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GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.365/2000 pentru aprobarea schemei de microcredite
Ón vederea administr„rii fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prev„zut Ón Acordul de Ómprumut
nr. 4.509 — RO acordat Rom‚niei de Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.365/2000
pentru aprobarea schemei de microcredite Ón vederea
administr„rii fondului de 3,6 milioane dolari S.U.A. prev„zut
Ón Acordul de Ómprumut nr. 4.509 — RO acordat Rom‚niei

de Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 29
din 16 ianuarie 2001, cu modific„rile ulterioare, se modific„
dup„ cum urmeaz„:
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1. Titlul hot„r‚rii va avea urm„torul cuprins:
îHOT√R¬RE
pentru aprobarea schemei de microcredite Ón vederea
administr„rii fondului de 5,1 milioane dolari S.U.A.
prev„zut Ón Acordul de Ómprumut nr. 4.509 — RO
dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare“
2. Articolul unic va avea urm„torul cuprins:
îArticol unic. — Se aprob„ schema de microcredite
cuprins„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, Ón vederea administr„rii fondului de 5,1 milioane
dolari S.U.A. stabilit Ón Acordul de Ómprumut dintre
Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare privind finan˛area Proiectului de Ónchidere a
minelor ∫i de atenuare a impactului social, Ón valoare de
44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucure∫ti la
13 octombrie 1999 ∫i ratificat prin Ordonan˛a Guvernului
nr. 11/2000, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 168/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
3. Titlul anexei va avea urm„torul cuprins:
îSchema de microcredite privind acreditarea agen˛iilor
de credit Ón vederea administr„rii fondului de 5,1 milioane
dolari S.U.A. prev„zut Ón Acordul de Ómprumut nr. 4.509 —
RO acordat Rom‚niei de Banca Interna˛ional„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind finan˛area Proiectului de
Ónchidere a minelor ∫i de atenuare a impactului social, Ón
valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucure∫ti
la 13 octombrie 1999 ∫i ratificat prin Ordonan˛a Guvernului
nr. 11/2000, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 168/2000.“
4. Articolele 5 ∫i 6 din anex„ vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Fondul este constituit anual Ón baza bugetului
de stat, Óncep‚nd cu anul 2001, din sursa cu valoare de
5,10 milioane dolari S.U.A., din resurse asigurate din
Acordul de Ómprumut nr. 4.509 — RO acordat Rom‚niei de
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
privind finan˛area Proiectului de Ónchidere a minelor ∫i de
atenuare a impactului social, Ón valoare de 44,5 milioane
dolari S.U.A., semnat la Bucure∫ti la 13 octombrie 1999 ∫i
ratificat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 11/2000, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 168/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i prev„zut Ón bugetul propriu al
MEC destinat ANDZM spre a fi dat Ón administrare
agen˛iilor de credit pentru a fi transformat Ón microcredite.
Intr„rile de credite externe destinate acord„rii de
microcredite vor fi prev„zute Ón bugetul MEC, respectiv al
ANDZM, conform clasifica˛iei func˛ionale a cheltuielilor la

capitolul «Œmprumuturi acordate», cod 86.14, subcapitolul
«Œmprumuturi acordate de agen˛iile guvernamentale
administrate prin agen˛iile de credit», cod 861413, iar Ón
conformitate cu clasifica˛ia economic„, la titlul «Œmprumuturi
acordate», articolul «Œmprumuturi», alineatul 80.12,
«Œmprumuturi acordate de agen˛iile guvernamentale ∫i
administrate prin agen˛ii de credit», a∫a cum prevede
«Clasifica˛ia veniturilor ∫i cheltuielilor bugetului de stat».“
Art. 6. — Fondul total de 5,10 milioane dolari S.U.A.
este Ómp„r˛it pe cele 5 regiuni miniere definite Ón anexa
nr. 1, astfel:
Regiunea

Colective zonale ale ANDZM

Fondul
de microcredite
pe fiecare zon„

1

T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj

1.150.000 dolari S.U.A.

2

Petro∫ani, jude˛ul Hunedoara

1.150.000 dolari S.U.A.

3

Anina, jude˛ul Cara∫-Severin
Moldova Nou„, jude˛ul Cara∫-Severin
Deva — Brad, jude˛ul Hunedoara
Alba Iulia — Abrud — Baia de Arie∫,
jude˛ul Alba

4

5

Voivozi, jude˛ul Bihor
Baia Bor∫a, jude˛ul Maramure∫
Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
Rodna, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
Gura Humorului, jude˛ul Suceava
B„lan, jude˛ul Harghita
Com„ne∫ti, jude˛ul Bac„u
Ploie∫ti, jude˛ul Prahova

975.000 dolari S.U.A.

975.000 dolari S.U.A.

850.000 dolari S.U.A.“

5. Œn cuprinsul hot„r‚rii, Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Dezvoltarea ∫i Implementarea Programului de
Reconstruc˛ie a Zonelor Miniere (ANDIPRZM) se
Ónlocuie∫te cu Agen˛ia Na˛ional„ pentru Dezvoltarea
Zonelor Miniere (ANDZM), iar Unitatea de Implementare a
Proiectului — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Dezvoltarea ∫i
Implementarea Programului de Reconstruc˛ie a Zonelor
Miniere (UIP — ANDIPRZM) se Ónlocuie∫te cu Unitatea de
Management al Proiectului, Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Dezvoltarea Zonelor Miniere (UMP — RSE — ANDZM), Ón
conformitate cu prevederile art. 4 ∫i 5 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 347/2005 privind asigurarea condi˛iilor de
implementare a prevederilor Proiectului de Ónchidere a
minelor, refacere a mediului ∫i regenerare
socioeconomic„.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 818.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 113/2005 privind aprobarea cantit„˛ilor de carne, de pe∫te ∫i de produse zootehnice, pe specii,
pentru care se acord„ subven˛ii Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005,
produc„torilor agricoli din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole,
precum ∫i a efectivelor de animale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al
statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005, produc„torilor agricoli din sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei
animaliere ∫i piscicole, precum ∫i a efectivelor de animale, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantit„˛ilor
de carne, de pe∫te ∫i de produse zootehnice, pe specii,
pentru care se acord„ subven˛ii Ón conformitate cu
prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul
direct al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005,
produc„torilor agricoli din sectorul animalier, pentru
cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole, precum ∫i a
efectivelor de animale, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 149 din 18 februarie 2005, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc˛iile de carne, prev„zute la art. 2 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile ulterioare,
este de 175,48 milioane lei (RON) pentru cantitatea de
187,21 mii tone carne, realizat„ ∫i abatorizat„ Ón perioada
1 ianuarie — 31 decembrie 2005, repartizat„ astfel:
a) pentru cantitatea de 7,29 mii tone carne tineret bovin,
valoarea total„ a subven˛iei este de 5,8 milioane lei (RON);
b) pentru cantitatea de 64,4 mii tone carne porc,
valoarea total„ a subven˛iei este de 77,28 milioane lei
(RON);
c) pentru cantitatea de 0,52 mii tone carne tineret ovin,
valoarea total„ a subven˛iei este de 0,4 milioane lei (RON);
d) pentru cantitatea de 115,0 mii tone carne pas„re Ón
viu — pui broiler, valoarea total„ a subven˛iei este de
92,0 milioane lei (RON).“
2. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc˛iile de carne Ón viu ob˛inute de la animale
individualizate Ón sistemul na˛ional prev„zut de legisla˛ia Ón
vigoare, Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice, aprobat„ prin Legea nr. 38/2001,
∫i certificate ecologic de c„tre un organism de inspec˛ie ∫i
certificare acreditat de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale prev„zute la art. 3 alin. (1) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile ulterioare, este de
0,08 milioane lei (RON) pentru cantitatea de 66,366 tone

carne, realizat„ ∫i abatorizat„ Ón perioada 1 ianuarie —
31 decembrie 2005, repartizat„ astfel:
a) pentru cantitatea de 18,75 tone carne tineret bovin,
valoarea total„ a subven˛iei este de 0,03 milioane lei
(RON);
b) pentru cantitatea de 14,286 tone carne porc, valoarea
total„ a subven˛iei este de 0,02 milioane lei (RON);
c) pentru cantitatea de 33,334 tone carne pas„re Ón viu —
pui broiler, valoarea total„ a subven˛iei este de
0,03 milioane lei (RON).“
3. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Valoarea total„ a subven˛iei pentru ou„le de
g„in„ ob˛inute Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2000, aprobat„ prin Legea
nr. 38/2001, ∫i certificate ecologic de c„tre un organism de
inspec˛ie ∫i certificare acreditat de Ministerul Agriculturii,
P„durilor, Apelor ∫i Mediului, prev„zute la art. 4 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile ulterioare,
∫i ob˛inute Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2005,
este de 0,03 milioane lei (RON) pentru 300 mii buc„˛i.“
4. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
materialul biologic de reproduc˛ie, Ón func˛ie de valoarea
zootehnic„ ∫i biotehnologia de reproduc˛ie folosit„ pentru
ob˛inerea produsului, precum ∫i de zona geografic„ Ón care
este situat„ exploata˛ia agricol„, prev„zut„ la art. 6 alin. (1)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile
ulterioare, este de 23,16 milioane lei (RON) ∫i se acord„
cresc„torilor care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute Ón
Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 79/2005, Ón
perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2005, astfel:
a) pentru 29.100 juninci la prima f„tare, valoarea total„
a subven˛iilor este de 10,08 milioane lei (RON);
b) pentru 86.200 vi˛ei ob˛inu˛i din vaci ∫i juninci, precum
∫i malaci ob˛inu˛i din bivoli˛e, ∫i men˛inu˛i Ón exploata˛ie
minimum 6 luni, valoarea total„ a subven˛iilor este de
6,67 milioane lei (RON);
c) pentru 25.690 scrofi˛e de reproduc˛ie la prima f„tare
care Ón˛arc„ minimum 8 purcei, valoarea total„ a
subven˛iilor este de 5,78 milioane lei (RON);
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d) pentru 57.270 oi mioare, berbeci adul˛i ∫i berbeci
miori, valoarea total„ a subven˛iilor este de 0,63 milioane
lei (RON).“
5. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Valoarea total„ a subven˛iei pentru laptele de
oaie ∫i capr„, prev„zut„ la art. 8 alin. (1) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 64/2005, livrat pentru prelucrare Ón perioada
1 ianuarie — 31 decembrie 2005 la agen˛ii economici
specializa˛i Ón procesare, cu licen˛„ de fabrica˛ie, este de
1,58 milioane lei (RON) pentru 56.429 hl lapte.“
6. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Valoarea total„ a subven˛iei pentru familiile
de albine de elit„ ∫i familiile de albine de produc˛ie,
prev„zut„ la art. 9 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005,
cu modific„rile ulterioare, este de 1,85 milioane lei (RON),
pentru 111 mii de familii de albine pentru care se livreaz„
miere Ón condi˛iile prev„zute Ón Normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 79/2005, Ón perioada 1 ianuarie —
31 decembrie 2005.“
7. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Valoarea total„ a subven˛iei pentru ou„le de
viermi de m„tase, prev„zut„ la art. 10 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile ulterioare, este de
0,02 milioane lei (RON) pentru un num„r de 170 de cutii
cu ou„ de viermi de m„tase pentru care se livreaz„ gogo∫i

crude de viermi de m„tase, Ón condi˛iile prev„zute Ón
Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 79/2005, Ón
perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2005.“
8. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
produc˛iile de pe∫te de consum, prev„zute la art. 11
alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005, este de
1,0 milion lei (RON) pentru cantitatea de 1.163 tone pe∫te
de consum, realizat„ ∫i abatorizat„ Ón perioada 1 ianuarie —
31 decembrie 2005, repartizat„ astfel:
a) pentru cantitatea de 50 tone ∫al„u, valoarea total„ a
subven˛iei este de 0,06 milioane lei (RON);
b) pentru cantitatea de 100 tone somn (indigen, pitic,
african), valoarea total„ a subven˛iei este de 0,12 milioane
lei (RON);
c) pentru cantitatea de 10 tone ∫tiuc„, valoarea total„ a
subven˛iei este de 0,008 milioane lei (RON);
d) pentru cantitatea de 3 tone sturioni (morun, p„strug„,
nisetru, polyodon), valoarea total„ a subven˛iei este de
0,012 milioane lei (RON);
e) pentru cantitatea de 1.000 tone crap, valoarea total„
a subven˛iei este de 0,8 milioane lei (RON).“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Bucure∫ti, 25 iulie 2005.
Nr. 681.

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR
™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Listei cu gradatori autoriza˛i
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 6 alin. (3) ∫i ale art. 9 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.336/2002 privind
instituirea Sistemului na˛ional de gradare a semin˛elor de consum,
v„z‚nd Lista cu gradatori autoriza˛i propu∫i de Comisia Na˛ional„ de Gradare a Semin˛elor de Consum,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 76.337 din 27 iulie 2005 al Direc˛iei generale elaborare strategii, politici
sectoriale ∫i de pia˛„,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Lista cu gradatori autoriza˛i, Ón
num„r de 95 de persoane, prev„zut„ Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Se aprob„ emiterea licen˛ei de gradator
persoanelor propuse Ón lista prev„zut„ la art. 1.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Bucure∫ti, 27 iulie 2005.
Nr. 685.
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5
ANEX√*)

LIST√ CU GRADATORI AUTORIZAﬁI

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei nr. 1.031/2002
pentru aprobarea listelor cuprinz‚nd substan˛ele ce pot fi utilizate
Ón compozi˛ia produselor cosmetice
V„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei de s„n„tate public„ din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii nr. M.C. 9.607 din
3 august 2005,
Ón conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asisten˛a de s„n„tate public„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 6 ∫i art. 8 alin. (1) din Legea nr. 178/2000 pentru produsele cosmetice, republicat„,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei
nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinz‚nd
substan˛ele ce pot fi utilizate Ón compozi˛ia produselor
cosmetice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 17 din
14 ianuarie 2003, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Anexa nr. 1 îLista cu substan˛ele interzise s„ fie
folosite la fabricarea produselor cosmetice“ se completeaz„
cu urm„toarele substan˛e, dup„ cum urmeaz„:
0

1

2

î1132

1133

Ulei de r„d„cin„ de costus (Saussurea
lappa Clarke) (Cas nr. 8023-88-9), Ón
cazul folosirii sale ca ingredient Ón parfum

0

1

2

1133

1134

7-Etoxi-4-metilcumarina (Cas nr. 87-05-8),
Ón cazul folosirii sale ca ingredient Ón
parfum

1134

1135

Hexahidrocumarina (Cas nr. 700-82-3), Ón
cazul folosirii sale ca ingredient Ón parfum

1135

1136

Balsam de Peru (Denumire INCI:
Myroxylon pereirae; Cas nr. 8007-00-9), Ón
cazul folosirii sale ca ingredient Ón parfum“

2. Anexa nr. 5 îLista conservan˛ilor care pot fi folosi˛i
numai Ón anumite condi˛ii ∫i limite de admisibilitate“ se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

a) pozi˛ia 52 se modific„ dup„ cum urmeaz„:
Nr.
crt.
0

î52

Nr.
COLIPA

Substan˛a

Concentra˛ia
maxim„ admis„

Limit„ri
∫i cerin˛e

Condi˛iile de folosire ∫i precau˛iile care
trebuie s„ fie men˛ionate pe etichet„

1

2

3

4

5

Clorura de
benzetoniu
(INCI)

0,1%

P70

a) produse care se Óndep„rteaz„
prin cl„tire
b) produse care nu se Óndep„rteaz„
prin cl„tire, altele dec‚t produsele
de igien„ bucal„“
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b) se introduce o pozi˛ie nou„, pozi˛ia nr. 55, cu urm„torul cuprins:

Nr.
crt.
0

î55

Nr.
COLIPA

Substan˛a

Concentra˛ia
maxim„ admis„

Limit„ri
∫i cerin˛e

Condi˛iile de folosire ∫i precau˛iile care
trebuie s„ fie men˛ionate pe etichet„

1

2

3

4

5

Metilizotiazolinona
(INCI)

0,01%“

Art. II. — Direc˛ia de s„n„tate public„ din cadrul
Ministerului S„n„t„˛ii ∫i direc˛iile de s„n„tate public„
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
de 1 ianuarie 2007.
Art. IV. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei
nr. 1.031/2002 pentru aprobarea listelor cuprinz‚nd
substan˛ele ce pot fi utilizate Ón compozi˛ia produselor

cosmetice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum
∫i cu cele aduse prin prezentul ordin, va fi republicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o
nou„ numerotare.
Art. V. — Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei
2005/42/EC pentru amendarea Directivei Cosiliului 76/768
Ón scopul adapt„rii anexelor II, IV ∫i VI la progresul tehnic
al Comunit„˛ii Europene Ón domeniul produselor cosmetice,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 158/19
din 21 iunie 2005.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Bucure∫ti, 3 august 2005.
Nr. 836.
MINISTERUL S√N√T√ﬁII

ORDIN
privind sanc˛iunile aplicate agen˛ilor economici care nu transmit datele referitoare
la cantit„˛ile de substan˛e stupefiante ∫i psihotrope importate/exportate, consumate
sau utilizate Ón procesul de fabrica˛ie
Œn conformitate cu prevederile art. 87 ∫i 93 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele
medicamentoase de uz uman, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 336/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. M.C. 9.606 din 3 august 2005 al Direc˛iei generale farmaceutice ∫i aparatur„
medical„,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul s„n„t„˛ii

emite prezentul ordin.

Art. 1. — Agen˛ii economici au obliga˛ia de a transmite
Direc˛iei generale farmaceutice ∫i aparatur„ medical„ din
cadrul Ministerului S„n„t„˛ii datele referitoare la cantit„˛ile
de substan˛e stupefiante ∫i psihotrope importate/exportate,
consumate sau utilizate Ón procesul de fabrica˛ie, trimestrial
∫i anual.

Art. 2. — Nerespectarea obliga˛iei prev„zute la art. 1 se
sanc˛ioneaz„ cu suspendarea emiterii ∫i eliber„rii autoriza˛iilor
de import/export pentru substan˛e sau preparate stupefiante
∫i psihotrope pentru o perioad„ de p‚n„ la 6 luni ∫i de
p‚n„ la 12 luni dac„ nerespectarea obliga˛iei se repet„.
Art. 3. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Bucure∫ti, 3 august 2005.
Nr. 838.
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