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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societ„˛ilor comerciale ce de˛in Ón administrare terenuri proprietate public„
∫i privat„ a statului cu destina˛ie agricol„ ∫i Ónfiin˛area Agen˛iei Domeniilor Statului,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 626/2001
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Dup„ articolul 77 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societ„˛ilor comerciale ce de˛in Ón administrare
terenuri proprietate public„ ∫i privat„ a statului cu destina˛ie
agricol„ ∫i Ónfiin˛area Agen˛iei Domeniilor Statului, aprobate
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 626/2001, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 390 din 17 iulie
2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se introduc
dou„ noi articole, articolul 771 ∫i articolul 772, cu urm„torul
cuprins:
îArt. 771. — Investitorilor care au cump„rat ac˛iuni sau
active ce implic„ necesitatea exploat„rii unui teren cu
destina˛ie agricol„ li se atribuie direct Ón concesiune, potrivit
art. 211 alin. (1) din lege, teren cu destina˛ie agricol„,
astfel:
a) pentru planta˛ii de orice fel — vii, livezi, pepiniere
viticole, pomicole, planta˛ii de hamei ∫i duzi, sere, solarii,
r„sadni˛e — pot concesiona prin atribuire direct„ urm„toarele
tipuri de teren cu destina˛ie agricol„: productiv — arabil,
precum ∫i teren cu destina˛ie agricol„ aflat sub vii, livezi,
pepiniere viticole, pomicole, planta˛ii de hamei ∫i duzi,

p„∫uni, f‚ne˛e, sere, solarii, r„sadni˛e, c‚t ∫i neproductiv —
drumuri tehnologice ∫i de exploatare agricol„;
b) pentru capacit„˛i de produc˛ie din zootehnie pot
concesiona prin atribuire direct„ teren cu destina˛ie
agricol„: productiv — arabil, p„∫uni ∫i f‚ne˛e, c‚t ∫i
neproductiv — drumuri tehnologice ∫i de exploatare
agricol„;
c) pentru amenaj„ri de Ómbun„t„˛iri funciare pot
concesiona prin atribuire direct„ numai terenul cu destina˛ie
agricol„ pe care sunt amplasate efectiv canalele de iriga˛ii
sau de desec„ri;
d) pentru spa˛ii de depozitare pot concesiona prin
atribuire direct„ teren cu destina˛ie agricol„ neproductiv
reprezent‚nd drumuri tehnologice ∫i de exploatare agricol„
∫i platforme care servesc nevoilor produc˛iei agricole;
e) pentru alte tipuri de active pot concesiona teren cu
destina˛ie agricol„ neproductiv.
Art. 772. — Suprafa˛a de teren cu destina˛ie agricol„,
care se atribuie direct prin concesionare potrivit art. 771, se
stabile∫te prin instruc˛iunile de aplicare a prezentelor
norme, care se aprob„ prin ordin al ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 21 aprilie 2005.
Nr. 354.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru continuarea finan˛„rii proiectului îInstitutul Japoniei pentru Investi˛ii Str„ine — oportunit„˛i
de afaceri pentru Rom‚nia“ din fondurile pentru promovarea imaginii externe a Rom‚niei pe anul 2005
Av‚nd Ón vedere prevederile art. III alin. (11) lit. c) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 163/2001 privind
reglementarea unor m„suri financiare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 364/2002, precum ∫i ale
Hot„r‚rii nr. 5/2005 a Consiliului interministerial pentru imagine extern„,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ finan˛area Ón continuare Ón anul
2005 a proiectului îInstitutul Japoniei pentru Investi˛ii
Str„ine—oportunit„˛i

de

afaceri

pentru

Rom‚nia“,

reprezent‚nd plata cotiza˛iei Ón calitate de membru special

al Ambasadei Rom‚niei la Institutul Japoniei pentru Investi˛ii
Str„ine, pentru perioada 1 aprilie 2005 — 31 martie 2006.
Art. 2. — Finan˛area Ón anul 2005 a proiectului prev„zut
la art. 1 se asigur„ prin suplimentarea bugetului Ministerului
Afacerilor Externe cu suma de 100 milioane lei ∫i
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diminuarea corespunz„toare a bugetului Secretariatului
General al Guvernului pe anul 2005 de la capitolul 72.01
îAlte ac˛iuni“, subcapitolul 13 îPrograme de informare ∫i
prezentare a imaginii Rom‚niei“, titlul îTransferuri“.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate se diminueaz„
bugetul pe anul 2005 al Ministerului Afacerilor Externe ∫i
se suplimenteaz„ bugetul pe anul 2005 al Secretariatului
General al Guvernului la capitolul 72.01 îAlte ac˛iuni“,

3

subcapitolul 13 îPrograme de informare ∫i prezentare a
imaginii Rom‚niei“, titlul îTransferuri“, p‚n„ la data de
30 septembrie 2005.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile ce rezult„ din aplicarea prevederilor
prezentei hot„r‚ri Ón bugetele Secretariatului General al
Guvernului ∫i Ministerului Afacerilor Externe, pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul delegat
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 12 mai 2005.
Nr. 421.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea pl„˛ii contribu˛iilor financiare anuale ale Rom‚niei, determinate de participarea
la faza de proiectare ∫i dezvoltare a Programului NATO de realizare a Sistemului de Supraveghere
Terestr„ a Alian˛ei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al Legii nr. 22/2004 pentru aderarea Rom‚niei la
Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — (1) Œncep‚nd cu anul 2005 se aprob„ plata
contribu˛iilor financiare anuale ale Rom‚niei, determinate de
participarea la faza de proiectare ∫i dezvoltare a
Programului

NATO

de

realizare

Supraveghere Terestr„ a Alian˛ei.

a

Sistemului

de

(2) Nivelul contribu˛iilor financiare anuale se stabile∫te
de organismele NATO cu atribu˛ii ∫i responsabilit„˛i Ón
domeniu.
Art. 2. — Contravaloarea Ón lei a contribu˛iilor financiare
ale Rom‚niei, prev„zute la art. 1, se asigur„ din bugetul
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Marius B„lu,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 12 mai 2005.
Nr. 422.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 969 din 27 decembrie 2004

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.754 din 29 decembrie 2004

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA
CONSUMATORILOR
Nr. 362 din 30 decembrie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,
etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul piersicilor congelate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 57/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma cu privire la natura,
con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea,
marcarea, depozitarea ∫i transportul piersicilor congelate,
prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale,
Petre Daea

dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, prin
direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ∫i prin oficiile pentru protec˛ia consumatorilor
jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón
termen de 12 luni de la data public„rii.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan

Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 421 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 970 din 27 decembrie 2004

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.753 din 29 decembrie 2004

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA
CONSUMATORILOR
Nr. 361 din 30 decembrie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,
etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul zmeurei congelate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 57/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
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ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma cu privire la natura,
con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea,
marcarea, depozitarea ∫i transportul zmeurei congelate,
prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale,
Petre Daea

MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 971 din 27 decembrie 2004

dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, prin
direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ∫i prin oficiile pentru protec˛ia consumatorilor
jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón
termen de 12 luni de la data public„rii.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.745 din 29 decembrie 2004

Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA
CONSUMATORILOR
Nr. 358 din 30 decembrie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,
etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul c„p∫unilor congelate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 57/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma cu privire la natura,
con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea,
marcarea, depozitarea ∫i transportul c„p∫unilor congelate,
prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale,
Petre Daea

dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, prin
direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ∫i prin oficiile pentru protec˛ia consumatorilor
jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón
termen de 12 luni de la data public„rii.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan

Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 421 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 972 din 27 decembrie 2004

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.752 din 29 decembrie 2004

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA
CONSUMATORILOR
Nr. 359 din 30 decembrie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,
etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul morcovilor congela˛i
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 57/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma cu privire la natura,
con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea,
marcarea, depozitarea ∫i transportul morcovilor congela˛i,
prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale,
Petre Daea

dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, prin
direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ∫i prin oficiile pentru protec˛ia consumatorilor
jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón
termen de 12 luni de la data public„rii.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan

Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 421 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 973 din 27 decembrie 2004

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.751 din 29 decembrie 2004

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA
CONSUMATORILOR
Nr. 366 din 30 decembrie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,
etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul porumbului congelat
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 57/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
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ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma cu privire la natura,

dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, prin

con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea,

direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului

marcarea, depozitarea ∫i transportul porumbului congelat,

Bucure∫ti ∫i prin oficiile pentru protec˛ia consumatorilor

prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din

jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire

prezentul ordin.

prevederile prezentului ordin.

Art. 2. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul

Rurale, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru

Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón

Protec˛ia Consumatorilor, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i

termen de 12 luni de la data public„rii.

Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale,
Petre Daea

MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 974 din 27 decembrie 2004

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.750 din 29 decembrie 2004

Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA
CONSUMATORILOR
Nr. 365 din 30 decembrie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,
etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul conopidei congelate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 57/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma cu privire la natura,
con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea,
marcarea, depozitarea ∫i transportul conopidei congelate,
prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale,
Petre Daea

dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, prin
direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ∫i prin oficiile pentru protec˛ia consumatorilor
jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón
termen de 12 luni de la data public„rii.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan

Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 421 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 975 din 27 decembrie 2004

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.749 din 29 decembrie 2004

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA
CONSUMATORILOR
Nr. 364 din 30 decembrie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,
etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul verzei de Bruxelles congelate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 57/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma cu privire la natura,
con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea,
marcarea, depozitarea ∫i transportul verzei de Bruxelles
congelate, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale,
Petre Daea

dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, prin
direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ∫i prin oficiile pentru protec˛ia consumatorilor
jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón
termen de 12 luni de la data public„rii.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan

Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 421 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 976 din 27 decembrie 2004

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.747 din 29 decembrie 2004

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA
CONSUMATORILOR
Nr. 363 din 30 decembrie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,
etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul fasolei p„st„i congelate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 57/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
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ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma cu privire la natura,

dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, prin

con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea,

direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului

marcarea, depozitarea ∫i transportul fasolei p„st„i

Bucure∫ti ∫i prin oficiile pentru protec˛ia consumatorilor

congelate, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„

jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire

din prezentul ordin.

prevederile prezentului ordin.

Art. 2. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul

Rurale, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru

Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón

Protec˛ia Consumatorilor, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i

termen de 12 luni de la data public„rii.

Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale,
Petre Daea

MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 977 din 27 decembrie 2004

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.746 din 29 decembrie 2004

Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA
CONSUMATORILOR
Nr. 367 din 30 decembrie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,
etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul spanacului congelat
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 57/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma cu privire la natura,

dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, prin

con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea,

direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului

marcarea, depozitarea ∫i transportul spanacului congelat,

Bucure∫ti ∫i prin oficiile pentru protec˛ia consumatorilor

prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din

jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire

prezentul ordin.

prevederile prezentului ordin.

Art. 2. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul

Rurale, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru

Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón

Protec˛ia Consumatorilor, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i

termen de 12 luni de la data public„rii.

Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale,
Petre Daea

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan

Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 421 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 978 din 27 decembrie 2004

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.748 din 29 decembrie 2004

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA
CONSUMATORILOR
Nr. 368 din 30 decembrie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,
etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul cartofilor pr„ji˛i congela˛i
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 57/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma cu privire la natura,
con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea,
marcarea, depozitarea ∫i transportul cartofilor pr„ji˛i
congela˛i, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru
Protec˛ia Consumatorilor, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale,
Petre Daea

dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, prin
direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ∫i prin oficiile pentru protec˛ia consumatorilor
jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón
termen de 12 luni de la data public„rii.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan

Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 421 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII
RURALE
Nr. 979 din 27 decembrie 2004

MINISTERUL S√N√T√ﬁII
Nr. 1.755 din 29 decembrie 2004

AUTORITATEA NAﬁIONAL√
PENTRU PROTECﬁIA
CONSUMATORILOR
Nr. 360 din 30 decembrie 2004

ORDIN
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,
etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul afinelor congelate
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 57/2002,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 743/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
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ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma cu privire la natura,

dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, prin

con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea,

direc˛iile de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului

marcarea, depozitarea ∫i transportul afinelor congelate,

Bucure∫ti ∫i prin oficiile pentru protec˛ia consumatorilor

prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din

jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti, vor duce la Óndeplinire

prezentul ordin.

prevederile prezentului ordin.

Art. 2. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii

Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul

Rurale, Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Autoritatea Na˛ional„ pentru

Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare Ón

Protec˛ia Consumatorilor, prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i

termen de 12 luni de la data public„rii.

Ministrul agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale,
Petre Daea

Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan

Pre∫edintele Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Eduard Gabriel Matei

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 421 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului nr. 254/2005 pentru aprobarea Listei cuprinz‚nd organismele
recunoscute Ón domeniul produselor pentru construc˛ii
Œn temeiul art. 36 alin. (3) ∫i (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condi˛iilor de introducere
pe pia˛„ a produselor pentru construc˛ii ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Anexa la Ordinul ministrului transporturilor,
construc˛iilor ∫i turismului nr. 254/2005 pentru aprobarea

completeaz„ cu organismul prev„zut Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.

Listei cuprinz‚nd organismele recunoscute Ón domeniul
produselor pentru construc˛ii, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 216 din 15 martie 2005, se

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre

Bucure∫ti, 29 aprilie 2005.
Nr. 619.
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N O T E:
1) Reprezint„ familia de produse prin: num„rul tabelului din anexa III/pozi˛iile aferente subfamiliilor/produselor din familia respectiv„ din anexele I ∫i II la Regulamentul privind
atestarea conformit„˛ii produselor pentru construc˛ii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.558/2004.
2) Conform prevederilor din anexa nr. 3 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a produselor pentru construc˛ii.
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P R E ﬁ U R I L E

publica˛iilor legislative pentru anul 2005
— pe suport tradi˛ional —
Nr.
crt.

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

Valoarea
abonamentului
anual
— lei vechi/lei noi —

Denumirea publica˛iei

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, Ón 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
Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei
Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale
Edi˛ii trilingve

rom‚n„
rom‚n„,

12.340.000/1.234
2.135.000/213,5

maghiar„

9.480.000/948
15.000.000/1.500
3.040.000/304
12.820.000/1.282
11.820.000/1.182
3.130.000/313
5.190.000/519

∫i alte

800.000/80
565.000/56,5
3.000.000/300

Valoarea
abonamentului trimestrial
— lei vechi/lei noi —
Trim. I

Trim. II

3.085.000/308,5
—

Trim. III

Trim. IV

3.085.000/308,5
—

3.085.000/308,5
—

3.085.000/308,5
—

2.370.000/237
2.370.000/237
3.750.000/375
3.750.000/375
760.000/76
760.000/76
3.205.000/320,5 3.205.000/320,5
2.955.000/295,5 2.955.000/295,5
782.500/78,25
782.500/78,25
1.297.500/129,75 1.297.500/129,75

2.370.000/237
3.750.000/375
760.000/76
3.205.000/320,5
2.955.000/295,5
782.500/78,25
1.297.500/129,75

2.370.000/237
3.750.000/375
760.000/76
3.205.000/320,5
2.955.000/295,5
782.500/78,25
1.297.500/129,75

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

**) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.

Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„torii difuzori:
u COMPANIA NAﬁIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A. — prin oficiile sale po∫tale
u RODIPET — S.A.
— prin toate filialele
— Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
u INTERPRESS SPORT — S.R.L.
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
u PRESS EXPRES — S.R.L.
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
— Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
u INFO EUROTRADING — S.A.
(telefon/fax: 212.73.54)
u ACTA LEGIS — S.R.L.
— Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
u CURIER PRESS — S.A.
— Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
u MIMPEX — S.R.L.
— Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
u CALLIOPE — S.R.L.
— Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
u ASTOR-MED — S.R.L.
— Ia∫i, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
u ART ADVERTISING — S.R.L.
— R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
u ZIRKON MEDIA — S.R.L.
— Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
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