabilit cã ”textul criticat este cel al
art. III alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 138/2001Ò, considerã, ”asemenea instanþei de fond, cã
excepþia de neconstituþionalitate nu vizeazã Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 186/1999, ci textul prin intermediul
cãruia aceastã ordonanþã, abrogatã ºi respinsã,
ultraactiveazãÒ.
În acest context, Guvernul apreciazã cã ”ultraactivitatea
unor dispoziþii legale, care reprezintã o excepþie de la principiul aplicãrii imediate a legii noi, reprezintã voinþa legiuitorului ºi nu încalcã nici un text din ConstituþieÒ. În acest
sens, Guvernul opineazã ”cã dispoziþiile constituþionale
statuând principiul neretroactivitãþii legii nu se pot raporta
ºi la ultraactivitatea legii, întrucât acestea sunt de strictã
interpretare ºi aplicareÒ.
În ceea ce priveºte motivele invocate ca generând vicii
de neconstituþionalitate, vizând procedura de adoptare a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 186/1999, Guvernul
considerã cã ”acestea sunt neîntemeiateÒ. Astfel, aratã
Guvernul, ”este adevãrat cã ordonanþa de urgenþã în
discuþie a fost publicatã în Monitorul Oficial al României
anterior depunerii sale la Parlament, însã aceasta nu
reprezintã un temei de neconstituþionalitate. Art. 114
alin. (4) din Constituþie dispune doar cã ordonanþele de
urgenþã emise de Guvern intrã în vigoare numai dupã
depunerea acestora la Parlament. Prin urmare, în cazul de
faþã, intrarea în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 186/1999 a avut loc nu la data publicãrii, ci
la data depunerii sale la ParlamentÒ.
În ceea ce priveºte ”critica întemeiatã pe prevederile
art. 107 alin. (4) din Constituþie vizând lipsa, la finalul textului ordonanþei de urgenþã, a contrasemnãturii miniºtrilor
autorizaþi cu punerea în aplicare a acesteiaÒ, Guvernul
aratã ”cã aceasta este neîntemeiatã întrucât actul este
contrasemnat de cei trei conducãtori ai autoritãþilor administraþiei centrale împuterniciþi cu punerea sa în aplicareÒ.
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Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrþilor prezente ºi ale procurorului, dispoziþiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi
Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din Constituþie,
precum ºi celor 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, astfel cum a
fost formulat de cãtre autorul excepþiei, îl constituie dispoziþiile art. III alin. 2 pct. 25 din Legea nr. 597/2002 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 138/2001 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor. Instanþa
de judecatã a identificat obiectul excepþiei ca fiind art. I
pct. 25 alin. 2 din Legea nr. 597/2002.
Examinând textul de lege criticat, Curtea observã cã, în
realitate, pct. 25 al art. I din Legea nr. 597/2002 nu are
decât un singur alineat, care redã noul cuprins al art. III
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 138/2001, stabilit în urma modificãrii ºi completãrii acestei ordonanþe de
urgenþã prin legea de aprobare. Acest din urmã text
conþine douã alineate cu dispoziþii tranzitorii, dintre care cel
de-al doilea constituie, în realitate, obiectul excepþiei de
neconstituþionalitate. Dispoziþiile criticate, cele ale art. III
alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 138 din
18 octombrie 2001 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din
24 octombrie 2001, astfel cum au fost modificate ºi completate prin dispoziþiile art. I pct. 25 din Legea nr. 597 din
29 octombrie 2002 de aprobare a acestei ordonanþe de
urgenþã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 827 din 18 noiembrie 2002, au urmãtorul
cuprins: ”Procedurile falimentului declanºate în baza prevederilor Legii nr. 83/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
vor fi continuate în conformitate cu prevederile legii
menþionate, valabile la momentul dãrii hotãrârii de deschidere
a procedurii.Ò
Din analiza excepþiei rezultã cã autorul excepþiei, deºi
criticã pentru neconstituþionalitate în mod direct, expressis
verbis, dispoziþiile art. III alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 138/2001, astfel cum a fost aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 597/2002, îºi motiveazã aceastã criticã prin mijlocirea unor motive de neconstituþionalitate referitoare la Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 186/1999, care, la data ridicãrii excepþiei de
neconstituþionalitate, era respinsã prin Legea nr. 596 din
29 octombrie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 827 din 18 noiembrie 2002, ºi
abrogatã prin Legea nr. 597 din aceeaºi zi, publicatã în
acelaºi numãr al Monitorului Oficial al României, Partea I.
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O primã excepþie de neconstituþionalitate, care a vizat
direct ºi exclusiv Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 186/1999, a fost respinsã ca inadmisibilã de instanþa de
judecatã la 17 februarie 2003.
În cauza de faþã, motivele de neconstituþionalitate sunt
de naturã extrinsecã, referindu-se exclusiv la nerespectarea
unor condiþii constituþionale privind emiterea ºi intrarea în
vigoare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 186/1999, prevãzute de art. 107 alin. (4) ºi art. 114
alin. (4) din Constituþie.
Textele constituþionale invocate aveau, la data emiterii
ordonanþei, anterior revizuirii ºi republicãrii Constituþiei,
urmãtorul cuprins:
Ñ art. 107 alin. (4): ”Hotãrârile ºi ordonanþele adoptate
de Guvern se semneazã de primul-ministru, se contrasemneazã de miniºtrii care au obligaþia punerii lor în executare ºi
se publicã în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea
atrage inexistenþa hotãrârii sau a ordonanþei. Hotãrârile care au
caracter militar se comunicã numai instituþiilor interesate.Ò;
Ñ art. 114 alin. (4): ”În cazuri excepþionale, Guvernul
poate adopta ordonanþe de urgenþã. Acestea intrã în vigoare
numai dupã depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacã
Parlamentul nu se aflã în sesiune, el se convoacã în mod obligatoriu.Ò
În concret, autorul excepþiei aratã cã Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 186/1999 ”este lovitã de vicii de
neconstituþionalitate, deoarece a fost publicatã în Monitorul
Oficial al României la data de 19 noiembrie 1999 ºi
depusã la Parlament spre aprobare la 22 noiembrie 1999Ò,
iar pe de altã parte, ”semnarea Ordonanþei de urgenþã
nr. 186/1999 doar de primul-ministru constituie astfel un alt
viciu de neconstituþionalitateÒ.
Legãtura pe care o face autorul excepþiei între dispoziþia
legalã criticatã expressis verbis pentru neconstituþionalitate
ºi Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 186/1999 este
exprimatã în formularea cã viciile de neconstituþionalitate
ale acesteia ”au fost în mod automat ºi efectiv preluate de
cãtre dispoziþiile alin. 2 art. III pct. 25 din Legea
nr. 597/2002Ò.
Examinând critica de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã aceasta nu poate fi primitã.
În cauzã, dispoziþiile art. III alin. 2 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 138/2001, astfel cum au fost
modificate ºi completate prin Legea nr. 597/2002 pentru
aprobarea sa, au un caracter tranzitoriu, rezolvând un conflict de legi în timp. Textul stabileºte cã ”Procedurile falimentului declanºate în baza prevederilor Legii nr. 83/1998, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, vor fi continuate în conformitate cu prevederile legii menþionate, valabile la momentul
dãrii hotãrârii de deschidere a proceduriiÒ.
În formularea datã de textul respectiv, legiuitorul din
anul 2002 se abate de la principiul aplicãrii imediate a legii
noi, hotãrând, cu titlu tranzitoriu, cã situaþiile juridice
pendinte sã rãmânã guvernate de prevederile legale abrogate, sub imperiul cãrora a fost datã hotãrârea de deschidere a procedurii falimentului, fãrã ca aceasta sã aibã
semnificaþia repunerii în vigoare a normelor abrogate.

Procedeul folosit de Parlament, prin voinþa expresã a
legii noi, care îl scuteºte pe legiuitor sã reproducã normele
aplicabile cazurilor pendinte, nu contravine dispoziþiilor constituþionale ale art. 125 alin. (3), devenit dupã revizuirea ºi
republicarea Constituþiei art. 126 alin. (2), potrivit cãrora
”Competenþa instanþelor judecãtoreºti ºi procedura de judecatã
sunt prevãzute numai prin legeÒ.
Singura restricþie constituþionalã în materia succesiunii
legilor, respectatã însã de legiuitor în cauzã, o constituie
principiul neretroactivitãþii, consacrat de art. 15 alin. (2) din
Constituþie, care ”se justificã prin faptul cã asigurã în
condiþii mai bune securitatea juridicã ºi încrederea cetãþenilor în sistemul de drept, precum ºi datoritã faptului cã blocheazã nesocotirea separaþiei dintre puterea legislativã, pe
de o parte, ºi puterea judecãtoreascã sau cea executivã,
pe de altã parteÒ (a se vedea Decizia Curþii Constituþionale
nr. 9/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 326/1994).
Curtea constatã, de asemenea, cã nu este întemeiatã
susþinerea potrivit cãreia dispoziþia tranzitorie criticatã ar fi
preluat ”în mod automat ºi efectivÒ ”viciile de
neconstituþionalitateÒ ale Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 186/1999, întrucât acestea vizeazã în exclusivitate nerespectarea unor condiþii de emitere ºi intrare în
vigoare a ordonanþei de urgenþã, deci neconstituþionalitatea
extrinsecã (externã) a acesteia, iar nu conþinutul normelor
la care se referã legiuitorul.
Solicitarea autorului excepþiei de a se exercita un control extrinsec (privind respectarea condiþiilor constituþionale
de emitere a unui act normativ) nu poate fi realizatã,
întrucât, chiar dacã ar fi existat o încãlcare a procedurilor
constituþionale de emitere a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 186/1999, aceasta a fost ”asanatãÒ prin
acþiunea Parlamentului de respingere ºi apoi de abrogare,
prin lege, a respectivului act normativ.
Astfel, neconstituþionalitatea de naturã extrinsecã a
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 186/1999 nu poate
fi opusã textului criticat, introdus prin art. I pct. 25 din
Legea nr. 597/2002, lege supusã cu totul altor condiþii de
adoptare ºi intrare în vigoare decât cele ale ordonanþei de
urgenþã ce fusese respinsã ºi abrogatã anterior ridicãrii
excepþiei.
Susþinerea autorului excepþiei cã textul criticat pentru
neconstituþionalitate ar trebui ”completat astfel încât sã
excludã posibilitatea ultraactivãrii legii care instituie procedura falimentului, care, deºi valabilã în momentul dãrii
hotãrârii de deschidere a procedurii, este susceptibilã de
vicii de natura celor invocate în legãturã cu Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 186/1999, care completeazã
Legea nr. 83/1998Ò, nu poate fi primitã întrucât astfel
Curtea s-ar transforma în legislator pozitiv, substituindu-se
Parlamentului, ceea ce nu este posibil. Potrivit dispoziþiilor
art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, ”Curtea
Constituþionalã se pronunþã numai asupra problemelor de
drept, fãrã a putea modifica sau completa prevederea legalã
supusã controluluiÒ.
În legãturã cu susþinerea, fãcutã cu prilejul dezbaterilor
în faþa Curþii Constituþionale (ºi în notele scrise depuse de
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una din pãrþi), în sensul cã ”Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului (respinsã ºi abrogatã de Parlament) este însã,
deopotrivã, lovitã ºi de nulitateÒ, Curtea observã cã în
Constituþie nu este prevãzutã sancþiunea nulitãþii pentru
actele normative, care, de altfel, ar presupune efecte retroactive, interzise de art. 15 alin. (2) din Constituþie, precum

5

ºi de art. 147 alin. (4) din Constituþie, care stabileºte cã
deciziile Curþii Constituþionale ”au putere numai pentru viitorÒ.
De altfel, autoritatea legiuitoare competentã sã exercite
controlul parlamentar asupra ordonanþelor Guvernului, în
virtutea prerogativelor sale, a respins ºi a abrogat ordonanþa în cauzã prin douã legi succesive.

Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã, al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. III alin. 2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 138/2001 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului bãncilor, astfel cum a fost
modificat ºi completat prin art. I pct. 25 din Legea nr. 597/2002, excepþie ridicatã de Parchetul de pe lângã Tribunalul
Bucureºti în Dosarul nr. 5.615/2000 al Tribunalului Bucureºti Ñ Secþia a VII-a comercialã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 7 ianuarie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
pentru aprobarea Prescripþiei tehnice PT C 2-2003, ediþia 1,
”Cerinþe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apã caldã ºi de apã fierbinteÒ
În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Economiei ºi Comerþului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministrul economiei ºi comerþului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþia tehnicã PT C 2-2003,
ediþia 1, ”Cerinþe tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apã caldã ºi de apã fierbinteÒ,

cuprinsã în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 15 decembrie 2003.
Nr. 333.
*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis în afara abonamentului ºi se poate achiziþiona de la Centrul
pentru relaþii cu publicul al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1.
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MINISTERUL ECONOMIEI ªI COMERÞULUI

ORDIN
pentru aprobarea Prescripþiei tehnice PT C 11-2003, ediþia 1,
”Cerinþe tehnice privind sistemele de automatizare aferente centralelor termiceÒ
În aplicarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Inspecþiei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi Instalaþiilor de Ridicat, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Economiei ºi Comerþului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003,
având în vedere referatul de aprobare prezentat,
ministrul economiei ºi comerþului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþia tehnicã PT C
11-2003, ediþia 1, ”Cerinþe tehnice privind sistemele de
automatizare aferente centralelor termiceÒ, cuprinsã în

anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 15 decembrie 2003.
Nr. 336.
*) Anexa se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 bis în afara abonamentului ºi se poate achiziþiona de la Centrul
pentru relaþii cu publicul al Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR,
APELOR ªI MEDIULUI
Nr. 6 din 6 ianuarie 2004

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
Nr. 22 din 14 ianuarie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei interministeriale
pentru autorizarea îngrãºãmintelor în vederea înscrierii în lista îngrãºãmintelor autorizate,
cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT, pentru utilizarea ºi comercializarea în România
Vãzând Referatul de aprobare nr. 129.897 din 23 decembrie 2003 al Direcþiei generale de implementare ºi
reglementare,
în baza prevederilor Legii protecþiei mediului nr. 137/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 716/2001 privind stabilirea condiþiilor de introducere pe piaþã a îngrãºãmintelor
chimice din producþia internã ºi din import, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii,
Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii,
cu modificãrile ulterioare,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului ºi ministrul sãnãtãþii emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind organizarea
ºi funcþionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea
îngrãºãmintelor în vederea înscrierii în lista îngrãºãmintelor
autorizate cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT, pentru utilizarea
ºi comercializarea în România, prevãzut în anexa care face
parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Comisia interministerialã pentru autorizarea
îngrãºãmintelor în vederea înscrierii în lista îngrãºãmintelor
autorizate cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT, pentru utilizarea
ºi comercializarea în România, funcþioneazã în cadrul
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului Ñ
Direcþia generalã de implementare ºi reglementare.

Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor, al ministrului apelor ºi protecþiei mediului ºi al
ministrului sãnãtãþii ºi familiei nr. 263/722/494/2001 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea ºi omologarea îngrãºãmintelor folosite în România, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 septembrie 2001.
Art. 4. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan
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ANEXÃ

REGULAMENT
privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrãºãmintelor
în vederea înscrierii în lista îngrãºãmintelor autorizate cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT,
pentru utilizarea ºi comercializarea în România
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ În România, utilizarea ºi comercializarea
îngrãºãmintelor chimice se fac pe baza autorizãrii acestora
de cãtre Comisia interministerialã pentru autorizarea
îngrãºãmintelor în vederea înscrierii în lista îngrãºãmintelor
autorizate cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT, pentru utilizarea
ºi comercializarea 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
organominerale, îngrãºãminte biologice ºi stimulatori de
creºtere.
Art. 3. Ñ (1) În România nu se autorizeazã pentru utilizare îngrãºãmintele naturale ºi nãmolurile de la staþiile de
epurare, produse pe teritoriul altor state.
(2) În România, îngrãºãmintele organice naturale sau
compostate nu necesitã autorizare.
(3) Composturile pregãtite special pentru cultura ciupercilor ºi însãmânþate cu miceliu nu necesitã autorizare ºi se
pot utiliza în România dupã efectuarea unei analize de
control al calitãþii, efectuatã de cãtre un laborator autorizat
pentru analize de îngrãºãminte.
Art. 4. Ñ (1) Îngrãºãmintele care provin din Uniunea
Europeanã ºi poartã menþiunea EC FERTILIZER nu necesitã
autorizare pentru folosire în România.
(2) Îngrãºãmintele ce poartã menþiunea EC FERTILIZER,
pentru a putea fi introduse în România, trebuie sã fie
însoþite de un buletin de analizã efectuat în România de
cãtre un laborator autorizat pentru analize de îngrãºãminte.
Art. 5. Ñ (1) Îngrãºãmintele ce se utilizeazã în
România, altele decât cele menþionate la art. 3 alin. (3) ºi
art. 4 alin. (1), trebuie autorizate în vederea înscrierii
în lista îngrãºãmintelor autorizate cu menþiunea
RO-ÎNGRÃªÃMÂNT , pentru utilizarea ºi comercializarea în
România.
(2) Îngrãºãmintele autorizate ºi omologate în România
de cãtre Comisie, folosite în România, conform legislaþiei în
vigoare, pânã la apariþia prezentului ordin, vor fi înscrise în
lista îngrãºãmintelor autorizate, primind menþiunea
RO-ÎNGRÃªÃMÂNT.
(3) Aceastã menþiune va fi înscrisã pe certificatele de
omologare.
(4) Îngrãºãmintele fabricate în România ºi pe teritoriul
altor state nemembre ale Uniunii Europene, prevãzute în
lista cuprinsã în anexa nr. 1, vor fi înscrise în lista
îngrãºãmintelor autorizate cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT,
pe baza buletinului de analizã eliberat producãtorului de

cãtre Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie,
a avizului sanitar ºi a avizului de mediu.
(5) În cazul îngrãºãmintelor prevãzute în lista din anexa
nr. 1, care provin din state nemembre ale Uniunii Europene
ºi au obþinut menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT, trebuie sã se
efectueze la fiecare import analiza de calitate la un laborator autorizat pentru analize de îngrãºãminte din România.
(6) Pentru autorizarea ºi înscrierea în lista îngrãºãmintelor autorizate cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT, îngrãºãmintele
destinate fertilizãrii plantelor de apartament ºi gazonului se
testeazã un singur ciclu de producþie.
Art. 6. Ñ Activitatea de cercetare-testare în vederea
autorizãrii 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. 7. Ñ Comisia se organizeazã ºi funcþioneazã în
cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului Ñ
Direcþia generalã de implementare ºi reglementare.
Art. 8. Ñ (1) Comisia este condusã de un preºedinte ºi
are în componenþa sa 4 vicepreºedinþi, 10 membri ºi un
secretar permanent, conform prevederilor anexei nr. 2.
(2) Membrii Comisiei sunt delegaþi permanenþi ai ministerelor ºi institutelor de cercetãri cu responsabilitãþi în
domeniu ºi sunt desemnaþi de conducãtorii instituþiilor respective.
Art. 9. 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. 10. Ñ Comisia se întruneºte trimestrial în ºedinþã,
la convocarea secretarului, care se face cu minimum 5Ñ7
zile înainte de ziua fixatã pentru þinerea acesteia, prezentându-se ordinea de zi. De asemenea, Comisia se
poate întruni ºi în mod excepþional, la convocarea
preºedintelui sau a unuia dintre vicepreºedinþi.
Art. 11. Ñ (1) ªedinþele sunt conduse de preºedinte
sau, în lipsa acestuia, de un vicepreºedinte, desemnat de
acesta.
(2) Procesele-verbale ale ºedinþelor se redacteazã de
secretarul Comisiei într-un registru parafat ºi numerotat.
(3) Comisia este legal constituitã când se întrunesc trei
pãtrimi din numãrul membrilor acesteia, iar hotãrârile se iau
cu votul a trei pãtrimi din numãrul membrilor prezenþi.
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(4) La ºedinþele Comisiei pot participa, ca invitaþi, fãrã
drept de vot, specialiºti implicaþi în analizarea ºi testarea
produselor în vederea autorizãrii.

CAPITOLUL III
Autorizarea îngrãºãmintelor în vederea înscrierii în lista
îngrãºãmintelor autorizate pentru utilizarea
ºi comercializarea în România cu menþiunea

CAPITOLUL II

RO-ÎNGRÃªÃMÂNT

Atribuþiile Comisiei

Art. 16. Ñ (1) Cererile pentru autorizarea îngrãºãmintelor noi din producþia internã sau din import, în vederea
înscrierii în lista îngrãºãmintelor autorizate pentru folosirea
în România cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT, se depun de
agenþii economici, persoane juridice, la Biroul unic din
cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului.
(2) Cererea pentru autorizarea îngrãºãmintelor noi din
producþia internã ºi din import se întocmeºte în douã
exemplare conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
(3) Cererea pentru autorizare este însoþitã de documentele prevãzute în anexa nr. 6 atât în original, cât ºi în
copie.
(4) Cererea pentru autorizarea îngrãºãmintelor noi din
producþia internã ºi din import, în vederea înscrierii în lista
îngrãºãmintelor autorizate pentru folosirea în România cu
menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT , împreunã cu documentele
prevãzute la alin. (3) se transmit I.C.P.A. în termen de
5 zile de la primirea acestora.
(5) Secretariatul Comisiei va deschide un registru pentru
înregistrarea cererilor privind autorizarea îngrãºãmintelor ºi
va pãstra copiile de pe documentele depuse.
Art. 17. Ñ (1) În cadrul I.C.P.A. se constituie un grup
de lucru pentru acordarea de sprijin, în vederea întocmirii
ºi completãrii dosarului tehnic, agenþilor economici care
solicitã autorizarea îngrãºãmintelor.
(2) Dosarul tehnic trebuie sã conþinã urmãtoarele:
Ñ datele de identificare a societãþii;
Ñ informaþii referitoare la efectele asupra sãnãtãþii ºi a
mediului, împreunã cu informaþii de securitate (aviz sanitar
ºi aviz de mediu);
Ñ informaþii agronomice obþinute în urma testãrilor în
reþeaua oficialã;
Ñ informaþii referitoare la metodele de analizã ºi
rezultate;
Ñ propunerea grupului de lucru din cadrul I.C.P.A. pentru autorizarea îngrãºãmintelor noi în vederea înscrierii în
lista îngrãºãmintelor autorizate ce poartã menþiunea
RO-ÎNGRÃªÃMÂNT;
Ñ alte informaþii considerate utile.
(3) Dupã întocmire dosarul tehnic se va prezenta
Comisiei în vederea autorizãrii îngrãºãmintelor noi.
Art. 18. Ñ (1) Agenþii economici, persoane juridice,
care solicitã autorizarea îngrãºãmintelor noi în vederea
înscrierii în lista îngrãºãmintelor autorizate cu menþiunea
RO-ÎNGRÃªÃMÂNT , pentru utilizarea ºi comercializarea în
România, se adreseazã I.C.P.A. în termen de 5 zile de la
data depunerii cererii, pentru contractarea activitãþii de
testare în reþeaua oficialã de testare a îngrãºãmintelor.
(2) Reþeaua oficialã de testare a îngrãºãmintelor noi
pentru autorizarea acestora este organizatã de I.C.P.A. în
colaborare cu institutele ºi staþiunile de cercetare de profil,
precum ºi cu unele staþiuni zonale de cercetare agricolã,
conform prevederilor anexei nr. 7.

Art. 12. Ñ Comisia autorizeazã noile îngrãºãminte din
producþia internã ºi din import, altele decât cele prevãzute
la art. 3 alin. (3) ºi art. 4 alin. (1), pentru folosirea acestora în agriculturã ºi silviculturã.
Art. 13. Ñ Institutul de Cercetãri pentru Pedologie ºi
Agrochimie, denumit în continuare I.C.P.A., este autoritatea desemnatã de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului sã execute testarea îngrãºãmintelor
noi din producþia internã ºi din import în reþeaua oficialã
de testare, în vederea autorizãrii îngrãºãmintelor noi din
producþia internã ºi din import ºi a înscrierii acestora
în lista îngrãºãmintelor autorizate cu menþiunea
RO-ÎNGRÃªÃMÂNT.
Art. 14. Ñ (1) Îngrãºãmintele noi din producþia internã
ºi din import, care se dovedesc eficiente din primul an de
testare, primesc autorizaþie provizorie conform modelului
prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Autorizaþia provizorie are drept scop sã permitã producerea sau importul unor cantitãþi necesare verificãrii în
condiþii de producþie, inclusiv stabilirea metodelor de
manipulare ºi aplicare cu utilaje agricole, precum ºi testarea pieþei. Cantitãþile produse sau importate nu trebuie sã
depãºeascã necesarul pentru 9.000 ha în cazul culturilor
cerealiere, plante tehnice, culturi furajere, respectiv
1.000 ha pentru pomi, viþã de vie, culturi de legume ºi
10 ha pentru flori.
(3) Îngrãºãmintele noi din producþia internã ºi din
import, care dupã autorizarea provizorie sunt la fel de
eficace un ciclu de producþie, se autorizeazã, eliberându-se
autorizaþia definitivã cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT, conform
modelului prezentat în anexa nr. 4.
Art. 15. Ñ Comisia retrage autorizaþia pentru
îngrãºãminte noi din producþia internã ºi din import în
urmãtoarele situaþii:
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 autorizarea provizorie, nu dovedesc cã sunt eficiente;
c) dacã producãtorul sau reprezentantul acestuia nu respectã compoziþia certificatã la autorizare cu abateri relative
care depãºesc ± 2%, constatate prin analize fizico-chimice
de cãtre un laborator autorizat pentru analize de
îngrãºãminte.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 75/29.I.2004
Art. 19. Ñ (1) Amestecurile de îngrãºãminte cu pesticide supuse autorizãrii în vederea înscrierii în lista
îngrãºãmintelor autorizate cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT
trebuie sã fie însoþite de certificatul de autorizare ºi/sau
omologare, eliberat de Comisie 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, conform normelor Uniunii Europene.
(2) Amestecurile de îngrãºãminte chimice cu pesticide
supuse autorizãrii, ale cãror pesticide nu au fost omologate
în România, se autorizeazã numai în condiþiile în care substanþele active ale pesticidelor sunt autorizate pentru utilizare conform normelor Uniunii Europene, urmând
procedura obiºnuitã de testare în paralel de cãtre I.C.P.A.
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. 20. Ñ (1) Pentru îngrãºãmintele ºi/sau amestecurile de îngrãºãminte cu pesticide din producþia internã ºi
din import, supuse testãrii în vederea autorizãrii, solicitantul
este obligat sã obþinã avizul sanitar.
(2) În acest scop I.C.P.A. va transmite o solicitare cãtre
Institutul de Sãnãtate Publicã Bucureºti, împreunã cu buletinul de analizã fizico-chimicã elaborat de I.C.P.A. ºi documentaþia privind compoziþia chimicã completã a produsului
ºi informaþii de securitate.
(3) Pentru îngrãºãminte în amestec cu pesticide se va
depune în plus documentaþia privind toxicitatea acutã a
produsului.
Art. 21. Ñ Pentru îngrãºãmintele ºi/sau amestecurile de
îngrãºãminte cu pesticide noi din producþia internã ºi din
import, supuse testãrii, solicitantul este obligat sã obþinã
avizul de mediu care se elibereazã de Departamentul protecþia mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului pe baza fiºei de caracterizare ecotoxicologicã a produsului ºi a buletinelor de analizã fizico-chimicã
emise de I.C.P.A., precum ºi a altor informaþii care pot fi
solicitate.
Art. 22. Ñ I.C.P.A. prezintã Comisiei dosarul tehnic ºi
propunerea de înscriere a produsului în lista îngrãºãmintelor autorizate cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT.
Art. 23. Ñ (1) Comisia, în baza dosarului tehnic prezentat, hotãrãºte autorizarea ºi înscrierea în lista
îngrãºãmintelor autorizate pentru utilizarea ºi comercializarea în România cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT.
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(2) La cererea producãtorilor de îngrãºãminte ºi a
agenþilor economici, în cazuri excepþionale, când sunt necesare încercãri ºi experimentãri suplimentare pentru acelaºi
produs testat iniþial, perioada autorizãrii provizorii se
prelungeºte cu un an.
(3) Agenþii economici care suportã cheltuielile de autorizare au drept de exclusivitate asupra produsului respectiv
în urmãtorii 5 ani de la data autorizãrii.
Art. 24. Ñ Agenþii economici, persoane juridice, care au
solicitat testarea îngrãºãmintelor noi în vederea autorizãrii,
pun la dispoziþie I.C.P.A., în mod gratuit, cantitãþile de produse stabilite prin contractul de testare, pentru testarea în
câmpuri experimentale.
Art. 25. Ñ (1) Orice schimbare intervenitã în formula
îngrãºãmântului, respectiv schimbarea conþinutului în substanþã activã, a caracteristicilor fizico-chimice, schimbarea
tehnologiei, înseamnã obþinerea unui produs nou ce se va
supune în mod obligatoriu testelor de autorizare.
(2) Producãtorii de îngrãºãminte autorizate sunt
rãspunzãtori pentru menþinerea produsului la parametrii ºi
calitatea pe care acesta l-a avut la data autorizãrii.
Art. 26. Ñ (1) I.C.P.A. va stabili la încheierea contractului de testare cu agenþii economici, persoane juridice,
care solicitã autorizarea îngrãºãmintelor noi produse în þarã
sau din import urmãtoarele:
Ñ culturile la care urmeazã sã se facã testarea
îngrãºãmintelor noi;
Ñ cantitãþile de îngrãºãminte noi ºi data pânã la care
acestea trebuie predate I.C.P.A.
(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. 27. Ñ (1) Comisia actualizeazã anual, pe baza
documentaþiei depuse de I.C.P.A., lista cuprinzând
îngrãºãmintele autorizate pentru folosire în agriculturã ºi
silviculturã, care se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) Lista va cuprinde produsul, denumirea comercialã,
numãrul ºi data autorizaþiei, substanþa activã, caracteristicile
fizico-chimice, dozele sau concentraþiile de aplicare, culturile
la care îngrãºãmântul a fost testat.
Art. 28. 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. 29. Ñ Tarifele care se percep pentru testare în
reþeaua oficialã de testare a îngrãºãmintelor noi, precum ºi
pentru autorizare sunt prezentate în anexa nr. 8.
Art. 30. Ñ Anexele nr. 1Ñ8 fac parte integrantã din
prezentul regulament.
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ANEXA Nr. 1
la regulament
LISTÃ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Azotat de amoniu (33,5Ñ34,5% N)
Azotat de uree (34,2% N)
Ureosulfat de amoniu (33% N)
Nitrocalcar (27,5%)
Uree (46,0% N)
Superfosfat simplu (16Ñ22% P2O5)
Superfosfat concentrat (42Ñ51% P2O5)
Superfosfat simplu cu bor 0,2%
Superfosfat simplu cu zinc 1,5%
Complex 27Ñ13,5Ñ0
Complex 22Ñ22Ñ0
Complex 22Ñ11Ñ11
Complex 16Ñ16Ñ16

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Complex 15Ñ15Ñ15
Complex 13Ñ26Ñ13
Fosfat diamoniacal (DAP) 16Ñ48Ñ0
Complex 12Ñ52Ñ0
Uree cu bor 2%
Uree cu zinc 2Ñ5%
Complex 23Ñ23Ñ0
Complex 13Ñ32Ñ0
Complex 9Ñ24Ñ24
Fosforita activatã granulatã (20% P2O5)
Fosforita activatã pulbere (20Ñ24% P2O5)
Fosfat de uree 17Ñ44Ñ0
Îngrãºãmânt lichid cu azot AÑ320

ANEXA Nr. 2
la regulament
COMPONENÞA

Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrãºãmintelor în vederea înscrierii în lista îngrãºãmintelor autorizate
cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT, pentru utilizarea ºi comercializarea în România
Preºedinte Ñ secretarul de stat din cadrul Ministerului
Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, în a cãrui competenþã este activitatea de folosire a îngrãºãmintelor
Vicepreºedinþi:
1. directorul general al Direcþiei generale de implementare ºi reglementare din cadrul Ministerului Agriculturii,
Pãdurilor, Apelor ºi Mediului
2. reprezentantul Departamentului protecþia mediului din
cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului
3. reprezentantul Ministerului Sãnãtãþii
4. directorul I.C.P.A.
Membri:
1. ºeful Laboratorului de agrochimie ºi nutriþia plantelor
din cadrul I.C.P.A.
2. ºeful colectivului de certificare a calitãþii îngrãºãmintelor din cadrul I.C.P.A.
3. ºeful Laboratorului de agrochimie ºi pedologie din
cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Fundulea

4. directorul ºtiinþific al Institutului de CercetareDezvoltare pentru Legumiculturã ºi Floriculturã Vidra
5. directorul ºtiinþific al Institutului de CercetareDezvoltare pentru Pomiculturã Mãrãcineni
6. directorul ºtiinþific al Institutului de CercetareDezvoltare pentru Viticulturã ºi Vinificaþie Valea
Cãlugãreascã
7. directorul ºtiinþific al Institutului de Cercetãri ºi
Amenajãri Silvice
8. directorul ºtiinþific al Institutului de Biologie ºi Nutriþie
Animalã
9. reprezentantul Ministerului Sãnãtãþii
10. reprezentantul Departamentului protecþia mediului din
cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului
Secretar Ñ specialistul cu probleme de îngrãºãminte din
cadrul Direcþiei generale de implementare ºi reglementare
din Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului.
ANEXA Nr. 3
la regulament

MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

Comisia interministerialã pentru autorizarea îngrãºãmintelor
în vederea înscrierii în lista îngrãºãmintelor autorizate
cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT, pentru utilizarea
ºi comercializarea în România
A U T O R I Z A Þ I E P R O V I Z O R I E Nr. ....................

În baza rezultatelor obþinute în reþeaua oficialã de testare a îngrãºãmintelor ºi a certificãrii calitãþii, prezentate în
Dosarul tehnic nr. .............................. al Institutului de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie, Comisia, întrunitã în
ºedinþã la data de ...................., a autorizat pe o duratã de .................... ani folosirea în agriculturã ºi silviculturã a
produsului descris mai jos:
Denumirea comercialã ...........................................................................................................................................................
Producãtorul/Solicitantul autorizaþiei ..................................................................................................................................
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Caracteristici fizico-chimice ...........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Speciile de plante la care s-a testat produsul ...................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
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,
.................................
ANEXA Nr. 4
la regulament
MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

Comisia interministerialã pentru autorizarea îngrãºãmintelor
în vederea înscrierii în lista îngrãºãmintelor autorizate
cu menþiunea RO-ÎNGRÃªÃMÂNT, pentru utilizarea
ºi comercializarea în România
A U T O R I Z A Þ I E Nr. ....................
(RO-ÎNGRÃªÃMÂNT)

În baza rezultatelor obþinute în reþeaua oficialã de testare a îngrãºãmintelor ºi a certificãrii calitãþii, prezentate în
Dosarul tehnic nr. .................... al Institutului de Cercetãri pentru Pedologie ºi Agrochimie, Comisia, întrunitã în ºedinþã la
data de ...................., a autorizat pentru folosirea în agriculturã ºi silviculturã produsul descris mai jos:
Denumirea comercialã ...................................................................................................................................................
Producãtorul/Solicitantul autorizãrii ......................................................................................................................................
Caracteristici fizico-chimice ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Compoziþia chimicã ..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .............................................................
...........................................................................................................................................................................................
Speciile de plante la care s-a testat produsul ............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Modul de folosire ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Perioada de valabilitate a produsului .............................................................................................................................
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
autorizare.
Preºedinte,
..............................
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ANEXA Nr. 5
la regulament

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

pentru autorizarea îngrãºãmintelor noi din producþia internã ºi din import

I. Persoane juridice
Agentul economic .................................................., cu sediul în localitatea .............................., str. ..............................
nr. .........., judeþul/sectorul ...................., înregistrat la registrul comerþului sub nr. ...................., cod unic de înregistrare
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 ................................................................................................, în calitate de producãtor
intern ...................................., importator ........................, distribuitor ........................................................................................
III. Produsul are urmãtoarele caracteristici fizico-chimice ºi biologice: .............................................................................
............................................................................................................................... ..................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Producãtorul de îngrãºãminte noi .................... îºi dã acordul pentru distribuitorul .........................................., în
vederea autorizãrii produsului.
Data ..............................

........................................
(numele ºi prenumele)

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

ANEXA Nr. 6
la regulament
DOCUMENTAÞIA

care se depune de cãtre agenþii economici, persoane juridice,
în vederea autorizãrii îngrãºãmintelor chimice noi
1. Caracterizarea produsului de cãtre producãtor
2. Acordul producãtorului de îngrãºãminte pentru distribuitorul care solicitã omologarea
3. Informaþii referitoare la efectele asupra sãnãtãþii ºi a
mediului, împreunã cu informaþii de securitate

4. Buletine de analizã referitoare la compoziþia
fizico-chimicã a îngrãºãmintelor ºi metodele de analizã
utilizate
5. Alte informaþii considerate utile.

ANEXA Nr. 7
la regulament
REÞEAUA OFICIALÃ

de testãri pentru îngrãºãminte noi în vederea autorizãrii
Pentru testarea calitãþii ºi eficienþei îngrãºãmintelor noi a

din cadrul Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice

fost înfiinþatã prin Dispoziþia Academiei de ªtiinþe Agricole

”Gheorghe Ionescu-ªiºeºtiÒ ºi funcþioneazã în subordinea

ºi Silvice nr. 317/1976, actualizatã prin Dispoziþia
nr. 397/1993, reþeaua oficialã de testãri pentru îngrãºãminte

I.C.P.A. pe baza urmãtoarelor principii:

noi în vederea autorizãrii. Reþeaua menþionatã este organi-

1. Reþeaua de experienþe cu caracter de testare ºi

zatã de cãtre I.C.P.A. în colaborare cu unitãþi de cercetare

încercare a îngrãºãmintelor noi este amplasatã la institutele
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ºi staþiunile de profil, precum ºi în unele staþiuni experimentale de importanþã zonalã, conform anexei nr. 7.1.

standardele ISO, corespunzãtor

2. Reþeaua de experienþe pentru testarea îngrãºãmintelor funcþioneazã pe bazã de contracte încheiate între
I.C.P.A. ºi unitãþile experimentatoare, iar finanþarea se face
de cãtre I.C.P.A. prin contracte încheiate de acesta cu
agenþii economici, persoane juridice, care solicitã testarea
unor îngrãºãminte ºi certificarea calitãþii în vederea
autorizãrii.

interministeriale pentru autorizarea îngrãºãmintelor în vede-

3. Analizele privind însuºirile calitative ºi controlul
calitãþii îngrãºãmintelor se executã în laboratorul de
agrochimie al I.C.P.A. prin metode adecvate ºi în acord cu

criteriilor stabilite prin

Regulamentul privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei
rea

înscrierii

cu menþiunea

în

lista

îngrãºãmintelor

RO-ÎNGRÃªÃMÂNT,

autorizate

pentru utilizarea ºi comerci-

alizarea în România.
4. Datele centralizate din reþeaua de experimentare pentru testarea îngrãºãmintelor ºi concluziile sunt prezentate
Comisiei în dosarul tehnic.
5. Metodologia de testare este cea prevãzutã în anexa
nr. 7.2.

ANEXA Nr. 7.1
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 Cercetare-Dezvoltare Agricolã Fundulea,
Baza Experimentalã Fundulea (încercãri la grâu, porumb,
floarea-soarelui ºi soia)
3. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru cartof ºi
sfeclã de zahãr, Baza Experimentalã Braºov (încercãri la
cartof)
4.
Institutul
de
Cercetare-Dezvoltare
pentru
Legumiculturã ºi Floriculturã, Baza Experimentalã Vidra
(încercãri în câmp ºi în serã la legume)
5. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomiculturã
Mãrãcineni, Baza Experimentalã Mãrãcineni (încercãri la
pomi)
6. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticulturã ºi
Vinificaþie Valea Cãlugãreascã, Baza Experimentalã Valea
Cãlugãreascã (încercãri la viþa de vie)
7. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura
Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, Baza Experimentalã
Dãbuleni (încercãri la grâu, porumb ºi viþã de vie)
8. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea
Eroziunii Solului, Baza Experimentalã Perieni (încercãri la
grâu ºi porumb)
9. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiºti
Braºov, Baza Experimentalã Mãgurele (încercãri la pajiºti
naturale)
10. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Brãila, bazele
experimentale din terasã ºi Insula Mare a Brãilei (încercãri
la porumb, cartof, floarea-soarelui ºi soia)
11. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Piteºti (încercãri
la grâu ºi porumb)

12. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Valu lui
Traian (încercãri la grâu, porumb, floarea-soarelui ºi soia)
13. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Podu
Iloaiei (încercãri la grâu ºi porumb)
14. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Oradea
(încercãri la grâu ºi porumb)
15. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Caracal,
Drãgãneºti-Vlaºca (încercãri la grâu, porumb, floarea-soarelui
ºi soia)
16. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã

pentru

Legumiculturã Iºalniþa (încercãri la principalele specii de
legume)
17. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticulturã Târgu
Jiu (încercãri la grâu, cartof, viþã de vie, mãr ºi prun)
18. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolã
Caransebeº (încercãri la mãr ºi prun)
19. Staþiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticulturã
ºi Vinificaþie Drãgãºani
20. Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã
Veterinarã Cluj-Napoca (încercãri la grâu, porumb, legume
ºi pomi fructiferi)
21. Institutul de Cercetãri pentru Biologie Iaºi (încercãri
la diferite culturi)
22.

Staþiunea

de

Cercetare-Dezvoltare

pentru

Legumiculturã Bacãu
23. Institutul de Cercetãri ºi Amenajãri Silvice

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.
¥ În funcþie de necesitatea testelor, I.C.P.A. poate propune înscrierea în reþeaua de testãri ºi a altor unitãþi.
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ANEXA Nr. 7.2
SCHEMA UNITARÃ

de experimentare în reþeaua de testare a îngrãºãmintelor
În funcþie de tipul de îngrãºãmânt ce urmeazã sã fie
testat, I.C.P.A. stabileºte cu solicitantul testãrii câmpurile
experimentale în care se va efectua testarea, pentru a asigura atât cerinþele de autorizare, 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 (M 2 )
¥ 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 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 pomi, 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 viþã 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 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 variantele 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.

ANEXA Nr. 8
la regulament
TARIFE

care se percep pentru testarea ºi autorizarea îngrãºãmintelor
1. Tarifele care se percep ºi se încaseazã
de cãtre Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor

ºi Mediului pentru autorizarea îngrãºãmintelor
sunt:
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a) pentru autorizaþie Ñ 150 euro/îngrãºãmânt, inclusiv
variantele de compoziþie;

analiza recoltei, a solului ºi certificarea compoziþiei chimice
ºi a calitãþii produsului testat;

b) pentru schimbarea denumirii îngrãºãmintelor autorizate Ñ 50 euro/îngrãºãmânt.

b) pentru îngrãºãmintele solide care se aplicã în sol Ñ
550 euro/test pe fiecare specie de plantã ºi punct (loc) de
cercetare, inclusiv analiza recoltei, a solului ºi certificarea
compoziþiei chimice ºi a calitãþii produsului testat.

Tarifele care se achitã de firmele româneºti sau strãine
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului se
depun în contul acestuia.
2. Tarifele care se percep ºi se încaseazã de I.C.P.A.
pentru testarea îngrãºãmintelor în reþeaua organizatã în
colaborare cu unitãþi de cercetare din subordinea
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice ”Gheorghe IonescuªiºeºtiÒ se utilizeazã conform normelor legale în vigoare.
Tarifele pentru testare sunt:
a) pentru îngrãºãmintele lichide care se aplicã pe plante
(foliare) ºi îngrãºãmintele biologice Ñ 500 euro/test pe fiecare specie de plantã ºi punct (loc) de cercetare, inclusiv

3. Tariful care se percepe ºi se încaseazã de Ministerul
Sãnãtãþii pentru emiterea avizului sanitar este de 50 euro
pentru fiecare produs.
4. Tariful care se percepe ºi se încaseazã de
Departamentul protecþia mediului din cadrul Ministerului
Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului pentru emiterea
avizului de mediu este de 50 euro pentru fiecare produs.
Tarifele menþionate în euro se percep în lei, la cursul
oficial de schimb al Bãncii Naþionale a României pentru
ziua în care se face plata.

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Toate publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiind
inclusã în preþul de abonament.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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