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GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia
de acordare de la bugetul de stat ∫i/sau de la bugetele locale a diferen˛ei dintre tarife ∫i costuri
Ón transportul feroviar public de c„l„tori
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. 2.408/2004
privind metodologia de acordare de la bugetul de stat ∫i/sau
de la bugetele locale a diferen˛ei dintre tarife ∫i costuri Ón
transportul feroviar public de c„l„tori, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Contractele de acces pe infrastructura
feroviar„ ∫i contractele de Ónchiriere a infrastructurii
feroviare neinteroperabile, semnate de operatorii de
transport feroviar cu C.F.R. — S.A., conform prevederilor
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art. 9, se Ónregistreaz„ la Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i/sau la autoritatea local„, dup„
caz.“
2. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — Operatorii de transport feroviar licen˛ia˛i Ón
condi˛iile legii Ó∫i organizeaz„ eviden˛a contabil„ analitic„
distinct pentru activit„˛ile feroviare necesare asigur„rii
transportului de c„l„tori din pachetul minim social, conform
prevederilor legale.“
3. Dup„ alineatul (1) al articolului 13 se introduce un
nou alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Acordarea subven˛iei de la bugetul de stat ∫i/sau
de la bugetele locale, dup„ caz, pentru lunile ianuarie ∫i
decembrie se va realiza astfel:
a) pentru luna ianuarie, pe baza num„rului de tren-km
realizat Ón luna decembrie a anului anterior;
b) pentru luna decembrie, pe baza num„rului de
tren-km stabilit ca diferen˛„ Óntre num„rul total de tren-km
din pachetul minim social ∫i num„rul de tren-km pentru
care s-a acordat subven˛ia p‚n„ la luna decembrie.“
4. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — Pentru solicitarea subven˛iei de la bugetul
de stat ∫i/sau de la bugetele locale operatorul de transport

feroviar trebuie s„ prezinte la Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i/sau la autoritatea local„, dup„
caz, o cerere de subven˛ie a serviciilor de transport
programate Ón luna respectiv„, Ónso˛it„ de dovada pl„˛ii la
zi a tuturor obliga˛iilor la bugetul de stat ∫i/sau la bugetele
locale ∫i de nota de fundamentare ∫i justificare a
subven˛iilor, Óntocmite Ón conformitate cu normele comune
ale Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i
ale Ministerului Finan˛elor Publice.“
5. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — Operatorii de transport feroviar de c„l„tori
vor prezenta Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului p‚n„ la data de 31 ianuarie a anului urm„tor
dovada, confirmat„ de C.F.R. — S.A., a efectu„rii p„r˛ii din
pachetul minim social care le revenea. Œn cazul nerealiz„rii
programului vor restitui p‚n„ la aceea∫i dat„ subven˛ia
aferent„ volumului de tren-km nerealizat. La Ónchiderea
bilan˛ului anual, fiecare operator feroviar licen˛iat va
prezenta Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului dovada Óncadr„rii Ón rentabilitatea maxim„ de
5% pentru activitatea de transport feroviar de c„l„tori.
Sumele aferente dep„∫irii acestui prag de rentabilitate vor fi
restituite Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina Elena Dasc„lu
secretar de stat
Bucure∫ti, 2 august 2006.
Nr. 1.004.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR
™I DEZVOLT√RII RURALE
Nr. 462 din 7 iulie 2006

MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI
™I INTERNELOR
Nr. 1.402 din 4 august 2006

ORDIN
pentru aprobarea Normelor de instituire ∫i gestionare a drepturilor individuale
de plantare/replantare a vi˛ei-de-vie cu struguri de vin
Œn temeiul art. 111 lit. k) din Normele 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,
av‚nd Ón vedere Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor ∫i al ministrului administra˛iei publice
nr. 64/144/2003 pentru aprobarea modelului Registrului planta˛iilor viticole ∫i implementarea acestuia Ón teritoriu,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 90.255 din 16 iunie 2006 al Direc˛iei generale de implementare politici sectoriale
∫i de pia˛„,
Ón baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
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ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i ministrul administra˛iei ∫i internelor emit prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Normele de instituire ∫i gestionare
a drepturilor individuale de plantare/replantare a vi˛ei-de-vie
cu struguri de vin.
Art. 2. — (1) Plantarea/replantarea vi˛ei-de-vie este
interzis„ p‚n„ la data de 31 iulie 2010, cu excep˛ia
cazurilor Ón care este efectuat„ Ón temeiul:
a) unui drept de plantare nou„;
b) unui drept de replantare;
c) unui drept de plantare care provine dintr-o rezerv„.
(2) Dreptul individual de plantare nou„ sau de
replantare a vi˛ei-de-vie se aloc„ oric„rei persoane
fizice/juridice, av‚nd calitatea de proprietar de planta˛ii
viticole, Ón baza unei cereri de autorizare a
plant„rii/replant„rii vi˛ei-de-vie ∫i de Ónscriere Ón Registrul
planta˛iilor viticole, conform documentului prev„zut Ón anexa
nr. 1.
Art. 3. — (1) Dreptul individual de plantare nou„ se
aloc„ pentru suprafe˛ele destinate:
a) noilor plant„ri Ón cadrul m„surilor de comasare sau
de expropriere de interes public;
b) experiment„rilor viticole;
c) produc˛iei de struguri pentru vin cu denumire de
origine controlat„ sau cu indica˛ie geografic„.
(2) Dreptul individual de plantare nou„ se aloc„ Ón profil
teritorial de Inspec˛ia de Stat pentru Controlul Tehnic
Vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, denumit„ Ón continuare ISCTV, pe
suprafa˛a atribuit„ de Comisia UE pentru Rom‚nia.
(3) Dreptul individual de plantare nou„ este valabil pe
durata a dou„ campanii viticole care urmeaz„ celor Ón
cursul c„reia a fost alocat.
(4) Dac„ pe durata celor dou„ campanii viticole nu a
fost realizat„ plantarea, dreptul de plantare se retrage ∫i se
transfer„ la rezerva na˛ional„ de drepturi.
(5) Dreptul individual de plantare nou„ destinat plant„rii
de soiuri nobile pentru struguri de vin pentru producerea de
vinuri cu denumire de origine controlat„ sau cu indica˛ie
geografic„ Ón podgoriile ∫i Ón centrele viticole consacrate
este alocat:
a) persoanelor juridice;
b) persoanelor fizice tinere, Ón v‚rst„ de p‚n„ la 35 de
ani, care se stabilesc Ón mediul rural, ∫i altor persoane
fizice, Ón v‚rst„ de p‚n„ la 50 de ani, cu experien˛„ Ón
domeniul viticol.
Art. 4. — (1) Dreptul individual de replantare se aloc„
oric„rei persoane fizice/juridice c„reia inspectorul teritorial al
ISCTV Ói recunoa∫te, conform declara˛iei prev„zute Ón
anexa nr. 2, c„ a fost realizat„ defri∫area unei planta˛ii
viticole pe o suprafa˛„ echivalent„, Ón cultur„ pur„, cu
suprafa˛a viticol„ proiectat„ pentru replantare.
(2) Via supus„ defri∫„rii trebuie s„ fie Ónscris„ Ón
Registrul planta˛iilor viticole, iar persoana fizic„/juridic„ ce
efectueaz„ defri∫area trebuie s„ fie proprietarul planta˛iei de
vi˛„-de-vie.
(3) Prin cultur„ pur„ se Ón˛elege suprafa˛a efectiv„
ocupat„ cu butucii de vi˛„-de-vie, inclusiv suprafa˛a ocupat„
de alei, drumuri de acces ∫i zone de Óntoarcere la capetele
parcelei viticole.

(4) Pe baza Declara˛iei de defri∫are a vi˛ei-de-vie ∫i a
cererii pentru eliminarea parcelei defri∫ate din Registrul
planta˛iilor viticole, prev„zut„ Ón anexa nr. 2, este alocat un
drept individual de replantare a vi˛ei-de-vie.
(5) Dreptul individual de replantare a vi˛ei-de-vie este
valabil pe durata a 8 campanii viticole care urmeaz„ dup„
campania viticol„ Ón cursul c„reia a fost efectuat„ Ón
totalitate defri∫area planta˛iei de vi˛„-de-vie.
(6) Pe durata de valabilitate a dreptului individual de
replantare a vi˛ei-de-vie, Ón cazul Ón care nu a fost
efectuat„ replantarea de c„tre persoana fizic„/juridic„
solicitant„, aceasta poate cere transferul dreptului individual
de replantare a vi˛ei-de-vie, Ón interiorul aceluia∫i jude˛,
c„tre o alt„ persoan„ fizic„/juridic„, conform documentului
prev„zut Ón anexa nr. 3.
(7) Transferul dreptului individual de replantare a vi˛eide-vie se poate face o singur„ dat„ Ón intervalul duratei de
valabilitate a acestuia.
(8) Transferul dreptului individual de replantare Óntre
persoane fizice/juridice se realizeaz„ contra cost, la pre˛ul
convenit Ón mod liber Óntre p„r˛i ∫i comunicat direc˛iilor
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti, sau sub orice alt„ form„
contractual„, dona˛ie, mo∫tenire, concesiune ∫i altele
asemenea.
Art. 5. — (1) Dreptul individual de replantare a vi˛ei-devie se poate aloca persoanelor fizice/juridice, proprietari de
planta˛ii de vi˛„-de-vie, care depun Declara˛ia de defri∫are
ulterioar„ a vi˛ei-de-vie ∫i cererea pentru eliminarea parcelei
defri∫ate din Registrul planta˛iilor viticole, prin care se
angajeaz„ s„ efectueze defri∫area unei planta˛ii viticole
dup„ Ónfiin˛area unei planta˛ii de vi˛„-de-vie pe o suprafa˛„
echivalent„ Ón cultur„ pur„, Óntr-un interval de 2 ani de la
data plant„rii vi˛ei-de-vie, conform documentului prev„zut la
anexa nr. 4.
(2) Œn cazul defri∫„rii ulterioare a unei planta˛ii viticole Ón
intervalul de 2 ani dup„ data plant„rii vi˛ei-de-vie, solicitan˛ii
trebuie s„ depun„ o garan˛ie bancar„ Ón valoare egal„ cu
valoarea planta˛iei viticole care a fost propus„ pentru
defri∫are ∫i s„ suporte costurile defri∫„rii planta˛iei Ónfiin˛ate.
Œn cazul nerespect„rii datei de defri∫are a vi˛ei-de-vie,
angajat„ prin declara˛ia de defri∫are ulterioar„, garan˛ia
bancar„ nu se restituie, iar planta˛ia viticol„ Ónfiin˛at„ se va
defri∫a pe cheltuiala persoanei fizice/juridice respective.
Art. 6. — Orice modificare Ón Registrul planta˛iilor viticole
se realizeaz„ pe baza documentului prev„zut Ón anexa nr. 5.
Art. 7. — (1) Documentele prev„zute Ón anexele nr. 1—5
sunt realizate de direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare
rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, pe baz„ de
contract cu un prestator de servicii autorizat pentru tip„rirea
de imprimate tipizate, desemnat prin licita˛ie public„,
conform prevederilor legale Ón vigoare.
(2) Documentele men˛ionate la alin. (1) sunt puse la
dispozi˛ia persoanelor fizice/juridice solicitante, contra cost,
prin direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene
∫i a municipiului Bucure∫ti, prin centrele agricole locale sau
prim„riile din zon„. Acestea sunt completate de solicitan˛i
Ón 4 exemplare ∫i sunt depuse la centrele agricole locale
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sau la prim„riile din zona Ón care se afl„ terenurile
propuse pentru plantarea/replantarea sau defri∫area vi˛eide-vie ori pentru modificarea datelor unor parcele viticole
Ón Registrul planta˛iilor viticole, Ón vederea transmiterii
pentru Ónregistrare la direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, Óntr-un
registru unic.
(3) Dup„ Ónregistrarea cererilor ∫i realizarea
plant„rii/replant„rii sau defri∫„rii vi˛ei-de-vie ori a
modific„rilor datelor unor parcele viticole Ón Registrul
planta˛iilor viticole, direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare
rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti autorizeaz„
plantarea/replantarea sau defri∫area vi˛ei-de-vie ori
modificarea datelor unor parcele viticole Ón Registrul
planta˛iilor viticole.
(4) Dup„ actualizarea Registrului planta˛iilor viticole,
direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i
a municipiului Bucure∫ti asigur„ distribuirea documentelor
autorizate astfel:
a) un exemplar la Oficiul Na˛ional al Denumirilor de
Origine pentru Vinuri, Ón cazul Ón care documentele vizeaz„
producerea de vinuri cu denumire de origine controlat„;
b) un exemplar la persoanele fizice/juridice solicitante;
c) dou„ exemplare sunt re˛inute pentru eviden˛„ Ón
Registrul planta˛iilor viticole la direc˛iile pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti.
Art. 8. — (1) Dreptul individual de plantare/replantare a
vi˛ei-de-vie, neutilizat Ón perioada de valabilitate de
8 campanii viticole, este Óncorporat Ón rezerva na˛ional„.
(2) Dreptul individual de plantare/replantare pe rezerva
regional„ (jude˛ean„) este valabil pe o durat„ de 3 ani de
la data aloc„rii ∫i este gestionat de direc˛iile pentru
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti. Acesta poate fi solicitat Ón baza unei cereri
conform anexei nr. 1 de c„tre orice persoan„ fizic„/juridic„,
proprietar de planta˛ii viticole Ón cadrul jude˛ului Ón care a
fost creat„ rezerva regional„ (jude˛ean„), cu excep˛ia
persoanelor fizice/juridice care au pierdut acest drept dup„
expirarea perioadei de valabilitate.
(3) Criteriile pentru realizarea repartiz„rii drepturilor de
plantare/replantare pe rezerva regional„ (jude˛ean„) se
stabilesc de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale.
(4) Dreptul individual de plantare/replantare pe rezerva
regional„ (jude˛ean„) neutilizat pe durata a 3 campanii
viticole este Óncorporat Ón rezerva na˛ional„ la dispozi˛ia
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, care
Ól gestioneaz„ prin ISCTV pe o durat„ de dou„ campanii
viticole prin distribuire Ón profil teritorial, pe baza unor
criterii care urm„resc dezvoltarea patrimoniului viticol Ón
arealele viticole consacrate.
(5) Dreptul individual de plantare/replantare pe rezerva
na˛ional„ este alocat oric„rei persoane fizice/juridice,

proprietar de planta˛ii viticole, care solicit„ acest drept Ón
baza unei cereri conform anexei nr. 1, cu excep˛ia
persoanelor fizice/juridice care au pierdut acest drept dup„
expirarea perioadei de valabilitate. Acestea vor putea primi
un drept individual de plantare/replantare numai dup„ o
perioad„ de 8 campanii viticole.
(6) Dup„ expirarea duratei de valabilitate de 2 ani a
rezervei na˛ionale, aceasta se anuleaz„.
(7) Nu beneficiaz„ de un drept individual de
plantare/replantare a vi˛ei-de-vie persoanele fizice/juridice
care au primit o prim„ de abandon definitiv ∫i cele care au
cedat prin transfer un drept de replantare Ón ultimele
5 campanii viticole.
Art. 9. — (1) Se consider„ ca an de referin˛„ pentru
constituirea rezervei regionale (jude˛ene) ∫i a rezervei
na˛ionale anul 2003, anul de implementare Ón teritoriu a
Registrului planta˛iilor viticole.
(2) Direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti ˛in eviden˛a
suprafe˛elor cu planta˛ii viticole defri∫ate ∫i a suprafe˛elor
plantate/replantate cu vi˛„-de-vie, pe perioada 2003—2008,
conform anexei nr. 6.
Art. 10. — Anexele nr. 1—6*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 11. — Prezentul ordin creeaz„ cadrul necesar
aplic„rii directe la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„ a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1493/1999
din 17 mai 1999 privind organizarea comun„ a pie˛ei
vitivinicole, titlul II îPoten˛ialul de produc˛ie“, cap. I
îPlantarea vi˛ei-de-vie“, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L nr. 179 din 14 iulie 1999, ∫i a
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1227/2000 din 31 mai
2000 privind stabilirea unor reguli detaliate de aplicare a
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1493/1999 privind
organizarea comun„ a pie˛ei vitivinicole cu privire la
poten˛ialul de produc˛ie, cap. II îPlantarea vi˛ei-de-vie“,
publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L
nr. 143 din 16 iunie 2000.
Art. 12. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare Ón termen de
60 de zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Art. 13. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta˛iei ∫i p„durilor ∫i al ministrului administra˛iei
publice nr. 64/144/2003 pentru aprobarea modelului
Registrului planta˛iilor viticole ∫i implementarea acestuia Ón
teritoriu, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 146 din 6 martie 2003, precum ∫i anexele nr. 1 ∫i
nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i
mediului nr. 537/2003, pentru aprobarea documentelor
privind plantarea ∫i/sau defri∫area vi˛ei-de-vie ∫i inventarul
planta˛iilor viticole, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 604 din 26 august 2003.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Vasile Lupu,
secretar de stat

p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

*) Anexele nr. 1—6 sunt reproduse Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 687/10.VIII.2006

5

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 687/10.VIII.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 687/10.VIII.2006

7

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 687/10.VIII.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 687/10.VIII.2006

9

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 687/10.VIII.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 687/10.VIII.2006

11

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 687/10.VIII.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 687/10.VIII.2006

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 687/10.VIII.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 687/10.VIII.2006

15

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
pentru publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 174/2005
prin care se instituie restric˛ii privind furnizarea de asisten˛„ legat„ de activit„˛ile militare
din Republica Côte d’Ivoire ∫i a Regulamentului Comisiei nr. 1209/2005 care Ól modific„
Œn baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea Ón aplicare a unor sanc˛iuni interna˛ionale,
Ón temeiul art. 4 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Afacerilor Externe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic. — Se dispune publicarea Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Regulamentului Consiliului
Uniunii Europene nr. 174/2005*) prin care se instituie

restric˛ii privind furnizarea de asisten˛„ legat„ de activit„˛ile
militare din Republica Côte d’Ivoire ∫i a Regulamentului*)
Comisiei nr. 1209/2005 care Ól modific„.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu

Bucure∫ti, 9 iunie 2006.
Nr. 882.
*) Regulamentele se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 687 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 AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind publicarea Pozi˛iei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/30/PESC
prin care se reÓnnoiesc ∫i se completeaz„ m„surile restrictive instituite Ómpotriva
Republicii Côte d’Ivoire prin Pozi˛ia comun„ 2004/852/PESC
∫i a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2006/172/PESC care o modific„
Œn baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea Ón aplicare a unor sanc˛iuni interna˛ionale,
Ón temeiul art. 4 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Afacerilor Externe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol
Oficial al
Consiliului
reÓnnoiesc

unic. — Se dispune publicarea Ón Monitorul
Rom‚niei, Partea I, a Pozi˛iei comune a
Uniunii Europene 2006/30/PESC*) prin care se
∫i se completeaz„ m„surile restrictive instituite

Ómpotriva Republicii Côte d’Ivoire prin Pozi˛ia comun„
2004/852/PESC ∫i a Deciziei Consiliului Uniunii Europene
2006/172/PESC*) care o modific„.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu

Bucure∫ti, 9 iunie 2006.
Nr. 883.

*) Pozi˛ia comun„ ∫i decizia se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 687 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 AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 560/2005
prin care se instituie m„suri restrictive specifice Ómpotriva anumitor persoane ∫i entit„˛i
av‚nd Ón vedere situa˛ia din Republica Côte d’Ivoire ∫i a Regulamentului Comisiei nr. 250/2006
care Ól modific„
Œn baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea Ón aplicare a unor sanc˛iuni interna˛ionale,
Ón temeiul art. 4 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Afacerilor Externe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic. — Se dispune publicarea Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Regulamentului Consiliului
Uniunii Europene nr. 560/2005*) prin care se instituie m„suri

restrictive specifice Ómpotriva anumitor persoane ∫i entit„˛i
av‚nd Ón vedere situa˛ia din Republica Côte d’Ivoire ∫i a
Regulamentului Comisiei nr. 250/2006*) care Ól modific„.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 9 iunie 2006.
Nr. 884.
*) Regulamentele se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 687 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 AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 889/2005
prin care se instituie m„suri restrictive Ómpotriva Republicii Democrate Congo
∫i se abrog„ Regulamentul Consiliului nr. 1727/2003
Œn baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea Ón aplicare a unor sanc˛iuni interna˛ionale,
Ón temeiul art. 4 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Afacerilor Externe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.
Articol unic. — Se dispune publicarea Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Regulamentului
Consiliului Uniunii Europene nr. 889/2005*) prin care se

instituie m„suri restrictive Ómpotriva Republicii Democrate
Congo ∫i se abrog„ Regulamentul Consiliului
nr. 1727/2003.

Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 9 iunie 2006.
Nr. 885.
*) Regulamentul se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 687 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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