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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 26/2004 pentru modificarea
ºi completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finanþare ISPA
aprobate de Comisia Europeanã în perioada 2000Ñ2002
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 26
din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea ºi completarea
actelor normative de ratificare a memorandumurilor de
finanþare ISPA aprobate de Comisia Europeanã în perioada

2000Ñ2002, adoptatã în temeiul art. 1 pct. I din Legea
nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2004.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 26 martie 2004.
Nr. 70.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 26/2004
pentru modificarea ºi completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor
de finanþare ISPA aprobate de Comisia Europeanã în perioada 2000Ñ2002
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
finanþare ISPA aprobate de Comisia Europeanã în
perioada 2000Ñ2002 ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind
aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 26/2004
pentru
modificarea
ºi
completarea
actelor
normative de ratificare a memorandumurilor de

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 24 martie 2004.
Nr. 171.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare
pentru þigarete, produse din tutun ºi bãuturi alcoolice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului
nr. 86 din 25 august 1998 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 23/1995 privind
instituirea sistemului de marcare pentru þigarete, produse

din tutun ºi bãuturi alcoolice, adoptatã în temeiul art. 1
pct. 4 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 26 martie 2004.
Nr. 74.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 86/1998
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 23/1995
privind instituirea sistemului de marcare pentru þigarete, produse din tutun ºi bãuturi alcoolice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:
instituirea sistemului de marcare pentru þigarete, produse
din tutun ºi bãuturi alcoolice ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea
Ordonanþei Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 23/1995 privind

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 24 martie 2004.
Nr. 175.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare
pentru þigarete, produse din tutun ºi bãuturi alcoolice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 47 din 5 mai 2000 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 23/1995 privind

instituirea sistemului de marcare pentru þigarete, produse
din tutun ºi bãuturi alcoolice, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 11 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
Constituþia României, republicatã.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 26 martie 2004.
Nr. 75.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 47/2000
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului
de marcare pentru þigarete, produse din tutun ºi bãuturi alcoolice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 100 alin. (1) din Constituþia României, republicatã,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 47/2000 pentru
modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru

þigarete, produse din tutun ºi bãuturi alcoolice ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 24 martie 2004.
Nr. 176.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, PÃDURILOR, APELOR ªI MEDIULUI

ORDIN
privind prohibiþia pescuitului în anul 2004
În temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura, republicatã,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor,
Apelor ºi Mediului,
ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se instituie mãsuri de prohibiþie pentru
pescuitul în scop comercial ºi recreativ/sportiv al tuturor
speciilor de peºti, crustacee, moluºte ºi alte vieþuitoare
acvatice, dupã cum urmeazã:
a) în apele colinare, de ºes ºi Delta Dunãrii, pe o
duratã de 60 de zile, în perioada 12 aprilie Ñ 10 iunie
inclusiv, cu excepþia celor prevãzute la art. 6;
b) în Complexul RazimÑSinoe, lacurile litorale ºi zona
cuprinsã între Marea Neagrã ºi stãvilarele Periboina ºi
Edighiol, pe o duratã de 91 de zile, în perioada 1 aprilie Ñ
30 iunie inclusiv;
c) în Dunãre în faþa gârlelor, canalelor ºi privalelor de
alimentare a bãlþilor, pe o distanþã de câte 500 m de
ambele pãrþi ale gurilor de vãrsare, precum ºi în interiorul
acestora, pe o duratã de 93 de zile, în perioada 15 martie Ñ
15 iunie inclusiv;
d) la gura de vãrsare în Dunãre a râurilor Siret,
Ialomiþa, Argeº, Olt ºi Jiu, pe o distanþã de 1 km de
ambele pãrþi ale gurilor ºi pe cursul acestor râuri, pe o
distanþã de 10 km în amonte de la confluenþã cu Dunãrea,
pe o duratã de 123 de zile, în perioada 1 martie Ñ 1 iulie
inclusiv;
e) în faþa gurii Dunãrii Ñ meleaua Sfântul Gheorghe
pânã la Ciotic, pe o duratã de 122 de zile, în perioada
1 aprilie Ñ 31 iulie inclusiv, cu excepþia zonei cu regim de
protecþie integralã SacalinÑZãtoane, unde pescuitul este
interzis în tot cursul anului;
f) în stufãriile din Complezul RazimÑSinoe ºi în faþa
acestora, pe o distanþã de 50 m spre larg, precum ºi în
Lacul Zmeica, în tot cursul anului.
Art. 2. Ñ Se declarã zone de protecþie pentru speciile
de apã dulce urmãtoarele:
a) Dunãrea Veche, între confluenþa cu canalul Sulina,
Mm 8 + 600 ºi gura canalului Magearu, precum ºi între
confluenþa canalului Olguþa cu Dunãrea Veche ºi confluenþa
Dunãrea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13 + 1.000, pe o
duratã de 275 de zile, în perioada 1 martie Ñ
30 noiembrie inclusiv, cu excepþia pescuitului
recreativ/sportiv, care se va desfãºura în afara perioadei de
prohibiþie, cu eliberarea în mediul acvatic a peºtelui ºi altor
vieþuitoare acvatice capturate;
b) zona inundabilã digÑalbie minorã a Dunãrii ºi a
râurilor, pe o duratã de 60 de zile, în perioada 12 aprilie Ñ
10 iunie inclusiv;
c) în tot cursul anului pe Dunãrea Veche, în sectorul
cuprins între confluenþa cu canalul Sulina, de la Mm 13 + 1.000
ºi pânã la gura canalului Magearu, se va desfãºura în
afara perioadei de prohibiþie, cu eliberarea în mediul
acvatic a peºtelui ºi altor vieþuitoare acvatice;
d) în tot cursul anului în lacul Gâsca din Complexul
SomovaÑParcheº;
e) în tot cursul anului în lacul Erenciuc;
f) în tot timpul anului cursul vechi al braþului Sfântul
Gheorghe din zonele rectificate, cu excepþia pescuitului
recreativ/sportiv, care se va desfãºura în afara perioadei de

prohibiþie, cu eliberarea în mediul acvatic a peºtelui ºi altor
vieþuitoare acvatice capturate;
g) în tot cursul anului în Rezervaþia ªtiinþificã Marinã
Vama VecheÑ2 Mai.
Art. 3. Ñ Se interzice pescuitul anumitor specii de peºti,
dupã cum urmeazã:
a) sturionilor ºi al scrumbiei de Dunãre, în tot cursul
anului, în faþa gurilor de vãrsare ale Dunãrii în Marea
Neagrã, pe o lungime de 5 km spre largul mãrii ºi pe un
coridor lat de 2 km, socotit câte 1 km de o parte ºi de
alta a axului braþelor Sfântul Gheorghe ºi Sulina. În faþa
braþului Chilia lãþimea coridorului interzis la pescuit este de
1 km spre sud de axul braþului, iar spre nord, pânã la
limita apelor teritoriale române;
b) sturionilor în zona litoralã, pe o duratã de 91 de zile,
în perioada 15 februarie Ñ 15 mai inclusiv, cu carmace ºi
ohane;
c) sturionilor în tot cursul anului, cu carmace ºi
cãrmãcuþe în ºenalul Dunãrii, inclusiv braþele sale;
d) ºtiucii, pe o duratã de 40 de zile, în perioada
15 februarie Ñ 25 martie inclusiv în anii 2004 ºi 2005;
pescuitul ºtiucii în perioada 12 aprilie Ñ 10 iunie se poate
efectua numai cu folosirea uneltelor de pescuit sportiv,
utilizându-se doar nãlucile artificiale;
e) în apele de munte al pãstrãvului indigen, fântânel ºi
al coregonului, pe o duratã de 228 de zile, în perioada
15 septembrie 2004 Ñ 30 aprilie 2005, iar al pãstrãvului
curcubeu, lipanului ºi lostriþei, pe o duratã de 152 de zile,
în perioada 1 ianuarie Ñ 31 mai în anii 2004 ºi 2005;
f) al speciilor: vãduviþã, mihalþ, ºip ºi vizã, în perioada
12 aprilie 2004 Ñ 11 aprilie 2005.
Art. 4. Ñ În activitatea de pescuit în scop comercial se
interzice folosirea:
a) la pescuitul marin, a avelor de orice tip, ohanelor cu
mai mult de un perete de plasã, setcilor în derivã a cãror
lungime individualã sau totalã este mai mare de 2,5 km,
precum ºi a setcilor de calcan confecþionate din fire cu
fineþea mai micã de 6.350 m/kg;
b) setcilor ºi avelor de orice tip în perimetrul Rezervaþiei
Biosferei ”Delta DunãriiÒ, în perioada 1 iulie Ñ 31 august;
c) setcilor de scrumbie în perioada 15 iulie 2004 Ñ
15 martie 2005;
d) setcilor ºi a avelor de orice tip în Complexul RazimÑ
Sinoe ºi în lacurile litorale;
e) traulului în zona marinã a Rezervaþiei Biosferei ”Delta
DunãriiÒ ºi la adâncimi mai mici de 20 m în restul
litoralului;
f) setcilor ºi a avelor tractate în perimetrul Rezervaþiei
Biosferei ”Delta DunãriiÒ;
g) pe Dunãre ºi pe braþele sale, a uneltelor de pescuit
tractate de tip traul ºi nãvod;
h) uneltelor de tip prostovol, nãpatcã ºi trandadaie în
perimetrul Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ, precum ºi a
lãptaºului, cu excepþia zonelor de frontierã;
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i) nãvoadelor în reþeaua de canale, gârle, sahale din
perimetrul Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ;
j) nãvoadelor, pe o duratã de 154 de zile, în perioada
15 aprilie Ñ 15 septembrie în delta ºi lunca inundabilã a
Dunãrii ºi în perioada 1 aprilie Ñ 1 octombrie în
Complexul RazimÑSinoe ºi în celelalte lacuri litorale;
k) uneltelor de plasã în râurile ºi lacurile naturale din
zona de munte;
l) în perimetrul Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ, a
aparatelor hidroacustice de detecþie a peºtilor.
Art. 5. Ñ Este interzisã utilizarea uneltelor de pescuit
care au dimensiunile ochiurilor de plasã mai mici de:
a) a = 12 mm, respectiv 2a = 24 mm, la setcile de
oblete în afara perimetrului Rezervaþiei Biosferei ”Delta
DunãriiÒ; pe teritoriul Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ
setcile de oblete sunt interzise;
b) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de
pescuit tip setci ºi ave;
c) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la uneltele de
pescuit activ pentru scrumbie, inclusiv la setcile în derivã
utilizate în Marea Neagrã;
d) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele tip
nãvod, vintire ºi taliene de baltã;
e) a = 20 mm, respectiv 2a = 40 mm, la uneltele de
tip sac utilizate la stãvilarele lacurilor litorale;
f) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la camera de
prindere a talienelor în zona litoralului românesc al Mãrii
Negre;
g) a = 200 mm, respectiv 2a = 400 mm, la setcile de
calcan;
h) a = 100 mm, respectiv 2a = 200 mm, la ohanele
utilizate în Marea Neagrã;
i) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la cãmaºa
traulelor utilizate în Marea Neagrã;
j) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de
prindere ale vintirelor ºi talienelor de baltã utilizate în
Complexul RazimÑSinoe ºi lacurile litorale;
k) a = 10 mm, respectiv 2a = 20 mm, la matiþia
nãvoadelor de plajã;
l) a = 50 mm, respectiv 2a = 100 mm, la matiþia
nãvoadelor utilizate în Complexul RazimÑSinoe.
Art. 6. Ñ Prohibiþia pescuitului speciilor de peºti,
crustacee, moluºte ºi alte vieþuitoare acvatice în apele
curgãtoare care constituie frontierã de stat se stabileºte
dupã cum urmeazã:
1. În apele fluviului Dunãrea ºi braþele sale:
a) pentru zona de frontierã cu Ucraina, pe braþul Chilia
ºi golful Musura, de la vãrsarea în Marea Neagrã pânã la
Mm 72, pe o duratã de 30 de zile, în perioada 12 aprilie Ñ
11 mai inclusiv;
b) pentru zona de frontierã cu Republica Moldova, de
la Mm 72 pânã la Gura Prutului, Mm 72,5, pe o duratã de
30 de zile, în perioada 12 aprilie Ñ 11 mai inclusiv;
c) pentru zona de la Gura Prutului, Mm 72,5, pânã la
ChiciuÑOstrov, km 374,5, pe o duratã de 30 de zile, în
perioada 12 aprilie Ñ 11 mai inclusiv;
d) pentru zona de frontierã cu Bulgaria, de la ChiciuÑ
Ostrov, km 374,5, la Gura Timocului, km 845,6, pe o
duratã de 30 de zile, în perioada 12 aprilie Ñ 11 mai
inclusiv;
e) pentru zona de frontierã cu Uniunea Statalã Serbia ºi
Muntenegru, de la Gura Timocului, km 845,6, pânã la
Baziaº, km 1.075, pe o duratã de 30 de zile, în perioada
12 aprilie Ñ 11 mai inclusiv.
2. În râul Prut:
a) pentru zona de frontierã cu Republica Moldova:
Ñ de la confluenþa râului Prut cu Dunãrea pânã la
barajul Stânca-Costeºti, km 574, pe o duratã de 60 de
zile, în perioada 12 aprilie Ñ 10 iunie inclusiv;
Ñ de la barajul Stânca-Costeºti, km 574, pânã la km 690,
pe o duratã de 60 de zile, în perioada 12 aprilie Ñ
10 iunie inclusiv;

b) pentru zona de frontierã cu Ucraina, pe o duratã de
53 de zile, în perioada 30 martie Ñ 21 mai inclusiv.
3. În râul Tisa:
Ñ pentru zona de frontierã cu Ucraina, pe o duratã de
53 de zile, în perioada 30 martie Ñ 21 mai inclusiv.
4. În Marea Neagrã:
a) în marea teritorialã se interzice pescuitul rechinului ºi
al calcanului pe o duratã de 60 de zile, în perioada
12 aprilie Ñ 10 iunie inclusiv;
b) în marea teritorialã ºi zona economicã exclusivã sunt
interzise pescuitul ºi vânatul în scop comercial al delfinilor
în tot cursul anului, menþinându-se obligativitatea raportãrii
capturilor accidentale de delfini;
c) în marea teritorialã se interzice recoltarea midiei pe o
duratã de 90 de zile, în perioada 1 martie Ñ 29 mai
inclusiv;
d) în golful Musura sunt admise în activitatea de pescuit
în scop comercial uneltele tradiþionale doar cu acordul
Administraþiei Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ exprimat
prin autorizaþia de mediu.
Art. 7. Ñ Prohibiþia pescuitului sturionilor în anii 2004 ºi
2005 se stabileºte dupã cum urmeazã:
a) în zona litoralã marinã, de la gura de vãrsare a
braþului Chilia pânã la Vama Veche, pe o duratã de 91 de
zile, în perioada 15 februarie Ñ 15 mai inclusiv;
b) în sectorul de la Marea Neagrã pânã la Cotul Pisicii,
Mm 76, pe o duratã de 30 de zile, în perioada 15 martie Ñ
13 aprilie inclusiv;
c) în sectorul de la Cotul Pisicii, Mm 76, pânã la
ChiciuÑOstrov, km 374,5, pe o duratã de 30 de zile, în
perioada 12 aprilie Ñ 11 mai inclusiv;
d) în sectorul de la ChiciuÑOstrov, km 374,5, pânã la
Gura Timocului, km 845,6, pe o duratã de 45 de zile, în
perioada 12 aprilie Ñ 26 mai inclusiv;
e) în sectorul de la Gura Timocului, km 845,6, pânã la
barajul Porþile de Fier II, km 863, pe o duratã de 30 de
zile, în perioada 26 mai Ñ 25 iunie inclusiv;
f) se interzice utilizarea la pescuitul în scop comercial,
în perioadele ºi zonele menþionate la lit. a)Ñd), a uneltelor
confecþionate din plase cu fineþea aþei sub 3.000 m/kg.
Art. 8. Ñ Prohibiþia pescuitului scrumbiei de Dunãre se
stabileºte pe sectoare, dupã cum urmeazã:
a) se declarã zonã de protecþie a scrumbiei de Dunãre
sectorul de Dunãre ºi braþele sale de la Marea Neagrã
pânã la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o duratã de 5 zile, în
perioada 12Ñ16 aprilie inclusiv;
b) în sectorul de la Ceatal Chilia, Mm 43, pânã la Vadu
Oii, km 238, pe o duratã de 20 de zile, în perioada
14 aprilie Ñ 3 mai inclusiv;
c) în sectorul de la Vadu Oii, km 238, pânã la Gura
Timocului, km 845,6, pe o duratã de 30 de zile, în
perioada 26 aprilie Ñ 25 mai inclusiv.
Art. 9. Ñ (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplicã
amenajãrilor piscicole.
(2) Pe teritoriul Rezervaþiei Biosferei ”Delta DunãriiÒ se
poate pescui în amenajãrile piscicole în perioada de
prohibiþie, dacã societãþile comerciale titulare de contracte
de concesionare, care aplicã tehnologii de reproducere ºi
creºtere a peºtelui, vor dovedi acest lucru cu urmãtoarele
documente:
Ñ facturi fiscale de achiziþie a materialului piscicol de
la societãþi de profil autorizate pentru producerea de
material piscicol;
Ñ bilanþul financiar contabil pe anii 2002 ºi 2003;
Ñ facturi privind consumul energiei electrice utilizate
pentru vidarea heleºteielor;
Ñ autorizaþie pentru desfãºurarea activitãþii de
pisciculturã.
Art. 10. Ñ Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
se sancþioneazã potrivit dispoziþiilor Legii nr. 192/2001
privind fondul piscicol, pescuitul ºi acvacultura, republicatã,
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ºi ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaþiei
Biosferei ”Delta DunãriiÒ, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Art. 11. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Ordinul ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi
pãdurilor ºi al ministrului apelor ºi protecþiei mediului
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nr. 246/25/2003 privind prohibiþia pescuitului, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 4 aprilie
2003.
Art. 12. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor ºi mediului,
Ilie Sârbu
Bucureºti, 24 martie 2004.
Nr. 207.

MINISTERUL SÃNÃTÃÞII
Nr. 292 din 17 martie 2004

MINISTERUL AGRICULTURII,
PÃDURILOR ªI DEZVOLTÃRII RURALE
Nr. 206 din 23 martie 2004

ORDIN
privind stabilirea mãsurilor speciale pentru importul de fistic ºi de anumite produse derivate
din fistic care provin din Iran sau care sunt expediate din Iran
Vãzând Referatul de aprobare al Direcþiei generale sãnãtate publicã ºi inspecþia sanitarã de stat nr. OB. 2.983/2004,
având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 100/1998 privind asistenþa de sãnãtate publicã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi prevederile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
producþiei, circulaþiei ºi comercializãrii alimentelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 57/2002,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor ºi Mediului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul sãnãtãþii ºi ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale emit urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Importul de fistic ºi anumite produse
derivate din fistic care provin sau sunt expediate din Iran,
fiind destinate consumului uman sau utilizãrii ca ingredient
în alimente, este permis numai dacã transportul este însoþit
de rezultatele prelevãrilor oficiale de probe ºi analizelor,
precum ºi de certificatul de sãnãtate elaborat în
conformitate cu modelul prezentat în anexã, tradus oficial
în limba englezã, completat, semnat ºi verificat de cãtre un
reprezentant al Ministerului Sãnãtãþii din Iran.
(2) Categoriile de produse prevãzute la alin. (1) sunt:
a) fistic ce se încadreazã la Codul CN 0802 50 00;
b) fistic prãjit care se încadreazã la codurile CN 2008 19 13
ºi CN 2008 19 93.
Art. 2. Ñ Mãrfurile menþionate la art. 1 sunt importate
numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei în
care este organizat control fitosanitar vamal.
Art. 3. Ñ (1) Fiecare import se identificã printr-un cod care
corespunde codului de pe certificatul de sãnãtate ºi de pe
raportul care-l însoþeºte ºi care conþine rezultatele prelevãrilor
oficiale de probe ºi analizelor, menþionate în art. 1.
(2) Fiecare formã individualã de ambalare din cadrul
expedierilor de mãrfuri menþionate la art. 1 este identificatã
prin acest cod.
Art. 4. Ñ Inspectorii fitosanitari din vamã ai Ministerului
Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale asigurã prin
controlul documentelor cã importul produselor derivate din
fistic expediat sau care provine din Iran respectã cerinþele
prevãzute în certificatul de sãnãtate, precum ºi rezultatele
prelevãrilor de probe, menþionate în art. 1. În absenþa
acestor documente se interzice intrarea în þarã a
produselor respective.
Art. 5. Ñ (1) Inspectorii fitosanitari din vamã ai
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale
anunþã autoritãþile de sãnãtate publicã teritoriale, pentru a
preleva probe ºi a efectua analize periodice, prin metoda
randomizãrii, din fiecare import de fistic sau produse
derivate din fistic originar sau expediat din Iran, pentru
analiza de aflatoxinã B1 ºi aflatoxinã totalã.

(2) Prelevãrile de probe ºi analizele realizate prin metoda
randomizãrii, prevãzutã la alin. (1), se realizeazã pentru o
cantitate de aproximativ 10% din importuri, pentru fiecare
categorie de produse la care se face referire la art. 1.
Art. 6. Ñ Orice import care este subiectul prelevãrii de
probe ºi analize este reþinut în punctele vamale interne
înainte de punerea produselor pe piaþã, pentru maximum
15 zile lucrãtoare. Dupã efectuarea analizelor, autoritatea
de sãnãtate publicã teritorialã elibereazã un document
oficial însoþitor ce stabileºte faptul cã importul a fãcut
obiectul prelevãrii oficiale de probe ºi analize, anexând
rezultatele analizei, respectiv buletinul de analizã.
Art. 7. Ñ Autoritãþile de sãnãtate publicã teritoriale
înainteazã Ministerului Sãnãtãþii, la fiecare trei luni, un
raport cuprinzând rezultatele analitice ale controalelor
oficiale ale importurilor de fistic sau produse derivate din
fistic, originare sau expediate din Iran.
Art. 8. Ñ În cazul în care un import este realizat în mai
multe etape, copii ale certificatului de sãnãtate ºi ale
documentelor însoþitoare la care se face referire la art. 1,
certificate de Ministerul Sãnãtãþii, trebuie sã însoþeascã
fiecare etapã a respectivei expedieri de marfã divizate.
Art. 9. Ñ (1) Prezentul ordin este revizuit permanent în
lumina informaþiilor ºi garanþiilor oferite de autoritãþile
competente din Iran ºi pe baza rezultatelor testelor
efectuate de laboratoarele Ministerului Sãnãtãþii pentru a se
stabili dacã condiþiile speciale impuse de art. 1 oferã un
nivel suficient de protecþie a sãnãtãþii publice pe teritoriul
României.
(2) Revizuirea menþionatã la alin. (1) trebuie sã
stabileascã dacã este nevoie în continuare de aceste
condiþii speciale.
Art. 10. Ñ (1) Prevederile prezentului ordin sunt
obligatorii pentru toþi importatorii ºi distribuitorii de astfel de
produse.
(2) Cheltuielile pentru efectuarea analizelor ºi staþionarea
în punctele vamale interne vor fi suportate de importatori.
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Art. 11. Ñ Ministerul Sãnãtãþii ºi Ministerul Agriculturii,
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, prin Direcþia generalã de
sãnãtate publicã ºi inspecþia sanitarã de stat, direcþiile de
sãnãtate publicã judeþene ºi a municipiului Bucureºti,
respectiv inspectorii fitosanitari ai Ministerului Agriculturii,
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. 12. Ñ Anexa face parte integrantã din prezentul
ordin.
Art. 13. Ñ La intrarea în vigoare a prezentului ordin
orice prevederi contrare se abrogã.
Art. 14. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
de 1 ianuarie 2005.

Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Petre Daea,
secretar de stat
ANEXÃ
CERTIFICAT DE SÃNÃTATE

pentru importul de fistic ºi al unor produse derivate din fistic provenite sau importate din Iran
Codul expedierii de marfã ............................. Numãrul certificatului de sãnãtate ....................................................
Aplicabil fisticului încadrat în codul CN 0802 50 00 ºi fisticului prãjit încadrat în codul CN 2008 19 13 ºi CN 2008 19 93,
care provine din Iran sau care este expediat din Iran.
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(Ministerul Sãnãtãþii din Iran)
CERTIFICÃ

faptul cã fisticul din prezenta expediere de marfã, cu numãrul de cod ................., compus din: ........................
..........................................................................................................................................................................................,
(descrierea expedierii de marfã: produsul, numãrul ºi tipul de ambalaj, greutatea brutã sau netã)

îmbarcat la .....................................................................................................................................................................
(locul de îmbarcare)

de cãtre .........................................................................................................................................................................,
(identificarea transportatorului)

cu destinaþia ...................................................................................................................................................................,
(locul ºi þara de destinaþie)

care provine de la ........................................................................................................................................................,
(numele ºi adresa întreprinderii)

a fost produs, sortat, manevrat, procesat, ambalat ºi transportat în conformitate cu practicile igienice.
Din aceastã expediere de marfã, ........................................................................ probe de fistic au fost preluate
(numãrul de probe)

la ..................., au fost supuse analizei de laborator la .......................
(data)

(data)

la .........................., pentru a se determina nivelul
(numele laboratorului)

de contaminare cu aflatoxinã B1 ºi cu totalul de aflatoxinã. Detaliile prelevãrii de probe, ale metodelor de analizã utilizate
ºi toate rezultatele obþinute sunt ataºate.
Realizat la ......................................................la ................................... .
(localitatea)

(data)

Ministerul Sãnãtãþii din Iran
ªtampila

Semnãtura
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