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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apar˛inut comunit„˛ilor cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia, republicat„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice de aplicare
a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au apar˛inut
comunit„˛ilor cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din
Rom‚nia, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Ministerele, celelalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, precum ∫i entit„˛ile implicate
Ón restituirea Ón natur„ sau acordarea desp„gubirilor
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prev„zute de lege vor duce la Óndeplinire dispozi˛iile
prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 269/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan˛ei

de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor
bunuri imobile care au apar˛inut comunit„˛ilor cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 312 din
13 aprilie 2005.

PRIM-MINISTRU
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
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Gheorghe Flutur
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pentru Restituirea Propriet„˛ilor,
Ingrid Zaarour
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2005.
Nr. 1.093.
ANEX√

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apar˛inut
comunit„˛ilor cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia, republicat„*)
Ordonan˛„ de urgen˛„:
Art. 1. — (1) Imobilele care au apar˛inut comunit„˛ilor
minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia ∫i care au fost preluate
Ón mod abuziv, cu sau f„r„ titlu, de statul rom‚n, de
organiza˛iile cooperatiste sau de orice alte persoane
juridice, Ón perioada 6 septembrie 1940—22 decembrie 1989,
se restituie fo∫tilor proprietari Ón condi˛iile prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
(2) Sunt imobile, Ón sensul prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, construc˛iile existente Ón natur„, Ómpreun„ cu
terenurile aferente lor, situate Ón intravilanul localit„˛ilor,
cu oricare dintre destina˛iile avute la data prelu„rii Ón mod
abuziv, precum ∫i terenurile aflate la data prelu„rii abuzive
Ón intravilanul localit„˛ilor, nerestituite p‚n„ la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi. Ad„ugirile aduse construc˛iilor
se preiau cu plat„, numai dac„ acestea nu dep„∫esc 50%
din aria desf„∫urat„ actual„. Œn caz contrar, nu se va
dispune retrocedarea, consider‚ndu-se imobil nou Ón
raport cu cel preluat. Nu se includ Ón aceast„ categorie
lucr„rile de repara˛ii curente, capitale, consolid„ri,
modific„ri ale compartiment„rii ini˛iale, Ómbun„t„˛iri
func˛ionale ∫i altele asemenea.
(3) Prin comunitatea minorit„˛ilor na˛ionale se Ón˛elege
entitatea juridic„ de drept privat, constituit„ ∫i organizat„
potrivit legii rom‚ne, care reprezint„ interesele cet„˛enilor
unei comunit„˛i ale unei minorit„˛i na˛ionale ce a de˛inut Ón
proprietate imobile preluate Ón mod abuziv ∫i care
dovede∫te c„ este continuatoarea recunoscut„ a
persoanei juridice titulare de la care s-au preluat bunurile
de c„tre stat. Recunoa∫terea continuit„˛ii entit„˛ii juridice
de drept privat care se pretinde succesoarea fostului
titular al dreptului de proprietate se face de c„tre instan˛a
judec„toreasc„ ce a autorizat func˛ionarea acesteia, Ón
condi˛iile prev„zute la 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„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(4) Œn toate cazurile, cererile de restituire a imobilelor
prev„zute la alin. (1) se pot depune la Comisia special„ de
retrocedare, instituit„ Ón temeiul Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au apar˛inut cultelor religioase din Rom‚nia,
republicat„, Ón termen de 6 luni de la data intr„rii Ón vigoare
a legii de aprobare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„. Dup„
acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau
retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se
depun Ón termenul util stabilit de comisie.
(5) Œn cazul Ón care imobilele restituite sunt afectate
unor activit„˛i de interes public din Ónv„˛„m‚nt sau
s„n„tate, finan˛ate sau cofinan˛ate de la bugetul de stat
sau de la bugetele locale, noul proprietar are obliga˛ia de a
men˛ine afecta˛iunea pe o perioad„ de p‚n„ la 5 ani de la
data emiterii deciziei. Œn aceast„ perioad„ noul proprietar
va fi beneficiarul unei chirii Ón cuantumul stabilit prin
hot„r‚re a Guvernului. Œn acest interval plata cheltuielilor
de Óntre˛inere aferente imobilului respectiv revine
utilizatorilor.
Norme metodologice:
1. Domeniul de aplicare prev„zut la art. 1 alin. (1) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999,
republicat„, este limitat la acele prelu„ri abuzive produse Ón
perioada 6 septembrie 1940—22 decembrie 1989, denumit„
Ón continuare perioad„ de referin˛„.
2. Sunt considerate abuzive acele prelu„ri de imobile
care au apar˛inut comunit„˛ilor cet„˛enilor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia, produse Ón temeiul sau
ca efect al unor acte normative ori administrative emise Ón
perioada de referin˛„, dac„ nu s-au acordat desp„gubiri

*) Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005.
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juste ∫i echitabile Ón raport cu momentul prelu„rii. Œn cazul
Ón care s-au pl„tit desp„gubiri, dar acestea sunt
considerate neÓndestul„toare, restituirea Ón natur„ sau, dup„
caz, acordarea desp„gubirilor prev„zute de titlul VII din
Legea nr. 247/2005 este condi˛ionat„ de restituirea
desp„gubirilor primite sau de sc„derea valorii acestora,
dup„ caz, Ón condi˛iile stabilite prin acela∫i act normativ. Œn
cazul Ón care Ón actul prin care s-a dispus preluarea
imobilului se prevedea acordarea de desp„gubiri ∫i acestea
nu au fost acordate sau nu au fost Óncasate, persoana
Óndrept„˛it„ va depune o declara˛ie pe propria r„spundere,
dat„ Ón form„ autentic„, care s„ ateste acest lucru.
Sunt considerate abuzive ∫i prelu„rile f„r„ titlu valabil
ale imobilelor care au apar˛inut comunit„˛ilor cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia, Ón perioada
de referin˛„, sau f„r„ respectarea dispozi˛iilor legale Ón
vigoare la data prelu„rii, precum ∫i prelu„rile f„r„ temei
legal, prin acte de dispozi˛ie ale organelor locale ale puterii
sau administra˛iei de stat.
3. Nu intr„ sub inciden˛a Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 83/1999, republicat„, imobilele care fac sau
au f„cut obiectul restituirii potrivit altor legi cu caracter
reparator, precum ∫i construc˛iile demolate.
4. Prin sintagma teren aferent se Ón˛elege suprafa˛a de
teren afectat„ utiliz„rii construc˛iei retrocedabile Ón limita
Ómprejmuirilor existente.
5. Nu fac obiectul Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 83/1999, republicat„, imobilele situate, Ón prezent sau la
data prelu„rii abuzive, Ón extravilanul localit„˛ilor, Óntruc‚t
acestea fac obiectul legilor speciale de restituire din
domeniul fondului funciar.
Dispozi˛iile art. IV al titlului II din Legea nr. 247/2005
prev„d c„ cererile de retrocedare av‚nd ca obiect terenuri
situate Ón extravilanul localit„˛ilor la data prelu„rii abuzive,
precum ∫i construc˛ii de orice fel, situate Ón extravilanul
localit„˛ilor, apar˛in‚nd exploata˛iilor agricole ∫i care au fost
trecute Ón proprietatea statului, construc˛ii de pe terenurile
forestiere, care au f„cut parte din exploata˛ia forestier„ la
data trecerii Ón proprietatea statului, se vor Ónainta de
Comisia special„ de retrocedare, Ón vederea solu˛ion„rii, Ón
termen de 60 de zile, comisiilor comunale, or„∫ene∫ti ∫i
municipale constituite potrivit Legii fondului funciar
nr. 18/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 ∫i ale Legii nr. 169/1997, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare. Termenul de 60 de zile curge de la
data la care Comisia special„ de retrocedare prime∫te
situa˛ia juridic„ din care reiese c„ imobilul respectiv era
sau este situat Ón extravilan.
Aceste prevederi vizeaz„ acele cereri de retrocedare
formulate anterior intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 247/2005, Ón
termenul prev„zut la art. 1 alin. (4) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999, republicat„.
Cererile noi av‚nd ca obiect imobile de natura celor
prev„zute la art. IV al titlului III din Legea nr. 247/2005,
av‚nd Ón vedere faptul c„ nu fac obiectul Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999, republicat„, vor fi
depuse de c„tre persoanele care se pretind a fi
Óndrept„˛ite direct la entit„˛ile competente s„ le solu˛ioneze,
potrivit legilor fondului funciar, cu respectarea procedurii ∫i
termenelor din acest domeniu.
Aceste cereri se vor Ónainta de Comisia special„ de
retrocedare, Ón vederea solu˛ion„rii, Ón termen de 60 de
zile, comisiilor constituite potrivit legilor fondului funciar.
Termenul de 60 de zile curge de la data la care Comisia
special„ de retrocedare prime∫te situa˛ia juridic„ din care
s„ reias„ inciden˛a acestor dispozi˛ii.
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6. Prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 83/1999, republicat„, au caracter de complinire Ón raport
cu alte acte normative reparatorii speciale anterioare.
ﬁin‚nd seama c„ legiuitorul a avut Ón vedere ∫i acele
imobile care nu au fost Ónc„ restituite, prin formularea
nerestituite, cuprins„ la art. 1 alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999, republicat„, rezult„ c„
domeniul de reglementare al acestei ordonan˛e de urgen˛„
are ∫i caracter de complinire Ón raport cu celelalte acte
normative cu caracter reparatoriu din domeniul imobiliar,
inclusiv al fondului funciar, Ón sensul c„ domeniul de
reglementare al acesteia acoper„ ∫i acele terenuri aflate Ón
intravilanul localit„˛ilor at‚t la data prelu„rii abuzive, c‚t ∫i
la data adopt„rii Legii nr. 247/2005 ∫i care nu au fost
restituite integral persoanelor Óndrept„˛ite. De asemenea,
sintagma terenuri nerestituite, prev„zut„ la art. 1 alin. (2)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999,
republicat„, vizeaz„ ∫i situa˛iile Ón care persoanele
solicitante au beneficiat de prevederile actelor normative
reparatorii speciale anterioare (reconstituirea dreptului de
proprietate pe alte amplasamente). Œn aceste cazuri
persoanele solicitante care au beneficiat de o repara˛ie
potrivit acestor acte normative nu mai beneficiaz„ de
prevederile acestei ordonan˛e de urgen˛„. Œn aceste situa˛ii
persoana Óndrept„˛it„ va depune o declara˛ie pe propria
r„spundere, dat„ Ón form„ autentic„, din care s„ reias„ c„
nu a beneficiat de m„surile reparatorii prev„zute de actele
normative reparatorii speciale anterioare.
7. Prin imobil nou Ón raport cu cel preluat se Ón˛elege acea
construc˛ie c„reia, Ón raport cu forma ini˛ial„, i s-au
ad„ugat corpuri de zid„rie sau volume din alte materiale,
ce reprezint„ peste 50% din aria desf„∫urat„ actual„
(etaj„ri sau/∫i ad„ugiri de corpuri noi pe orizontal„).
Nu este considerat imobil nou Ón raport cu cel preluat
imobilul-construc˛ie c„ruia i-au fost ad„ugate, pe orizontal„
∫i/sau vertical„, Ón raport cu forma ini˛ial„, corpuri
suplimentare de sine st„t„toare sau care pot fi utilizate
distinct. Œn acest caz se va dispune retrocedarea Ón natur„
a suprafe˛ei de˛inute Ón proprietate de solicitant la data
prelu„rii abuzive.
Œn cazul imobilelor-construc˛ii la care s-au efectuat
ad„ugiri ulterior prelu„rii abuzive, dar care nu dep„∫esc
50% din aria desf„∫urat„ actual„, beneficiarul retroced„rii
va redob‚ndi dreptul de proprietate asupra Óntregului imobil,
cu obliga˛ia de a pl„ti fostului proprietar contravaloarea
acestora. Astfel, prin decizia Comisiei speciale de
retrocedare sau a unit„˛ii de˛in„toare prev„zute la art. 2
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999,
republicat„, fostul de˛in„tor va deveni titularul unui drept de
crean˛„ Ón ceea ce prive∫te contravaloarea ad„ugirilor.
Valoarea ad„ugirilor se stabile∫te printr-o expertiz„
extrajudiciar„ efectuat„ de beneficiarul retroced„rii, la care
va participa ∫i fostul de˛in„tor. Litigiile se vor solu˛iona
potrivit dreptului comun.
8. Comisia special„ de retrocedare, instituit„ Ón temeiul
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au apar˛inut cultelor
religioase din Rom‚nia, republicat„, are plenitudine de
competen˛„ Ón solu˛ionarea fazei administrative a cererilor
de retrocedare depuse de comunit„˛ile minorit„˛ilor
na˛ionale, cu privire la calificarea prelu„rilor ca fiind
abuzive sau nu, respectiv la calificarea prelu„rilor ca fiind
cu titlu sau f„r„ titlu.
9. Cererile de retrocedare au putut fi depuse la Comisia
special„ de retrocedare Ón termen de 6 luni, calculat de la
data intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 66/2004, respectiv p‚n„
la data de 4 octombrie 2004. Prin art. II al titlului III din
Legea nr. 247/2005 a fost acordat un nou termen de
6 luni pentru depunerea de noi cereri de retrocedare,
calculat de la data intr„rii Ón vigoare a acesteia. Astfel,
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cererile de retrocedare pot fi depuse la Comisia special„
de retrocedare p‚n„ la data de 25 ianuarie 2006.
10. Prin sintagma actele doveditoare, prev„zut„ la art. 1
alin. (4) teza final„ din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 83/1999, republicat„, se Ón˛elege:
a) orice Ónscrisuri care atest„ dreptul de proprietate al
solicitantului asupra imobilului la data prelu„rii abuzive (act
de v‚nzare-cump„rare, tranzac˛ie, dona˛ie, extras de carte
funciar„, act sub semn„tur„ privat„ ∫i altele asemenea);
b) orice acte juridice sau declara˛ii care permit
Óncadrarea prelu„rii ca fiind abuziv„, cu titlu sau f„r„ titlu;
c) orice acte care Óntemeiaz„ prezum˛ia existen˛ei
dreptului de proprietate al solicitantului asupra imobilului la
data prelu„rii abuzive (extrasul de carte funciar„, istoricul
de rol fiscal, procesul-verbal Óntocmit cu ocazia prelu„rii,
orice act eman‚nd de la o autoritate din perioada de
referin˛„, care atest„ direct sau indirect faptul c„ bunul
respectiv apar˛inea solicitantului, iar pentru mediul rural —
extrasul de pe registrul agricol, Ónceputuri de dovad„
scris„, declara˛ii de martori autentificate);
d) acte care permit recunoa∫terea calit„˛ii de beneficiar
al retroced„rii: actul de Ónfiin˛are, statutul de func˛ionare ∫i
organizare al entit„˛ii solicitante, dovada c„ entitatea
solicitant„ a retroced„rii este continuatoarea persoanei
juridice titulare de la care s-au preluat bunurile de c„tre
stat ∫i altele asemenea. Are for˛„ probant„ numai originalul
sau copia legalizat„ a hot„r‚rii judec„tore∫ti prin care se
recunoa∫te continuitatea entit„˛ii juridice de drept privat care
se pretinde succesoarea fostului titular al dreptului de
proprietate. Competen˛a Ón acest sens apar˛ine instan˛ei
judec„tore∫ti care a autorizat func˛ionarea entit„˛ii
solicitante, Ón condi˛iile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 10/2001, republicat„;
e) expertize judiciare sau extrajudiciare de care
solicitantul Ón˛elege s„ se prevaleze Ón sus˛inerea cererii
sale;
f) orice acte sau Ónscrisuri pe care solicitantul Ón˛elege
s„ le foloseasc„ Ón dovedirea cererii sale.
11. Se admit numai copii legalizate sau certificate
pentru conformitate cu originalul de pe actele doveditoare
referitoare la proprietate ∫i la calitatea de comunitate a
unei minorit„˛i na˛ionale Óndrept„˛ite la retrocedare.
12. Pentru anumite situa˛ii complexe Comisia special„
de retrocedare, Ón virtutea plenitudinii de competen˛„, poate
dispune elaborarea de c„tre istorici ∫i/sau juri∫ti cu
experien˛„ de rapoarte ∫i inform„ri cu privire la evolu˛ia
istoric„ ∫i juridic„ a prelu„rii respective. De asemenea,
Comisia special„ de retrocedare poate efectua audieri ale
unor persoane avizate care pot furniza informa˛ii utile ∫i
poate dispune deplas„ri la locul situ„rii imobilului ale unor
speciali∫ti ∫i Óntocmirea unor note de constatare. Actele
Óntocmite cu ocazia efectu„rii acestor proceduri sunt
considerate acte doveditoare pentru solu˛ionarea fazei
administrative a retroced„rii.
13. Calificarea inciden˛ei prevederilor art. 1 alin. (5) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999,
republicat„, revine Comisiei speciale de retrocedare. Œn
aceast„ perioad„ noul proprietar va fi beneficiarul unei
chirii stabilite potrivit Hot„r‚rii Guvernului nr. 244/2004
pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor
care fac obiectul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri
imobile care au apar˛inut cultelor religioase din Rom‚nia.
Œn cazul Ón care, Ón cursul perioadei stabilite, dispare
necesitatea men˛inerii afecta˛iunii de interes public,
utilizatorul poate renun˛a la beneficiul acordat, nemaifiind
obligat la plata chiriei.
14. Œn situa˛ia prev„zut„ la art. 1 alin. (5) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999, republicat„, obliga˛ia
men˛inerii afecta˛iunii de interes public va subzista p‚n„ la

punerea Ón posesie, dar nu mai mult de 5 ani de la data
emiterii deciziei.
15. Œn cazul Ón care 2 solicitan˛i pretind a fi
reprezentan˛ii aceleia∫i comunit„˛i a unei minorit„˛i na˛ionale
ce a de˛inut Ón proprietate imobile preluate Ón mod abuziv,
solu˛ionarea cererilor de retrocedare se va face numai
dup„ expirarea termenului prev„zut la art. 1 alin. (4) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999,
republicat„, ∫i modificat prin art. II al titlului III din Legea
nr. 247/2005.
16. Prin cheltuieli de Óntre˛inere, Ón sensul Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999, republicat„, se Ón˛elege
cheltuielile necesare ∫i utile pentru buna func˛ionare a
activit„˛ilor desf„∫urate Ón imobilul respectiv ∫i de natur„ a
conserva aceea∫i stare a imobilului de la data emiterii
deciziei de restituire p‚n„ la punerea Ón posesie.
Efectuarea unor lucr„ri de Ónlocuire sau de schimbare a
re˛elei de canalizare, a instala˛iei de alimentare cu ap„,
inclusiv a obiectelor sanitare, a instala˛iei de Ónc„lzire
central„ sau a sobelor de Ónc„lzire, Ónlocuirea t‚mpl„riei de
lemn uzate — u∫i ∫i ferestre, repararea ∫arpantei, a
Ónvelitorii, a jgheaburilor ∫i burlanelor, precum ∫i retencuirea
pere˛ilor interiori sau exteriori se pot face numai cu acordul
noului proprietar.
17. M„surile reparatorii Ón echivalent se vor acorda
potrivit titlului VII îRegimul stabilirii ∫i pl„˛ii desp„gubirilor
aferente imobilelor preluate Ón mod abuziv“ din Legea
nr. 247/2005.
Ordonan˛„ de urgen˛„:
Art. 2. — (1) Comisia special„ de retrocedare sau, dup„
caz, unitatea de˛in„toare va analiza documenta˛ia
prezentat„ de solicitan˛i pentru fiecare imobil ∫i va
dispune, prin decizie motivat„, restituirea imobilelor
solicitate, respingerea cererii de retrocedare, dac„ se
apreciaz„ c„ aceasta nu este Óntemeiat„ sau va propune
acordarea m„surilor reparatorii Ón echivalent, Ón condi˛iile
stabilite prin legea special„.
(2) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare pot fi
atacate la instan˛a de contencios administrativ Ón a c„rei
raz„ teritorial„ este situat imobilul solicitat, Ón termen de
30 de zile de la comunicarea acestora. Hot„r‚rea
pronun˛at„ de instan˛a de contencios administrativ este
supus„ c„ilor de atac potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004.
(3) Ministerele, prefecturile, primarii, serviciile de
cadastru ∫i birourile de carte funciar„, precum ∫i celelalte
institu˛ii publice au obliga˛ia de a furniza, la cererea scris„
a Comisiei speciale de retrocedare ∫i/sau a solicitantului
retroced„rii, Ón termen de 30 de zile, informa˛ii privind
situa˛ia juridic„ a imobilelor care fac obiectul cererilor de
restituire, Ón vederea fundament„rii deciziilor.
(4) Œn situa˛ia Ón care imobilul este Ónscris Ón Lista
cuprinz‚nd monumentele istorice, Ón decizia de
retrocedare se va men˛iona c„ proprietarul are drepturile
∫i obliga˛iile prev„zute de lege.
Norme metodologice:
1. Dac„ odat„ cu cererea de retrocedare s-au depus
acte doveditoare ∫i solicitantul precizeaz„ Ón mod expres
faptul c„ nu mai are alte probe de administrat, Comisia
special„ de retrocedare va dispune, prin decizie motivat„,
asupra cererii solicitantului, Ón termen de 60 de zile de la
data depunerii acesteia.
2. Œn cazul Ón care se apreciaz„ c„ documenta˛ia este
incomplet„ ∫i c„ este necesar„ completarea acesteia,
termenul de 60 de zile curge de la data depunerii actelor
suplimentare solicitate de Comisia special„ de retrocedare.
3. La cererea expres„ a Comisiei speciale de
retrocedare, pentru motivarea deciziei acesteia, ministerele,
prefecturile, primarii, serviciile de cadastru, birourile de
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carte funciar„, precum ∫i celelalte institu˛ii publice sunt
obligate ca, Ón termen de 30 de zile de la data solicit„rii,
s„ furnizeze informa˛ii referitoare la unit„˛ile de˛in„toare,
amplasamentul imobilelor, terenul aferent lor sau orice alte
date privind situa˛ia juridic„ ∫i locativ„ a acestora.
Œn cazul Ón care persoanele prev„zute la art. 2 alin. (3)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999,
republicat„, nu furnizeaz„, la cererea scris„ a Comisiei
speciale de retrocedare ∫i/sau a solicitantului retroced„rii,
Ón termen de 30 de zile, informa˛iile privind situa˛ia juridic„
a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, aceasta
va atrage r„spunderea contraven˛ional„ a institu˛iei sau,
dup„ caz, a conduc„torului institu˛iei c„reia Ói incumb„
respectarea acestor obliga˛ii.
Ordonan˛a de urgen˛„:
Art. 3. — Prevederile art. 1 alin. (4)—(7) ∫i (11), art. 2,
art. 3 alin. (5), (8) ∫i (9), art. 4 alin. (2)—(5) ∫i art. 5—11 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au apar˛inut cultelor
religioase din Rom‚nia, republicat„, se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
Norme metodologice:
Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 1
alin. (4)—(7) ∫i (11), art. 2, art. 3 alin. (5), (8) ∫i (9), art. 4
alin. (2)—(5) ∫i art. 5—11 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 94/2000, republicat„, prev„zute Ón anexa
nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.164/2002, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
Ordonan˛a de urgen˛„:
Art. 4. — (1) Œn termen de 60 de zile de la intrarea Ón
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan˛e de
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urgen˛„, Guvernul va emite norme metodologice de
aplicare.
(2) Œn cadrul aceluia∫i termen, se vor completa Ón mod
corespunz„tor, prin hot„r‚re a Guvernului, atribu˛iile ∫i
regulamentul Comisiei speciale de retrocedare.
(3) Œn vederea asigur„rii condi˛iilor de func˛ionare ∫i
dotare a Comisiei speciale de retrocedare, se
suplimenteaz„ bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor Ón mod corespunz„tor.
(4) Œn cazul Ón care, pentru imobilele ce au f„cut obiectul
procedurilor prev„zute Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri
imobile care au apar˛inut comunit„˛ilor cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia, aprobat„
prin Legea nr. 458/2003, ∫i Ón prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„, din diverse motive nu s-au concretizat
procedurile de restituire, solu˛ionarea restituirii acestora
se va prelua ∫i se va hot„rÓ de c„tre Comisia special„ de
retrocedare.
Norme metodologice:
Procedurile de restituire ini˛iate ca urmare a cererilor
depuse Ón temeiul dispozi˛iilor legale la care face referire
art. 4 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 83/1999, republicat„, ∫i care din diverse motive nu au
fost finalizate vor fi Óndeplinite conform legisla˛iei Ón vigoare
la data depunerii cererilor, de c„tre Comisia special„ de
retrocedare instituit„ prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 94/2000.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse Ón unele jude˛e ale ˛„rii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe
anul 2005 nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ alocarea sumei de 25.216 mii lei (RON)
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut
Ón bugetul de stat pe anul 2005, bugetelor proprii ale unor
jude˛e, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse Ón acest an, Ón vederea realiz„rii unor lucr„ri
urgente de refacere a infrastructurii grav afectate —
drumuri jude˛ene, drumuri comunale, str„zi, poduri, pode˛e,
re˛ele de canalizare ∫i colectare a apelor pluviale,
aliment„ri cu ap„, lucr„ri de ap„r„ri de maluri ∫i diguri —
din administrarea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, la
propunerea comitetelor jude˛ene pentru situa˛ii de urgen˛„,
conform anexei care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
(2) Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la alin. (1) se suplimenteaz„ cu suma
de 25.216 mii lei (RON) Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.

Art. 2. — (1) Utilizarea sumei prev„zut„ la art. 1 se
face de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
(2) Lista lucr„rilor prioritare ce se vor executa din
sumele alocate conform prevederilor art. 1 va fi avizat„ de
prefec˛ii jude˛elor, Ón calitatea lor de pre∫edin˛i ai
comitetelor jude˛ene pentru situa˛ii de urgen˛„.
(3) Elaborarea documenta˛iilor tehnico-economice ∫i
executarea lucr„rilor se vor contracta de c„tre ordonatorii
principali de credite, av‚ndu-se Ón vedere prevederile
art. 12 lit. h) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(4) Consiliile jude˛ene vor putea Óncheia contractele de
achizi˛ii publice numai dup„ ob˛inerea avizului pre∫edintelui
comitetului jude˛ean pentru situa˛ii de urgen˛„.
(5) P‚n„ la aprobarea documenta˛iilor tehnicoeconomice, potrivit legii, se aprob„ deschiderea finan˛„rii ∫i
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Ónceperea execu˛iei lucr„rilor pe baz„ de liste de lucr„ri
estimate cantitativ ∫i valoric.
(6) Decontarea lucr„rilor executate se va face pe baza
situa˛iilor de lucr„ri executate ∫i Ónsu∫ite de beneficiar.

Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.221.
ANEX√
REPARTIZAREA

pe jude˛e a sumelor ce se aloc„ pentru Ónl„turarea
efectelor calamit„˛ilor naturale, Ón vederea realiz„rii unor lucr„ri urgente
de refacere a infrastructurii grav afectate
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jude˛ul

Arge∫
Buz„u
C„l„ra∫i
Constan˛a
Covasna
D‚mbovi˛a
Dolj
Giurgiu
Ialomi˛a
Ilfov
Olt
Prahova
Teleorman
Tulcea
V‚lcea
Vrancea
TOTAL

TOTAL
sume alocate
— mii lei (RON) —

3.106
3.989
341
792
206
3.094
3.307
1.174
1.594
750
384
2.512
3.504
58
300
105
25.216

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru modificarea 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,
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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„ 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 232.723,69 mii lei (RON) pentru cantitatea de
248.310 tone carne, realizat„ ∫i abatorizat„ Ón perioada
1 ianuarie — 31 decembrie 2005, repartizat„ astfel:
a) pentru cantitatea de 10.470 tone carne tineret bovin,
valoarea total„ a subven˛iei este de 9.530,65 mii lei (RON);
b) pentru cantitatea de 83.530 tone carne porc, valoarea
total„ a subven˛iei este de 99.782,92 mii lei (RON);
c) pentru cantitatea de 1.310 tone carne tineret ovin,
valoarea total„ a subven˛iei este de 1.032,68 mii lei (RON);
d) pentru cantitatea de 153.000 tone carne pas„re Ón
viu — pui broiler, valoarea total„ a subven˛iei este de
122.377,44 mii 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
1,2 mii lei (RON) pentru cantitatea de 0,98 tone carne,
realizat„ ∫i abatorizat„ Ón perioada 1 ianuarie —
31 decembrie 2005, repartizat„ astfel:
a) pentru cantitatea de 0,25 tone carne tineret bovin,
valoarea total„ a subven˛iei este de 0,40 mii lei (RON);
b) pentru cantitatea de 0,29 tone carne porc, valoarea
total„ a subven˛iei este de 0,40 mii lei (RON);
c) pentru cantitatea de 0,44 tone carne pas„re Ón viu — pui
broiler, valoarea total„ a subven˛iei este de 0,40 mii 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„zut„ 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 24,96 mii lei (RON) pentru 249,61 mii buc„˛i.“
4. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Valoarea total„ a subven˛iilor pentru
materialul bologic 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„zute la art. 6 alin. (1)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005, cu modific„rile
ulterioare, este de 27.476,90 mii 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 28.300 juninci la prima f„tare, valoarea total„
a subven˛iilor este de 11.258,60 mii lei (RON);
b) pentru 61.200 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
8.211,41 mii lei (RON);
c) pentru 31.800 scrofi˛e de reproduc˛ie la prima f„tare
care Ón˛arc„ minimum 8 purcei, valoarea total„ a
subven˛iilor este de 7.698,65 mii lei (RON);
d) pentru 23.600 oi mioare, berbeci adul˛i ∫i berbeci miori,
valoarea total„ a subven˛iilor este de 308,24 mii 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, cu modific„rile ulterioare, 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 5.464,48 mii lei (RON) pentru
195.160 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 3.486,05 mii lei (RON)
pentru 225.298 de familii de albine pentru care se livreaz„
miere Ón condi˛iile pev„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
0,45 mii lei (RON) pentru un num„r de 172 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, cu
modific„rile ulterioare, este de 22,27 mii lei (RON) pentru
cantitatea de 27.471 kg pe∫te de consum, realizat„ ∫i
abatorizat„ Ón perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2005,
repartizat„ astfel:
a) pentru cantitatea de 167 kg ∫al„u, valoarea total„ a
subven˛iei este de 0,20 mii lei (RON);
b) pentru cantitatea de 167 kg somn (indigen, pitic, african),
valoarea total„ a subven˛iei este de 0,20 mii lei (RON);
c) pentru cantitatea de 250 kg ∫tiuc„, valoarea total„ a
subven˛iei este de 0,20 mii lei (RON);
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d) pentru cantitatea de 50 kg sturioni (morun, p„strug„,
nisetru, polyodon), valoarea total„ a subven˛iei este de
0,20 mii lei (RON);

e) pentru cantitatea de 26.837 kg crap, valoarea total„
a subven˛iei este de 21,47 mii lei (RON).“
Art. II. — 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, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.060.

ACTE ALE CONSILIULUI NAﬁIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAﬁIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
pentru modificarea ∫i completarea Deciziei Consiliului Na˛ional al Audiovizualului nr. 254/2004
privind publicitatea, sponsorizarea ∫i teleshoppingul
Av‚nd Ón vedere dubla calitate a Consiliului Na˛ional al Audiovizualului de garant al interesului public ∫i de unic„
autoritate de reglementare Ón domeniul programelor audiovizuale,
Ón temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
membrii Consiliului Na˛ional al Audiovizualului adopt„ urm„toarea decizie:
4. La articolul 48 se introduc dou„ noi alineate,
Articol unic. — Decizia Consiliului Na˛ional al
Audiovizualului nr. 254/2004 privind publicitatea, alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul cuprins:
î(2) Promovarea Ón serviciile de programe audiovizuale
sponsorizarea ∫i teleshoppingul, publicat„ Ón Monitorul
a suplimentelor alimentare, suplimentelor nutritive,
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 668 din 26 iulie 2004, se vitaminelor ∫i nutrien˛ilor va include Ón mod obligatoriu
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
avertizarea «Acesta este un supliment alimentar. Citi˛i cu
1. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urm„torul aten˛ie prospectul.»
(3) Avertizarea men˛ionat„ la alin. (2) se va difuza Ón
cuprins:
urm„toarele
condi˛ii:
î(2) Orice informa˛ie sau avertizare difuzat„ sub form„
a) Ón cazul spotului principal, textul va fi prezentat la
de videotext va fi prezentat„ static, lizibil ∫i pe o durat„ sf‚r∫itul spotului publicitar, sonor ∫i vizual pe posturile de
suficient„, astfel Ónc‚t s„ fie clar perceput„ de televiziune, timp de minimum 3 secunde;
telespectatori.“
b) Ón cazul reminderului, textul va fi prezentat pe
2. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), parcursul difuz„rii spotului publicitar, Ón condi˛ii care s„
asigure o percep˛ie clar„ a mesajului.“
cu urm„torul cuprins:
5. Alineatul (2) al articolului 56 va avea urm„torul
î(2) Este interzis„ difuzarea anun˛urilor de interes public cuprins:
∫i a apelurilor Ón scopuri caritabile Ón care se promoveaz„
î(2) Œn cazul nerespect„rii dispozi˛iilor art. 54 alin. (2) ∫i
produse sau servicii.“
ale art. 55 alin. (2) Consiliul Na˛ional al Audiovizualului va
sesiza Uniunea Na˛ional„ a Barourilor din Rom‚nia sau
3. Articolul 39 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 39. — Publicitatea pentru produsele medicamentoase Colegiul Medicilor din Rom‚nia, solicit‚ndu-le s„ analizeze
Ón ce m„sur„ au fost respectate principiile deontologice
trebuie s„ sus˛in„ folosirea ra˛ional„ a acestora, s„ le stabilite de acestea ∫i s„ sanc˛ioneze conduitele
prezinte Ón mod obiectiv, f„r„ a le exagera calit„˛ile necorespunz„toare, Ón conformitate cu prevederile
terapeutice.“
statutare.“
Pre∫edintele Consiliului Na˛ional al Audiovizualului,
Ralu Filip
Bucure∫ti, 11 octombrie 2005.
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