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din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod
abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989,
excep˛ie ridicat„ de Confedera˛ia Na˛ional„ a Sindicatelor
Libere din Rom‚nia — Fr„˛ia Ón Dosarul nr. 947/2004 al
Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a V-a civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ aceasta
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a mai f„cut obiectul unui dosar la Curtea Constitu˛ional„ ∫i
a fost respins„, iar Ón cauza de fa˛„ nu au intervenit
elemente noi, de natur„ a impune o schimbare a
jurispruden˛ei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 1 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 947/2004, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a V-a
civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3 alin. (1) lit. c) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989. Excep˛ia a fost ridicat„ de
Confedera˛ia Na˛ional„ a Sindicatelor Libere din
Rom‚nia — Fr„˛ia cu prilejul solu˛ion„rii unei contesta˛ii
Ómpotriva dispozi˛iei Primarului General al Municipiului
Bucure∫ti prin care s-a respins notificarea privind un imobil
revendicat Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile legale criticate
Óncalc„ prevederile art. 21 ∫i 44 din Constitu˛ie. Astfel,
textul de lege criticat precizeaz„ categoriile de persoane
juridice Óndrept„˛ite s„ beneficieze de m„suri reparatorii Ón
natur„ sau prin echivalent. De asemenea, legea con˛ine ∫i
o enumerare limitativ„ a condi˛iilor ce trebuie Óndeplinite
pentru ca persoana juridic„ s„ fie Óndrept„˛it„ la m„suri
reparatorii, fiind astfel Ónl„turate de la beneficiile acestei
legi toate persoanele juridice care nu Óndeplinesc aceste
condi˛ii. A∫adar, se sus˛ine c„, prin îmodul defectuos de
redactare a textului de lege“, este Ónc„lcat principiul
constitu˛ional al accesului liber la justi˛ie, cuprins Ón art. 21,
precum ∫i dispozi˛iile constitu˛ionale care garanteaz„ dreptul
de proprietate privat„, cuprinse Ón art. 44.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a V-a civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„. Œn
acest sens, arat„ c„ textul de lege criticat nu Ómpiedic„
accesul liber la justi˛ie, dat fiind c„ îorice persoan„ fizic„
sau juridic„, nemul˛umit„ de modul de solu˛ionare a cererii
sale are posibilitatea de a se adresa instan˛ei de judecat„,
prin exercitarea unei c„i de atac prev„zute de lege, cum
de altfel a procedat ∫i autorul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate“. Prevederile criticate nu contravin nici
dispozi˛iilor art. 44 din Constitu˛ie, deoarece îeste firesc ca
legiuitorul s„ fi prev„zut modalitatea Ón care se poate face
dovada identit„˛ii Óntre titularul dreptului de proprietate ∫i
cel care pretinde acest drept, iar, pe de alt„ parte,
dispozi˛iile art. 3 lit. c) din Legea nr. 10/2001 consacr„
solu˛ia ∫i pentru situa˛ia Ón care persoana juridic„ nu ∫i-a
mai continuat activitatea sau, de∫i desfiin˛at„ ori interzis„,
nu ∫i-a reluat activitatea dup„ 1989, fiind astfel acoperite
toate situa˛iile Ón care, Ón mod abuziv, au fost preluate
imobile din proprietatea unor persoane juridice“.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului, precum ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i
formula punctele de vedere cu privire la excep˛ia ridicat„.
Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„. Astfel, îart. 3
lit. c) din Legea nr. 10/2001 nu Ómpiedic„ nici o persoan„
juridic„ s„ se adreseze justi˛iei [...]. Nici prevederile art. 44
din Constitu˛ie nu sunt Ónc„lcate, deoarece Legea
nr. 10/2001, Ón ansamblul ei, reprezint„ un act reparator
prin care se restabilesc drepturile de proprietate asupra
unor imobile abuziv preluate Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, printr-o procedur„ administrativ„
simplificat„“.
Guvernul consider„ c„ textele de lege criticate nu
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate. Astfel, se
arat„ c„ textul de lege criticat, delimit‚nd sfera de aplicare

a legii, enumer„ categoriile de persoane juridice care sunt
Óndrept„˛ite la m„suri reparatorii, Ón natur„ sau prin
echivalent, ∫i instituie condi˛ii pentru aplicarea acestor
m„suri, a∫a Ónc‚t nu aduce nici o atingere principiului
constitu˛ional al accesului liber la justi˛ie.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ nu poate fi re˛inut„
Ónc„lcarea art. 21 din Constitu˛ie, deoarece textul de lege
criticat nu Ómpiedic„ p„r˛ile s„ se adreseze justi˛iei pentru
ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor lor
legitime. Se arat„, Ón acest sens, c„ Legea nr. 10/2001
con˛ine norme cu caracter special Ón materia revendic„rii
imobiliare. Acest fapt Óns„ nu Ómpiedic„ persoanele
interesate s„ se prevaleze de dispozi˛iile legale generale,
Ón materie, Ón cazul Ón care condi˛iile prev„zute de actul
normativ special nu sunt Óndeplinite. Nu poate fi re˛inut„
nici Ónc„lcarea art. 44 din Constitu˛ie, deoarece, Ón sensul
jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, îgarantarea constitu˛ional„
a propriet„˛ii private este, Ón mod necesar, subsecvent„
existen˛ei unui titlu de proprietate, eliberat cu respectarea
dispozi˛iilor legale“.
Pre∫edintele Senatului nu a comunicat punctul s„u de
vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, raportul Óntocmit de judec„torul-raportor,
concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate raportate
la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod
abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 279 din 4 aprilie 2005, dispozi˛ii potrivit c„rora:
îSunt Óndrept„˛ite, Ón Ón˛elesul prezentei legi, la m„suri
reparatorii const‚nd Ón restituire Ón natur„ sau, dup„ caz, prin
echivalent [...]:
c) persoanele juridice, proprietari ai imobilelor preluate Ón
mod abuziv de stat, de organiza˛ii cooperatiste sau de orice
alte persoane juridice dup„ data de 6 martie 1945;
Óndrept„˛irea la m„surile reparatorii prev„zute de prezentul
articol este condi˛ionat„ de continuarea activit„˛ii ca persoan„
juridic„ p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi sau de
Ómprejurarea ca activitatea lor s„ fi fost interzis„ sau Óntrerupt„
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, iar acestea
s„-∫i fi reluat activitatea dup„ data de 22 decembrie 1989,
dac„, prin hot„r‚re judec„toreasc„, se constat„ c„ sunt
aceea∫i persoan„ juridic„ cu cea desfiin˛at„ sau interzis„,
precum ∫i partidele politice a c„ror activitate a fost interzis„ sau
Óntrerupt„ Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989,
dac„ ∫i-au reluat activitatea Ón condi˛iile legii.“
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor texte de lege,
autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor art. 21
∫i 44 din Constitu˛ie, potrivit c„rora:
— Art. 21: î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei
pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.
(3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea
cauzelor Óntr-un termen rezonabil.
(4) Jurisdic˛iile speciale administrative sunt facultative ∫i
gratuite.“;
— Art. 44: î(1) Dreptul de proprietate, precum ∫i crean˛ele
asupra statului, sunt garantate. Con˛inutul ∫i limitele acestor
drepturi sunt stabilite de lege.
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(2) Proprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod
egal de lege, indiferent de titular. Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii pot
dob‚ndi dreptul de proprietate privat„ asupra terenurilor numai
Ón condi˛iile rezultate din aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„ ∫i din alte tratate interna˛ionale la care Rom‚nia
este parte, pe baz„ de reciprocitate, Ón condi˛iile prev„zute prin
lege organic„, precum ∫i prin mo∫tenire legal„.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de
utilitate public„, stabilit„ potrivit legii, cu dreapt„ ∫i prealabil„
desp„gubire.
(4) Sunt interzise na˛ionalizarea sau orice alte m„suri de
trecere silit„ Ón proprietate public„ a unor bunuri pe baza
apartenen˛ei sociale, etnice, religioase, politice sau de alt„
natur„ discriminatorie a titularilor.
(5) Pentru lucr„ri de interes general, autoritatea public„
poate folosi subsolul oric„rei propriet„˛i imobiliare, cu obliga˛ia
de a desp„gubi proprietarul pentru daunele aduse solului,
planta˛iilor sau construc˛iilor, precum ∫i pentru alte daune
imputabile autorit„˛ii.
(6) Desp„gubirile prev„zute Ón alineatele (3) ∫i (5) se
stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, Ón caz de
divergen˛„, prin justi˛ie.
(7) Dreptul de proprietate oblig„ la respectarea sarcinilor
privind protec˛ia mediului ∫i asigurarea bunei vecin„t„˛i,
precum ∫i la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau
obiceiului, revin proprietarului.
(8) Averea dob‚ndit„ licit nu poate fi confiscat„. Caracterul
licit al dob‚ndirii se prezum„.
(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infrac˛iuni
ori contraven˛ii pot fi confiscate numai Ón condi˛iile legii.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„ art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001
prevede pentru persoanele juridice posibilitatea de a ob˛ine
restituirea imobilelor care fac obiect de reglementare al
Legii nr. 10/2001. Potrivit acestui text, Óndrept„˛irea la
restituire este condi˛ionat„, pe de o parte, de continuarea
activit„˛ii persoanei juridice respective de la data
deposed„rii p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Legii
nr. 10/2001 ∫i, pe de alt„ parte, de reluarea activit„˛ii, Ón
condi˛iile legii, dup„ 22 decembrie 1989, Ón cazul
persoanelor juridice a c„ror activitate a fost Óntrerupt„ ori
interzis„ Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989.
De asemenea, prevederea legal„ criticat„ precizeaz„ c„
voca˛ia la restituire a persoanelor juridice a c„ror activitate
a fost interzis„ Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie
1989 este condi˛ionat„ de existen˛a unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti prin care s„ se constate c„ persoana juridic„
constituit„ dup„ decembrie 1989 este aceea∫i persoan„
juridic„ cu cea desfiin˛at„ sau interzis„. Sunt exceptate
partidele politice, Ón cazul c„rora nu este necesar„ o astfel
de hot„r‚re judec„toreasc„, fiind suficient„ reluarea
activit„˛ii, Ón condi˛iile legii.

3

Curtea
constat„
c„
aceea∫i
excep˛ie
de
neconstitu˛ionalitate, ridicat„ de aceea∫i confedera˛ie
sindical„, a mai f„cut obiectul controlului de
constitu˛ionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 165 din 22 martie
2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 390 din 9 mai 2005, Curtea a re˛inut c„ îtextul de lege
criticat nu Óncalc„ principiul accesului liber la justi˛ie,
prev„zut Ón art. 21 din Constitu˛ie, ci condi˛ioneaz„
exercitarea acestui drept de Óndeplinirea anumitor condi˛ii
prev„zute de lege. Potrivit jurispruden˛ei constante a Cur˛ii
Constitu˛ionale, de exemplu Decizia Plenului nr. 1 din
8 februarie 1994, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, liberul acces la
justi˛ie semnific„ faptul c„ orice persoan„ se poate adresa
instan˛elor judec„tore∫ti pentru ap„rarea drepturilor, a
libert„˛ilor sau a intereselor sale legitime, iar nu faptul c„
acest drept nu poate fi supus nici unei condi˛ion„ri“.
Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natur„ a
impune o schimbare a jurispruden˛ei, considerentele ∫i
solu˛ia amintite Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón cauza de
fa˛„.
De altfel, asupra m„surilor reparatorii instituite prin lege,
Curtea Constitu˛ional„ s-a pronun˛at deseori, spre exemplu
prin Decizia nr. 483 din 11 decembrie 2003, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 105 din
4 februarie 2004, re˛in‚nd c„ îeste dreptul suveran al
legiuitorului de a aprecia Óntinderea ∫i amploarea m„surilor
pe care le stabile∫te prin lege, iar sub aspectele practice
pe care le-ar presupune o apreciere asupra oportunit„˛ii
vreunei m„suri reparatorii, Curtea nu numai c„ nu s-ar
putea pronun˛a, dar, Ón principiu, n-ar putea s„ completeze
sau s„ schimbe m„suri legislative existente, devenind astfel
legiuitor pozitiv“.
Œn ceea ce prive∫te pretinsa Ónc„lcare a principiului
constitu˛ional al garant„rii dreptului de proprietate privat„,
prev„zut Ón art. 44 din Constitu˛ie, prin excluderea de la
aplicarea Legii nr. 10/2001 a unor categorii de persoane
juridice, Curtea constat„ c„ aceast„ sus˛inere nu este
Óntemeiat„. Dup„ cum s-au pronu˛at at‚t Curtea
Constitu˛ional„, spre exemplu Ón Decizia nr. 41 din
4 februarie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, c‚t ∫i Curtea
European„ a Drepturilor Omului, Ón cauza FernándezMolina Gonzáles ∫.a. contra Spaniei din 18 octombrie 2002,
dispozi˛iile privind garantarea ∫i ocrotirea propriet„˛ii se
aplic„ numai titularilor dreptului de proprietate; or, Ón
prezenta cauz„, categoriile de persoane juridice la care se
refer„ autorul excep˛iei nu ∫i-au stabilit calitatea de
proprietar.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de
Confedera˛ia Na˛ional„ a Sindicatelor Libere din Rom‚nia — Fr„˛ia Ón Dosarul nr. 947/2004 al Tribunalului Bucure∫ti —
Sec˛ia a V-a civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
M„d„lina ™tefania Diaconu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI
INSPECﬁIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ™I INSTALAﬁIILOR DE RIDICAT

ORDIN
privind aprobarea aplic„rii sigiliilor de c„tre inspectorii de specialitate din cadrul Inspec˛iei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor de Ridicat (ISCIR)
la instala˛iile ∫i echipamentele neautorizate sau care nu prezint„ siguran˛„ Ón func˛ionare,
conform Prescrip˛iilor tehnice — Colec˛ia ISCIR
ﬁin‚nd cont de Referatul nr. 11.703 din 4 august 2005, aprobat de inspectorul de stat, ∫ef al Inspec˛iei de Stat
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor de Ridicat,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Inspec˛iei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor de Ridicat, modificat„ ∫i completat„ prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 182/2005,
Ón baza Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 143/2005,
inspectorul de stat, ∫ef al Inspec˛iei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i
Instala˛iilor de Ridicat, emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œncep‚nd cu data public„rii prezentului ordin
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, se aprob„
aplicarea sigiliilor de c„tre inspectorii de specialitate din
cadrul Inspec˛iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor de Ridicat (ISCIR)
la instala˛iile ∫i echipamentele neautorizate sau care nu
prezint„ siguran˛„ Ón func˛ionare, conform Prescrip˛iilor
tehnice — Colec˛ia ISCIR.

Art. 2. — Ridicarea sigiliilor aplicate se va face de c„tre
inspectorii de specialitate, ca urmare a solicit„rii celor
interesa˛i, dac„ ace∫tia fac dovada respect„rii Prescrip˛iilor
tehnice — Colec˛ia ISCIR ∫i a celorlalte dispozi˛ii legale Ón
vigoare.
Œn orice situa˛ie ridicarea sigiliilor se va face numai de
c„tre un inspector de specialitate ISCIR.
Art. 3. — Ruperea sigiliilor constituie infrac˛iune conform
art. 243 din Codul penal.

Inspectorul de stat, ∫ef al Inspec˛iei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor de Ridicat,
Alexandru Szilveszter
Bucure∫ti, 5 august 2005.
Nr. 401.

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

ORDIN
privind aprobarea Listei denumirilor de origine controlat„ (DOC) pentru vinurile lini∫tite,
admise pentru utilizare Ón Rom‚nia, a Listei denumirilor de origine controlat„ (DOC)
pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare Ón Rom‚nia, a Listei indica˛iilor geografice
pentru vinurile lini∫tite, admise pentru utilizare Ón Rom‚nia, a Listei indica˛iilor geografice
pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare Ón Rom‚nia,
∫i a Listei men˛iunilor tradi˛ionale ale vinurilor, admise pentru utilizare Ón Rom‚nia
V„z‚nd Referatul de aprobare al Oficiului Na˛ional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ∫i Alte Produse
Vitivinicole nr. 542 din 4 mai 2005,
Ón baza prevederilor art. 23 alin. (1) ∫i ale art. 49 lit. b) ∫i c) din Legea viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii
comune a pie˛ei vitivinicole nr. 244/2002 ∫i ale Normelor metodologice de aplicare a Legii viei ∫i vinului Ón sistemul
organiz„rii comune a pie˛ei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.134/2002,
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,
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ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Lista denumirilor de origine
controlat„ (DOC) pentru vinurile lini∫tite, admise pentru
utilizare Ón Rom‚nia, prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ Lista denumirilor de origine
controlat„ (DOC) pentru vinurile spumante, admise pentru
utilizare Ón Rom‚nia, prev„zut„ Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprob„ Lista indica˛iilor geografice pentru
vinurile lini∫tite, admise pentru utilizare Ón Rom‚nia,
prev„zut„ Ón anexa nr. 3.
Art. 4. — Se aprob„ Lista indica˛iilor geografice pentru
vinurile aromatizate, admise pentru utilizare Ón Rom‚nia,
prev„zut„ Ón anexa nr. 4.
Art. 5. — Se aprob„ Lista men˛iunilor tradi˛ionale ale
vinurilor, admise pentru utilizare Ón Rom‚nia, prev„zut„ Ón
anexa nr. 5.
Art. 6. — Oficiul Na˛ional al Denumirilor de Origine
pentru Vinuri ∫i Alte Produse Vitivinicole Ómpreun„ cu
Oficiul Na˛ional al Viei ∫i Vinului, Ón conformitate cu
prevederile prezentului ordin, vor emite decizii pentru noile
denumiri de origine controlat„ ∫i vor completa deciziile
existente cu soiurile de vi˛„-de-vie introduse Ón unele
podgorii ∫i centre viticole, Ón baza Ordinului ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. 594/2004
privind aprobarea Zon„rii soiurilor de vi˛„-de-vie roditoare
recomandate ∫i autorizate pentru cultur„ Ón arealele viticole
din Rom‚nia.
Art. 7. — Oficiul Na˛ional al Denumirilor de Origine
pentru Vinuri ∫i Alte Produse Vitivinicole Ómpreun„ cu

Oficiul Na˛ional al Viei ∫i Vinului vor elabora ∫i vor propune
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
promovarea unor proiecte de acte normative privind
aprobarea normelor tehnice de producere ∫i comercializare
pentru vinurile lini∫tite cu indica˛ie geografic„ ∫i pentru
vinurile aromatizate cu indica˛ie geografic„, urm‚nd ca
activitatea de implementare ∫i control s„ fie exercitat„ Ón
exclusivitate de c„tre Inspec˛ia de Stat pentru Controlul
Tehnic Vitivinicol.
Art. 8. — Oficiul Na˛ional al Denumirilor de Origine
pentru Vinuri ∫i Alte Produse Vitivinicole Ómpreun„ cu
Oficiul Na˛ional al Viei ∫i Vinului ∫i Ón colaborare cu
Organiza˛ia Na˛ional„ Interprofesional„ Vitivinicol„ vor
elabora ∫i vor propune Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale promovarea unor proiecte de acte
normative privind protec˛ia denumirilor de origine controlat„
∫i a indica˛iilor geografice pentru produsele vitivinicole.
Art. 9. — Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor,
alimenta˛iei ∫i mediului nr. 458/2003, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 560 din 5 august 2003, ∫i
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, alimenta˛iei ∫i
mediului nr. 1.011/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 887 din 12 decembrie 2003, se
abrog„.
Art. 10. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 11. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 2 august 2005.
Nr. 732.
ANEXA Nr. 1
LISTA

denumirilor de origine controlat„ (DOC) pentru vinurile lini∫tite,
admise pentru utilizare Ón Rom‚nia
I. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Podi∫ului Transilvaniei:
1. T‚rnave, Ónso˛it„ sau neÓnso˛it„ de una dintre
urm„toarele subdenumiri:
— Blaj
— Jidvei
— Media∫
2. Alba Iulia
3. Sebe∫ — Apold
4. Aiud
5. Lechin˛a
II. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Dealurilor Moldovei:
6. Cotnari
7. Ia∫i, Ónso˛it„ sau neÓnso˛it„ de una dintre urm„toarele
subdenumiri:
— Copou
— Bucium
— Uricani
8. Bohotin
9. Hu∫i, Ónso˛it„ sau neÓnso˛it„ de subdenumirea:
— Vutcani

10. Iana
11. Dealu Bujorului
12. Nicore∫ti
13. Panciu
14. Odobe∫ti
15. Cote∫ti
III. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Dealurilor Munteniei ∫i Olteniei:
16. Cern„te∫ti — Podgoria
17. Dealu Mare, Ónso˛it„ sau neÓnso˛it„ de una dintre
urm„toarele subdenumiri:
— Bolde∫ti
— Valea C„lug„reasc„
— Urla˛i
— Ceptura
— Tohani
— Breaza
— Merei
— Zore∫ti
18. Pietroasa
19. ™tef„ne∫ti, Ónso˛it„ sau neÓnso˛it„ de subdenumirea:
— Coste∫ti

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 726/10.VIII.2005

20. S‚mbure∫ti
21. Dr„g„∫ani
22. Banu M„r„cine
23. Segarcea
24. Mehedin˛i, Ónso˛it„ sau neÓnso˛it„ de una dintre
urm„toarele subdenumiri:
— Severin
— Corcova
— Golul Dr‚ncei
— V‚nju Mare
— Orevi˛a
IV. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Banatului:
25. Reca∫
26. Banat, Ónso˛it„ sau neÓnso˛it„ de una dintre
urm„toarele subdenumiri:
— Moldova Nou„
— Dealurile Tirolului
— Silagiu

V. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Cri∫anei ∫i Maramure∫ului:
27. Mini∫
28. Cri∫ana, Ónso˛it„ sau neÓnso˛it„ de una dintre
urm„toarele subdenumiri:
— Diosig
— Biharia
— ™imleu Silvaniei
VI. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Colinelor Dobrogei:
29. Murfatlar, Ónso˛it„ sau neÓnso˛it„ de una dintre
urm„toarele subdenumiri:
— Medgidia
— Cernavod„
30. Babadag
31. Sarica Niculi˛el, Ónso˛it„ sau neÓnso˛it„ de subdenumirea:
— Tulcea
VII. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Teraselor Dun„rii:
32. Oltina
ANEXA Nr. 2

LISTA

denumirilor de origine controlat„ (DOC) pentru vinurile spumante,
admise pentru utilizare Ón Rom‚nia
I. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Podi∫ului Transilvaniei:
1. T‚rnave
2. Alba Iulia
3. Sebe∫ — Apold
II. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Dealurilor Moldovei:
4. Ia∫i
5. Bucium
6. Hu∫i
7. Panciu

III. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Dealurilor Munteniei ∫i Olteniei:
8. Dealu Mare
IV. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Cri∫anei ∫i Maramure∫ului:
9. ™imleu Silvaniei
V. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Colinelor Dobrogei:
10. Murfatlar

ANEXA Nr. 3
LISTA

indica˛iilor geografice pentru vinurile lini∫tite, admise pentru utilizare Ón Rom‚nia
I. Pentru vinurile din Regiunea Viticol„ a Podi∫ului
Transilvaniei:
1. Dealurile Transilvaniei
II. Pentru vinurile din Regiunea Viticol„ a Dealurilor
Moldovei:
2. Dealurile Moldovei sau, dup„ caz:
— Dealurile H‚rl„ului
— Dealurile Ia∫ilor
— Dealurile Hu∫ilor
— Dealurile Tutovei
— Dealurile Covurluiului
— Terasele Siretului
3. Dealurile Vrancei
III. Pentru vinurile din Regiunea Viticol„ a Dealurilor
Munteniei ∫i Olteniei:
4. Dealurile Munteniei

5. Dealurile Olteniei
IV. Pentru vinurile din Regiunea Viticol„ a Banatului:
6. Viile Cara∫ului
7. Viile Timi∫ului
V. Pentru vinurile din Regiunea Viticol„ a Cri∫anei ∫i
Maramure∫ului:
8. Dealurile Zarandului
9. Dealurile Cri∫anei
10. Dealurile S„tmarului
VI. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Colinelor Dobrogei:
11. Colinele Dobrogei
VII. Pentru vinurile originare din Regiunea Viticol„ a
Teraselor Dun„rii:
12. Terasele Dun„rii
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ANEXA Nr. 4
LISTA

indica˛iilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare Ón Rom‚nia
1. Bitter Murfatlar
2. Vermut Murfatlar

ANEXA Nr. 5
LISTA

men˛iunilor tradi˛ionale ale vinurilor, admise pentru utilizare Ón Rom‚nia
1. Vin de regiune*)
2. Vin de calitate cu denumire de origine controlat„
(DOC), cu urm„toarele categorii de calitate:
— Cules la maturitatea deplin„ (DOC—CMD)

—
—
3.
4.

Cules t‚rziu (DOC—CT)
Cules la Ónnobilarea boabelor (DOC—CIB)
Rezerv„**)
Vin de vinotec„***)

*) Vinul de regiune este un vin de mas„ cu indica˛ie geografic„, livrat la export.
**) Rezerva este un vin DOC maturat Ón baricuri minimum 6 luni ∫i Ónvechit Ón sticl„ minimum 6 luni.
***) Vinul de vinotec„ este un vin DOC Ónvechit Ón sticl„ minimum 4 ani, cu buchet format Ón sticl„ Ón timpul Ónvechirii, ∫i care se
comercializeaz„ at‚t timp c‚t Ó∫i p„streaz„ calit„˛ile conferite de aceast„ men˛iune.

GUVERNUL ROM¬NIEI
COMISIA NAﬁIONAL√ DE PROGNOZ√
Nr. 894 din 15 iulie 2005

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
Nr. 1.088 din 1 august 2005

ORDIN
privind completarea Listei cuprinz‚nd utilajele tehnologice, instala˛iile, echipamentele,
aparatele de m„sur„ ∫i control, automatiz„ri ∫i produse software, achizi˛ionate din import,
care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobat„ prin Ordinul ministrului dezvolt„rii
∫i prognozei ∫i al ministrului finan˛elor publice nr. 228/1.437/2001
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investi˛iilor directe cu impact
semnificativ Ón economie, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei Na˛ionale de
Prognoz„ ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
pre∫edintele Comisiei Na˛ionale de Prognoz„ ∫i ministrul finan˛elor publice emit prezentul ordin.
Art. I. — Se aprob„ completarea Listei cuprinz‚nd
utilajele tehnologice, instala˛iile, echipamentele, aparatele de
m„sur„ ∫i control, automatiz„ri ∫i produse software,
achizi˛ionate din import, care sunt exceptate de la plata
taxelor vamale, aprobat„ prin Ordinul ministrului dezvolt„rii
∫i prognozei ∫i al ministrului finan˛elor publice

nr. 228/1.437/2001, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 565 din 11 septembrie 2001, cu
produsele prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale de Prognoz„,
Ion Ghizdeanu

Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 726/10.VIII.2005
ANEX√*)
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