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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 517
din 20 iunie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2821
din Codul de procedur„ civil„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Mihaela CÓrstea
Mihaela Senia Costinescu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 282 1 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Dana Margareta Valeria Pop Moraru Ón
Dosarul nr. 5.374/2005 al Tribunalului Sibiu — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal se prezint„, pentru autoarea excep˛iei,
avocatul Dan Steg„roiu, lipsind celelalte p„r˛i, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Avocatul autoarei excep˛iei arat„ c„ dispozi˛iile art. 2821
din Codul de procedur„ civil„ instituie un tratament
discriminatoriu Ón cadrul aceleia∫i categorii de persoane, Ón
func˛ie de valoarea imobilului supus litigiului stabilindu-se
num„rul gradelor de jurisdic˛ie la care au acces justi˛iabilii.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 12 aprilie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 5.374/2005, Tribunalul Sibiu — Sec˛ia civil„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 2821 din Codul de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Dana Margareta
Valeria Pop Moraru.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
sus˛ine c„ textul de lege criticat contravine prevederilor
constitu˛ionale referitoare la egalitatea Ón drepturi a
cet„˛enilor, accesul liber la justi˛ie, precum ∫i celor privind
garantarea propriet„˛ii private, Óntruc‚t, Ón func˛ie de
valoarea imobilului supus litigiului, criteriu de apreciere

stabilit Ón mod arbitrar, unele persoane beneficiaz„ de trei
grade de jurisdic˛ie, iar altele doar de dou„ grade. Astfel,
Ómprejurarea c„ valoarea bunului este mai mic„ de un
miliard de lei vechi determin„ restr‚ngerea dreptului p„r˛ilor
de a beneficia de toate c„ile de atac prev„zute de lege ∫i
creeaz„ discrimin„ri Óntre persoane aflate Ón situa˛ii similare.
Tribunalul Sibiu — Sec˛ia civil„ apreciaz„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„.
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 ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului
arat„
c„
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, textele de lege
criticate fiind Ón deplin„ concordan˛„ cu dispozi˛iile
constitu˛ionale invocate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu
privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea 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) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 2821 din Codul de procedur„ civil„, dispozi˛ii
care au urm„torul con˛inut: îNu sunt supuse apelului
hot„r‚rile judec„tore∫ti date Ón prim„ instan˛„ Ón cererile
introduse pe cale principal„ privind pensii de Óntre˛inere, litigii al
c„ror obiect are o valoare de p‚n„ la 1 miliard lei inclusiv, at‚t
Ón materie civil„, c‚t ∫i Ón materie comercial„, ac˛iunile
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posesorii, precum ∫i cele referitoare la Ónregistr„rile Ón
registrele de stare civil„, luarea m„surilor asigur„torii ∫i Ón alte
cazuri prev„zute de lege.
Hot„r‚rile instan˛elor judec„tore∫ti prin care se solu˛ioneaz„
pl‚ngerile Ómpotriva hot„r‚rilor autorit„˛ilor administra˛iei
publice cu activitate jurisdic˛ional„ ∫i ale altor organe cu astfel
de activitate nu sunt supuse apelului, dac„ legea nu prevede
altfel.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 1 alin. (5)
privitoare la respectarea Constitu˛iei, a suprema˛iei sale ∫i
a legilor, art. 16 alin. (1) ∫i (2) care consacr„ egalitatea Ón
drepturi a cet„˛enilor, art. 21 alin. (1) ∫i (2) referitoare la
accesul liber la justi˛ie ∫i ale art. 44 alin. (1) ∫i (2)
privitoare la garantarea propriet„˛ii private.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ s-a mai pronun˛at asupra constitu˛ionalit„˛ii
textului de lege criticat, de exemplu prin Decizia
nr. 226/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

Partea I, nr. 507 din 7 iunie 2004. Cu acel prilej, Curtea a
apreciat c„ acest text de lege nu con˛ine nici o dispozi˛ie
discriminatorie, regimul juridic diferit fiind determinat de
deosebirea de situa˛ii care impune solu˛ii legislative diferite
Ón vederea asigur„rii celerit„˛ii solu˛ion„rii cauzelor aflate pe
rolul instan˛elor. A∫a fiind, cu privire la Ónc„lcarea art. 16
alin. (1) ∫i art. 44 alin. (2) din Constitu˛ie, Ón m„sura Ón
care reglementarea dedus„ controlului se aplic„ tuturor
celor afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza normei legale,
f„r„ nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu
un atare obiect nu este Óntemeiat„.
Pe de alt„ parte, Curtea a considerat c„ instituirea unor
reguli speciale privind exercitarea c„ilor de atac nu
contravine, a∫a cum sus˛ine autorul excep˛iei, prevederilor
constitu˛ionale cuprinse Ón art. 21 privind accesul liber la
justi˛ie, at‚t timp c‚t, potrivit celor prev„zute de art. 2821
din Codul de procedur„ civil„, p„r˛ilor interesate le este
asigurat„ posibilitatea de a exercita o cale de atac
Ómpotriva hot„r‚rii judec„tore∫ti considerate defavorabil„.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) 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. 2821 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„
de Dana Margareta Valeria Pop Moraru Ón Dosarul nr. 5.374/2005 al Tribunalului Sibiu — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 iunie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 540
din 27 iunie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989
Ioan Vida

— pre∫edinte

™erban Viorel St„noiu

— judec„tor

Nicolae Cochinescu

— judec„tor

Ion Tiuc„

— procuror

Aspazia Cojocaru

— judec„tor

Benke Károly

— magistrat-asistent

Acsinte Gaspar

— judec„tor

Kozsokár Gábor

— judec„tor

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate

Petre Ninosu

— judec„tor

a dispozi˛iilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind

Ion Predescu

— judec„tor

regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón
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perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, excep˛ie
ridicat„ de Eleonora Ni˛ulescu Ón Dosarul nr. 1.682/Ap/2005
al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal r„spund p„r˛ile Luda Alexander ∫i
Kocsis Ecaterina, prin avocat, constat‚ndu-se lipsa
celorlalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost
legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent refer„ asupra faptului c„ autorul
excep˛iei a depus o cerere prin care solicit„ acordarea
unui nou termen de judecat„ pentru preg„tirea ap„r„rii.
Reprezentantul p„r˛ilor prezente solicit„ respingerea
cererii, Óntruc‚t nu este temeinic motivat„.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune cererii
formulate, Óntruc‚t cauza se afl„ la primul termen de
judecat„.
Curtea, Ón temeiul art. 156 din Codul de procedur„
civil„, respinge cererea de am‚nare depus„ de autorul
excep˛iei, Óntruc‚t nu este temeinic motivat„.
Pe fond, reprezentantul p„r˛ilor prezente solicit„
respingerea excep˛iei, invoc‚nd Ón acest sens jursipruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale. De asemenea, solicit„ ∫i cheltuieli de
judecat„, depun‚nd Ón acest sens chitan˛a din 22 iunie
2006, reprezent‚nd onorariul avocatului.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textul
legal nu Óncalc„ prevederile art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 17 aprilie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.682/Ap/2005, Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia
civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 45 alin. (1) 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 Eleonora Ni˛ulescu
Óntr-un litigiu av‚nd ca obiect solu˛ionarea unei cereri
formulate Ón baza Legii nr. 10/2001.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
arat„ c„ textul legal criticat Óncalc„ art. 15 alin. (2) din
Constitu˛ie, Óntruc‚t s-ar aplica ∫i actelor juridice Óncheiate
Ónainte de intrarea sa Ón vigoare. Œn consecin˛„, acest lucru
ar avea semnifica˛ia unei Ónc„lc„ri a principiului tempus
regit actum.
Tribunalul Bra∫ov — Sec˛ia civil„ apreciaz„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„, Óntruc‚t
prevederile legale criticate consacr„ validitatea actelor
juridice de Ónstr„inare Óncheiate cu respectarea legilor Ón
vigoare la acea dat„ prin aplicarea principiului tempus regit

actum. Totodat„, invoc„ Ón acest sens jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea 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) ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 45 alin. (1) 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. 798 din 2
septembrie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
∫i are urm„torul cuprins:
— Art. 45 alin. (1): îActele juridice de Ónstr„inare, inclusiv
cele f„cute Ón cadrul procesului de privatizare, av‚nd ca obiect
imobile care cad sub inciden˛a prevederilor prezentei legi, sunt
valabile dac„ au fost Óncheiate cu respectarea legilor Ón vigoare
la data Ónstr„in„rii.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ textul constitu˛ional al art. 15 alin. (2) privind
principiul neretroactivit„˛ii legii.
Referitor la solicitarea reprezentantului p„r˛ilor Luda
Alexander ∫i Kocsis Ecaterina de obligare a autorului
excep˛iei la plata cheltuielilor de judecat„, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„, astfel cum a stabilit Ón Decizia
nr. 650 din 29 noiembrie 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.175 din 27 decembrie
2005, instan˛a de contencios constitu˛ional nu este
competent„ s„ se pronun˛e cu privire la cererile care au
ca obiect obligarea vreunei p„r˛i la plata cheltuielilor de
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judecat„, stabilirea acestei obliga˛ii, precum ∫i cuantumul ei
constituind atributul exclusiv al instan˛ei judec„tore∫ti.

nr. 10/2001 [anterior republic„rii, art. 46 alin. (1)] nu face

Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea constat„ c„ dispozi˛iile legale criticate au mai
format obiect al controlului de constitu˛ionalitate, sub
aspectul avut Ón vedere de autorul excep˛iei.

Ónstr„inare Óncheiate cu respectarea legilor Ón vigoare la

Astfel, Curtea, prin Decizia nr. 159 din 22 aprilie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 437
din 19 iunie 2003, ∫i Decizia nr. 71 din 18 februarie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 211
din 1 aprilie 2003, a stabilit c„ art. 45 alin. (1) din Legea

neretroactivit„˛ii legii.

dec‚t s„ recunoasc„ validitatea actelor juridice de
acea dat„, prin aplicarea principiului tempus regit actum.
A∫adar, nu contravine prevederilor constitu˛ionale ale
art. 15 alin. (2), ci, dimpotriv„, d„ expresie principiului
Œntruc‚t p‚n„ Ón prezent nu au intervenit elemente noi,
de natur„ s„ determine schimbarea acestei jurispruden˛e,
considerentele ∫i solu˛ia deciziilor mai sus amintite Ó∫i
p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, 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. 45 alin. (1) 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
Eleonora Ni˛ulescu Ón Dosarul nr. 1.682/Ap/2005 al Tribunalului Bra∫ov — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 27 iunie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Benke Károly

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.061/2002
privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, Ónsemnelor distinctive, insignei ∫i
documentului de legitimare pentru poli˛i∫ti
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. 1.061/2002
privind stabilirea uniformei, echipamentului specific,
Ónsemnelor distinctive, insignei ∫i documentului de legitimare
pentru poli˛i∫ti, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Anexa nr. 1 îDescrierea Ónsemnelor pentru gradele
profesionale, a Ónsemnului de identificare ∫i a culorilor
pentru articolele din compunerea uniformelor pentru Poli˛ia

Rom‚n„, Direc˛ia General„ de Informa˛ii ∫i Protec˛ie
Intern„, Academia de Poli˛ie, Poli˛ia de Frontier„, Oficiul
Na˛ional pentru Refugia˛i, Direc˛ia general„ de pa∫apoarte,
Autoritatea pentru str„ini, Direc˛ia regim permise de
conducere ∫i Ónmatriculare a vehiculelor, Centrul Na˛ional
de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden˛a
Persoanelor, Inspectoratul Na˛ional pentru Eviden˛a
Persoanelor, servicii comunitare“ se Ónlocuie∫te cu anexa
nr. 1 care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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2. Anexa nr. 1A îDescrierea Ónsemnelor pentru gradele
profesionale, a Ónsemnului de identificare ∫i a culorilor
pentru articolele din compunerea uniformelor pentru
aparatul central ∫i structurile subordonate acestuia, Agen˛ia
Na˛ional„ Antidrog, Arhivele Na˛ionale, liceele M.A.I., Grupul
Special de Protec˛ie ∫i Interven˛ie «ACVILA», Direc˛ia
economico-administrativ„, Baza Central„ pentru Asigurarea
Tehnic„ a Misiunilor, Centrul de Cooperare Poli˛ieneasc„
Interna˛ional„, cluburile sportive «Dinamo»“ se Ónlocuie∫te
cu anexa nr. 1A care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

3. La anexa nr. 2 îNorme privind drepturile de
echipament pentru efectivele de poli˛ie“, Norma nr. 1
pentru asigurarea uniformei de ceremonie, Norma nr. 2
pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofi˛erii de
poli˛ie, Norma nr. 3 pentru asigurarea uniformei de serviciu
la ofi˛erii de poli˛ie, Norma nr. 4 pentru asigurarea
uniformei de reprezentare la agen˛ii de poli˛ie, Norma nr. 5
pentru asigurarea uniformei de serviciu la agen˛ii de poli˛ie
∫i Norma nr. 6 pentru echiparea poli˛i∫tilor dup„ Óncetarea
raporturilor de serviciu se Ónlocuiesc Ón mod corespunz„tor
cu normele cuprinse Ón anexa nr. 2 care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 30 august 2006.
Nr. 1.133.

ANEXA Nr. 1

DESCRIEREA

Ónsemnelor pentru gradele profesionale, a Ónsemnului de identificare ∫i a culorilor pentru articolele
din compunerea uniformelor pentru Poli˛ia Rom‚n„, Direc˛ia General„ de Informa˛ii ∫i Protec˛ie Intern„,
Academia de Poli˛ie, Poli˛ia de Frontier„, Oficiul Na˛ional pentru Refugia˛i, Direc˛ia general„ de pa∫apoarte,
Autoritatea pentru str„ini, Direc˛ia regim permise de conducere ∫i Ónmatriculare a vehiculelor, Centrul Na˛ional
de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden˛a Persoanelor, Inspectoratul Na˛ional
pentru Eviden˛a Persoanelor, servicii comunitare
Gradele profesionale ale poli˛i∫tilor sunt reprezentate prin

Poli˛iei Rom‚ne, Direc˛iei Generale de Informa˛ii ∫i Protec˛ie

stele de diferite m„rimi ∫i barete aplicate pe epole˛i fond

Intern„, Academiei de Poli˛ie ∫i gri-fer pentru celelalte

sau fond brodat, precum ∫i prin garnituri de benzi brodate,

structuri.

aplicate pe m‚necile sacourilor ∫i ale scurtei din stof„, sau
band„ (vipu∫c„) de man∫et„.

Elementele componente ale fiec„rui grad profesional
(stele sau barete de form„ dreptunghiular„, dup„ caz) sunt

de

de culoare alb„ pentru efectivele Inspectoratului General al

reprezentare ∫i serviciu se aplic„ pe epoletul fond de

Poli˛iei Rom‚ne, Direc˛iei Generale de Informa˛ii ∫i Protec˛ie

culoare bleumarin indigo, de la sacou, complet modular,

Intern„, Academiei de Poli˛ie ∫i de culoare galben-auriu

c„m„∫i bluz„, epoletul fiind bordurat cu o linie de contur

pentru celelalte structuri, realizate prin brodare cu fir

de culoare alb„ pentru efectivele Inspectoratului General al

metalizat.

Œnsemnele

de

grad

profesional

la

uniforma
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Œnsemnele de grad profesional pentru uniforma de
ceremonie se aplic„ pe epoletul av‚nd fondul brodat cu fir
metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele
Inspectoratului General al Poli˛iei Rom‚ne, Direc˛iei
Generale de Informa˛ii ∫i Protec˛ie Intern„, Academiei de
Poli˛ie ∫i gri-fer pentru celelalte structuri.
Este reprezentat prin stele, brodate cu fir metalizat de
culoare galben-auriu, cu dimensiuni ∫i linii de contur
diferite.
Œnsemnele de m‚nec„ pentru ofi˛eri la uniforma de
reprezentare sunt montate, pe fa˛a m‚necii sacoului, din
cus„tur„ Ón cus„tur„, aplicate la 8 cm de la termina˛ie.
Sunt realizate prin brodare, cu a˛„ de brodat, pe suport
textil ∫i reprezint„ 1—3 benzi cu frunze de stejar de
culoare alb„ pentru efectivele Inspectoratului General al
Poli˛iei Rom‚ne, Direc˛iei Generale de Informa˛ii ∫i
Protec˛ie Intern„, Academiei de Poli˛ie ∫i de culoare gri-fer
pentru celelalte structuri.

culoare galben-auriu, brodate Ón relief, de dimensiuni ∫i linii
de contur diferite, astfel:
• Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1—4 stele, cu
linie de contur de culoare ro∫ie ∫i cu diametrul de 3 cm,
dup„ cum urmeaz„:
a) pentru chestor de poli˛ie — o stea;
b) pentru chestor principal de poli˛ie — dou„ stele;
c) pentru chestor ∫ef de poli˛ie — trei stele;
d) pentru chestor general de poli˛ie — patru stele.
• Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1—3 stele, cu
linie de contur de culoare albastr„ ∫i cu diametrul de
2,5 cm, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru subcomisar de poli˛ie — o stea;
b) pentru comisar de poli˛ie — dou„ stele;
c) pentru comisar ∫ef de poli˛ie — trei stele.
• Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1—3 stele, cu
linie de contur de culoare neagr„ ∫i cu diametrul de 2 cm,
dup„ cum urmeaz„:

Benzile au dimensiuni diferite Ón func˛ie de categoriile
de ofi˛eri.

a) pentru subinspector de poli˛ie — o stea;

Agen˛ii de poli˛ie au pe m‚neca sacoului aplicat„ o
band„ de man∫et„ de culoare alb„ pentru efectivele
Inspectoratului General al Poli˛iei Rom‚ne, Direc˛iei
Generale de Informa˛ii ∫i Protec˛ie Intern„, Academiei de
Poli˛ie ∫i de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.

c) pentru inspector principal de poli˛ie — trei stele.

Œnsemnul de m‚nec„ pentru uniforma de ceremonie este
aplicat pe sacou ∫i scurta din stof„ ∫i este reprezentat din
1—3 benzi realizate prin brodare cu fir metalizat de
culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General
al Poli˛iei Rom‚ne, Direc˛iei Generale de Informa˛ii ∫i
Protec˛ie Intern„, Academiei de Poli˛ie ∫i de culoare gri-fer
pentru celelalte structuri, cu dimensiuni diferite, Ón func˛ie
de categoria de poli˛i∫ti.
Pe gulerul sacoului la uniforma de ceremonie ∫i
reprezentare se aplic„ petli˛e realizate prin brodare.
Petli˛ele sunt de culoare alb„ pentru efectivele
Inspectoratului General al Poli˛iei Rom‚ne, Direc˛iei
Generale de Informa˛ii ∫i Protec˛ie Intern„, Academiei de
Poli˛ie ∫i de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
Petli˛ele au num„r diferit de frunze de stejar, dispuse Ón
arc de cerc, care difer„ Ón func˛ie de categoriile de poli˛i∫ti.
Uniforma de ceremonie
Œnsemnul de grad profesional se monteaz„ pe epolet,
pe un fond brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu
pentru efectivele Inspectoratului General al Poli˛iei Rom‚ne,
Direc˛iei Generale de Informa˛ii ∫i Protec˛ie Intern„,
Academiei de Poli˛ie ∫i gri-fer pentru celelalte structuri,
reprezent‚nd frunze de stejar, ∫i const„ din stele de
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b) pentru inspector de poli˛ie — dou„ stele;
Œnsemnul de m‚nec„ se aplic„ pe fa˛a m‚necii sacoului
∫i scurta din stof„, la 8 cm de la termina˛ie, ∫i este
constituit din 1—3 benzi brodate, reprezent‚nd frunze de
stejar, cu dimensiuni diferite Ón func˛ie de categoriile de
ofi˛eri, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru corpul chestorilor — 3 benzi, cu l„˛imea de
3 cm, 2,5 cm ∫i 2 cm;
b) pentru corpul comisarilor — 2 benzi, cu l„˛imea de
2,5 cm ∫i 2 cm;
c) pentru corpul inspectorilor — o band„ cu l„˛imea de
2 cm.
Broderia frunzelor de stejar se realizeaz„ cu fir
metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele
Inspectoratului General al Poli˛iei Rom‚ne, Direc˛iei
Generale de Informa˛ii ∫i Protec˛ie Intern„, Academiei de
Poli˛ie ∫i de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
Petli˛ele se aplic„ pe gulerul sacoului ∫i al scurtei din
stof„ ∫i sunt realizate prin brodare, cu fir metalizat de
culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General
al Poli˛iei Rom‚ne, Direc˛iei Generale de Informa˛ii ∫i
Protec˛ie Intern„, Academiei de Poli˛ie ∫i de culoare gri-fer
pentru celelalte structuri.
Petli˛ele reprezint„ frunze de stejar, a∫ezate Ón arc de
cerc, cuprinz‚nd un num„r diferit de frunze, dup„ cum
urmeaz„:
a) pentru corpul chestorilor — 6 frunze;
b) pentru corpul comisarilor — 5 frunze;

8
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diferite, Ón func˛ie de categoria de poli˛i∫ti, dup„ cum

c) pentru corpul inspectorilor — 3 frunze.
Uniforma de reprezentare ∫i de serviciu
Œnsemnele

de

grad

profesional

la

urmeaz„:
uniforma

de

reprezentare ∫i de serviciu se aplic„ pe epoletul fond de
culoare bleumarin indigo.
Epoletul este bordurat cu o linie de contur de culoare
alb„ pentru efectivele Inspectoratului General al Poli˛iei
Rom‚ne, Direc˛iei Generale de Informa˛ii ∫i Protec˛ie
Intern„, Academiei de Poli˛ie ∫i gri-fer pentru celelalte
structuri.

a) pentru corpul chestorilor — 3 benzi cu l„˛imea de
3 cm, 2,5 cm ∫i 2 cm;
b) pentru corpul comisarilor

— 2 benzi cu l„˛imea de

2,5 cm ∫i 2 cm;
c) pentru corpul inspectorilor — o band„ cu l„˛imea de
2 cm.

Elementele componente ale fiec„rui grad profesional

Broderia se realizeaz„ cu a˛„ de brodat de culoare alb„

(stele sau barete de form„ dreptunghiular„, dup„ caz) sunt

pentru efectivele Inspectoratului General al Poli˛iei Rom‚ne,

de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului

Direc˛iei Generale de Informa˛ii ∫i Protec˛ie Intern„,

General al Poli˛iei Rom‚ne, Direc˛iei Generale de Informa˛ii

Academiei de Poli˛ie ∫i de culoare gri-fer pentru celelalte

∫i Protec˛ie Intern„, Academiei de Poli˛ie ∫i de culoare

structuri.

galben-auriu pentru celelalte structuri, realizate prin brodare,
Ón relief, cu fir metalizat.

Agen˛ii de poli˛ie au pe m‚neca sacoului aplicat„ o

• Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1—4 stele, cu

band„ realizat„ prin brodare, cu l„˛imea de 0,5 cm, de

linie de contur de culoare ro∫ie ∫i cu diametrul de 3 cm,

culoare alb„ pentru efectivele Inspectoratului General al

dup„ cum urmeaz„:

Poli˛iei Rom‚ne, Direc˛iei Generale de Informa˛ii ∫i

a) pentru chestor de poli˛ie — o stea;

Protec˛ie Intern„, Academiei de Poli˛ie ∫i de culoare gri-fer

b) pentru chestor principal de poli˛ie — dou„ stele;

pentru celelalte structuri.

c) pentru chestor ∫ef de poli˛ie — trei stele;
d) pentru chestor general de poli˛ie — patru stele.
• Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1—3 stele, cu
linie de contur de culoare albastr„ ∫i cu diametrul de
2,5 cm, dup„ cum urmeaz„:

Petli˛ele se aplic„ pe gulerul sacoului ∫i sunt realizate
prin brodare, Ón relief, cu a˛„ de brodat de culoare alb„
pentru efectivele Inspectoratului General al Poli˛iei Rom‚ne,
Direc˛iei Generale de Informa˛ii ∫i Protec˛ie Intern„,

a) pentru subcomisar de poli˛ie — o stea;

Academiei de Poli˛ie ∫i de culoare gri-fer pentru celelalte

b) pentru comisar de poli˛ie — dou„ stele;

structuri.

c) pentru comisar ∫ef de poli˛ie — trei stele.
• Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1—3 stele, cu
linie de contur de culoare neagr„ ∫i cu diametrul de 2 cm,
dup„ cum urmeaz„:

Petli˛ele reprezint„ frunze de stejar, a∫ezate Ón arc de
cerc, cuprinz‚nd un num„r diferit de frunze, dup„ cum
urmeaz„:

a) pentru subinspector de poli˛ie — o stea;

a) pentru corpul chestorilor — 6 frunze;

b) pentru inspector de poli˛ie — dou„ stele;

b) pentru corpul comisarilor — 5 frunze;

c) pentru inspector principal de poli˛ie — trei stele.
• Pentru corpul agen˛ilor sunt brodate 1—5 barete, dup„
cum urmeaz„:

c) pentru corpul inspectorilor — 3 frunze;
d) pentru corpul agen˛ilor — 2 frunze.

a) agent de poli˛ie — o baret„;

Œnsemnul de identificare

b) agent principal de poli˛ie — 2 barete;

Œnsemnul de identificare individual„ este o insign„

c) agent ∫ef adjunct de poli˛ie — 3 barete;
d) agent ∫ef de poli˛ie — 4 barete;
e) agent ∫ef principal — 5 barete.

specific„ fiec„rei structuri, de form„ oval„, reprezent‚nd
Ónsemnele heraldice, sub care este Ónscris num„rul
individual.

Œnsemnul de grad profesional pentru m‚nec„ — corpul
ofi˛erilor de poli˛ie — se aplic„ pe fa˛a m‚necii sacoului, la

Insigna se aplic„ Ón partea superioar„ a pieptului drept

8 cm de la termina˛ie, ∫i este constituit din 1—3 benzi

∫i se poart„ at‚t la uniforma de reprezentare, c‚t ∫i la

brodate, reprezent‚nd frunze de stejar, cu dimensiuni

uniforma de serviciu.

*) Tabelul la anexa nr. 1 este reprodus Ón facsimil.

TABEL
la anexa nr. 1*)
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ANEXA Nr. 1A

DESCRIEREA

Ónsemnelor pentru gradele profesionale, a Ónsemnului de identificare ∫i a culorilor pentru articolele
din compunerea uniformelor pentru aparatul central ∫i structurile subordonate acestuia, Agen˛ia Na˛ional„ Antidrog,
Arhivele Na˛ionale, liceele M.A.I., Grupul Special de Protec˛ie ∫i Interven˛ie îACVILA“,
Direc˛ia economico-administrativ„, Baza Central„ pentru Asigurarea Tehnic„ a Misiunilor,
Centrul de Cooperare Poli˛ieneasc„ Interna˛ional„, cluburile sportive îDinamo“
Gradele profesionale ale poli˛i∫tilor sunt reprezentate prin
stele de diferite m„rimi ∫i barete aplicate pe epole˛i fond
sau fond brodat, precum ∫i prin garnituri de benzi brodate,
aplicate pe m‚necile sacourilor ∫i ale scurtei din stof„, sau
band„ (vipu∫c„) de man∫et„.
Œnsemnele de grad profesional la uniforma de reprezentare
∫i de serviciu se aplic„ pe epoletul fond de culoare
bleumarin indigo, de la sacou, complet modular, c„m„∫i
bluz„, epoletul fiind bordurat cu o linie de contur de
culoare alb„.
Elementele componente ale fiec„rui grad profesional
(stele sau barete de form„ dreptunghiular„, dup„ caz) sunt
de culoare alb-argintiu, realizate prin brodare cu fir
metalizat.
Œnsemnele de grad profesional pentru uniforma de
ceremonie se aplic„ pe epoletul av‚nd fondul brodat cu fir
metalizat de culoare alb-argintiu, reprezent‚nd frunze de
stejar, ∫i este reprezentat prin stele, brodate cu fir metalizat
de culoare galben-auriu, cu dimensiuni ∫i linii de contur
diferite.
Œnsemnele de m‚nec„ pentru ofi˛eri, la uniforma de
reprezentare, sunt montate pe fa˛a m‚necii sacoului, din
cus„tur„ Ón cus„tur„, aplicate la 8 cm de la termina˛ie.
Sunt realizate prin brodare, cu a˛„ de brodat, pe suport
textil ∫i reprezint„ 1—3 benzi cu frunze de stejar de
culoare alb„. Benzile au dimensiuni diferite Ón func˛ie de
categoriile de ofi˛eri.
Agen˛ii de poli˛ie au aplicat„ pe fa˛a m‚necii sacoului o
band„ (vipu∫c„) de man∫et„ de culoare alb„.
Œnsemnul de m‚nec„ pentru uniforma de ceremonie este
aplicat pe sacou ∫i scurta din stof„ ∫i este reprezentat de
1—3 benzi, realizate prin brodare cu fir metalizat de
culoare alb-argintiu. Benzile au dimensiuni diferite, Ón
func˛ie de categoria de poli˛i∫ti.
Pe gulerul sacoului la uniforma de ceremonie ∫i
reprezentare se aplic„ petli˛e brodate cu fir de culoare
alb„.
Petli˛ele au num„r diferit de frunze de stejar, dispuse Ón
arc de cerc, care difer„ Ón func˛ie de categoriile de poli˛i∫ti.
Uniforma de ceremonie
Œnsemnul de grad profesional se monteaz„ pe epolet, pe
un fond brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu,
reprezent‚nd frunze de stejar, ∫i const„ din stele de
culoare galben-auriu, brodate Ón relief, de dimensiuni ∫i linii
de contur diferite, astfel:

• Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1—4 stele, cu
linie de contur de culoare ro∫ie ∫i cu diametrul de 3 cm,
dup„ cum urmeaz„:
a) pentru chestor de poli˛ie — o stea;
b) pentru chestor principal de poli˛ie — dou„ stele;
c) pentru chestor ∫ef de poli˛ie — trei stele;
d) pentru chestor general de poli˛ie — patru stele.
• Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1—3 stele, cu
linie de contur de culoare albastr„ ∫i cu diametrul de
2,5 cm, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru subcomisar de poli˛ie — o stea;
b) pentru comisar de poli˛ie — dou„ stele;
c) pentru comisar ∫ef de poli˛ie — trei stele.
• Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1—3 stele, cu
linie de contur de culoare neagr„ ∫i cu diametrul de 2 cm,
dup„ cum urmeaz„:
a) pentru subinspector de poli˛ie — o stea;
b) pentru inspector de poli˛ie — dou„ stele;
c) pentru inspector principal de poli˛ie — trei stele.
Œnsemnul de m‚nec„ se aplic„ pe fa˛a m‚necii sacoului
∫i scurta din stof„, la 8 cm de la termina˛ie, ∫i este
constituit din 1—3 benzi brodate, reprezent‚nd frunze de
stejar, cu dimensiuni diferite, Ón func˛ie de categoria de
poli˛i∫ti, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru corpul chestorilor — 3 benzi cu l„˛imea de
3 cm, 2,5 cm ∫i 2 cm;
b) pentru corpul comisarilor — 2 benzi cu l„˛imea de
2,5 cm ∫i 2 cm;
c) pentru corpul inspectorilor — o band„ cu l„˛imea de
2 cm.
Broderia frunzelor de stejar se realizeaz„ cu fir metalizat
de culoare alb-argintiu.
Petli˛ele se aplic„ pe gulerul sacoului ∫i al scurtei din
stof„ ∫i sunt realizate prin brodare cu fir metalizat de
culoare alb-argintiu.
Petli˛ele reprezint„ frunze de stejar, a∫ezate Ón arc de
cerc, cuprinz‚nd un num„r diferit de frunze, dup„ cum
urmeaz„:
a) pentru corpul chestorilor — 6 frunze;
b) pentru corpul comisarilor — 5 frunze;
c) pentru corpul inspectorilor — 3 frunze.
Uniforma de reprezentare ∫i de serviciu
Œnsemnele de grad profesional la uniforma de
reprezentare ∫i de serviciu se aplic„ pe epoletul fond de
culoare bleumarin indigo. Epoletul este bordurat cu o linie
de contur de culoare alb„.
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Elementele componente ale fiec„rui grad profesional
(stele sau barete de form„ dreptunghiular„, dup„ caz) sunt
de culoare alb-argintiu, realizate prin brodare, Ón relief, cu
fir metalizat.
• Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1—4 stele, cu
linie de contur de culoare ro∫ie ∫i cu diametrul de 3 cm,
dup„ cum urmeaz„:
a) pentru chestor de poli˛ie — o stea;
b) pentru chestor principal de poli˛ie — dou„ stele;
c) pentru chestor ∫ef de poli˛ie — trei stele;
d) pentru chestor general de poli˛ie — patru stele.
• Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1—3 stele, cu
linie de contur de culoare albastr„ ∫i cu diametrul de
2,5 cm, dup„ cum urmeaz„:
a) pentru subcomisar de poli˛ie — o stea;
b) pentru comisar de poli˛ie — dou„ stele;
c) pentru comisar ∫ef de poli˛ie — trei stele.
• Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1—3 stele, cu
linie de contur de culoare neagr„ ∫i cu diametrul de 2 cm,
dup„ cum urmeaz„:
a) pentru subinspector de poli˛ie — o stea;
b) pentru inspector de poli˛ie — dou„ stele;
c) pentru inspector principal de poli˛ie — trei stele.
• Pentru corpul agen˛ilor sunt brodate 1—5 barete, dup„
cum urmeaz„:
a) agent de poli˛ie — o baret„;
b) agent principal de poli˛ie — 2 barete;
c) agent ∫ef adjunct de poli˛ie — 3 barete;
d) agent ∫ef de poli˛ie — 4 barete;
e) agent ∫ef principal — 5 barete.
Œnsemnul de grad profesional pentru m‚nec„ — corpul
ofi˛erilor de poli˛ie — se aplic„ pe fa˛a m‚necii sacoului, la

13

8 cm de la termina˛ie, ∫i este constituit din 1—3 benzi
brodate, reprezent‚nd frunze de stejar, cu dimensiuni
diferite, Ón func˛ie de categoria de ofi˛eri, dup„ cum
urmeaz„:
a) pentru corpul chestorilor — 3 benzi cu l„˛imea de
3 cm, 2,5 cm ∫i 2 cm;
b) pentru corpul comisarilor — 2 benzi cu l„˛imea de
2,5 cm ∫i 2 cm;
c) pentru corpul inspectorilor — o band„ cu l„˛imea de
2 cm.
Broderia se realizeaz„ cu a˛„ de brodat de culoare
alb„.
Agen˛ii de poli˛ie au aplicat„ pe m‚neca sacoului o
band„ (vipu∫c„) realizat„ prin brodare, cu l„˛imea de
0,5 cm, de culoare alb„.
Petli˛ele se aplic„ pe gulerul sacoului ∫i sunt realizate
prin brodare, Ón relief, cu a˛„ de brodat de culoare alb„.
Petli˛ele reprezint„ frunze de stejar, a∫ezate Ón arc de
cerc, cuprinz‚nd un num„r diferit de frunze, dup„ cum
urmeaz„:
a) pentru corpul chestorilor — 6 frunze;
b) pentru corpul comisarilor — 5 frunze;
c) pentru corpul inspectorilor — 3 frunze;
d) pentru corpul agen˛ilor — 2 frunze.
Œnsemnul de identificare

Œnsemnul de identificare individual„ este o insign„ de
form„ oval„, reprezent‚nd Ónsemnul heraldic, sub care este
Ónscris num„rul individual.
Insigna se aplic„ Ón partea superioar„ a pieptului drept
∫i se poart„ at‚t la uniforma de reprezentare, c‚t ∫i la
uniforma de serviciu.
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*) Tabelul nr. 2 este reprodus Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabile∫te condi˛ii speciale
pentru punerea pe pia˛„ a speciilor de animale de acvacultur„ ∫i a produselor
acestora considerate ca nefiind sensibile la anumite boli
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 215/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 3 alin. (3) ∫i al art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 25.347 din 17 august 2006, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„
din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ ce
stabile∫te condi˛ii speciale pentru punerea pe pia˛„ a
speciilor de animale de acvacultur„ ∫i a produselor
acestora considerate ca nefiind sensibile la anumite boli,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin preia prevederile Deciziei
Comisiei 2003/390/CE ce stabile∫te condi˛ii speciale pentru
punerea pe pia˛„ a speciilor de animale de acvacultur„ ∫i
a produselor acestora considerate ca nefiind sensibile la
anumite boli, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. L 135 din 3 iunie 2003, p. 19.
Art. 4. — (1) Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) Anexa nr. 1 la norma sanitar„ veterinar„ prev„zut„
la art. 1 se va aplica numai p‚n„ la data ader„rii Rom‚niei
la Uniunea European„.
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(3) Anexa nr. 2 la norma sanitar„ veterinar„ prev„zut„
la art. 1 se va aplica de la data ader„rii Rom‚niei la
Uniunea European„ ∫i va Ónlocui anexa nr. 1.
Art. 5. — Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 60/2003 pentru aprobarea Normei sanitare
veterinare care stabile∫te modelul documentelor de
circula˛ie la care se refer„ art. 14 din Norma sanitar„

veterinar„ privind condi˛iile de s„n„tate a animalelor ce
reglementeaz„ punerea pe pia˛a Rom‚niei a animalelor ∫i
produselor de acvacultur„, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003 (ce
transpune Decizia Comisiei Europene 93/22/CEE) se
abrog„.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Radu Che˛an Roati∫
Bucure∫ti, 25 august 2006.
Nr. 203.
ANEX√

NORM√ SANITAR√ VETERINAR√
ce stabile∫te condi˛ii speciale pentru punerea pe pia˛„ a speciilor de animale de acvacultur„
∫i a produselor acestora considerate ca nefiind sensibile la anumite boli
Obiect ∫i domeniu de aplicare
Art. 1. — (1) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„
stabile∫te:
a) condi˛iile de s„n„tate animal„ pentru punerea pe
pia˛„ a animalelor de acvacultur„, ou„lor ∫i game˛ilor
acestora considerate ca nefiind sensibile la bolile prev„zute
Ón lista a II-a, coloana 1, din anexa nr. 1 la Norma
sanitar„ veterinar„ privind condi˛iile de s„n„tate a
animalelor, care reglementeaz„ punerea pe pia˛„ a
animalelor ∫i a produselor de acvacultur„, aprobat„ prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 82/2006, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 399 din 9 mai
2006, ce transpune Directiva Consiliului 91/67/CEE, Ón zone
∫i ferme cu status sau program autorizat;
b) un model al documentului de transport prev„zut la
art. 14 alin. (2) ∫i (3) din norma sanitar„ veterinar„
prev„zut„ la lit. a);
c) o list„ cu speciile de animale de acvacultur„ c„rora li
se aplic„ derogarea prev„zut„ la art. 14 alin. (1) ∫i (4) din
norma sanitar„ veterinar„ prev„zut„ la lit. a).
(2) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ nu trebuie s„ se
aplice atunci c‚nd animalele de acvacultur„, ou„le ∫i
game˛ii acestora men˛ionate la alin. (1) sunt puse pe pia˛„
direct pentru consum uman.
Art. 2. — Œn scopul prezentei norme sanitare veterinare
trebuie s„ se aplice defini˛iile prev„zute la art. 2 din norma
sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 82/2006, la art. 2 din Norma sanitar„
veterinar„ cu privire la m„surile minime pentru controlul

*) Anexele nr. 1—3 sunt reproduse Ón facsimil.

anumitor boli ale pe∫tilor, aprobat„ prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 241/2002, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 813 din
8 noiembrie 2002, ce transpune Directiva Consiliului
93/53/CEE, ∫i la art. 2 din Norma sanitar„ veterinar„ ce
stabile∫te m„suri minime na˛ionale pentru controlul unor boli
care afecteaz„ molu∫tele bivalve, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 117/2005, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.035 din
22 noiembrie 2005, ce transpune Directiva Consiliului
95/70/CE.
Documente de transport
Art. 3. — Atunci c‚nd sunt introduse Ón zone sau Ón
ferme cu status sau program autorizat, toate animalele de
acvacultur„, ou„le ∫i game˛ii acestora la care se refer„
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ trebuie s„ fie Ónso˛ite ∫i
conforme cu modelul de document de transport stabilit Ón
anexa nr. 1, ˛in‚ndu-se cont de notele explicative prev„zute
Ón anexa nr. 2.
Specii ce nu reprezint„ un vector de boal„
Art. 4. — Conform art. 14 alin. (2) ∫i (4) din norma
sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 82/2006, ce transpune Directiva 91/67/CEE,
anexa nr. 3 stabile∫te lista speciilor de animale de
acvacultur„ pentru care se aplic„ derogarea men˛ionat„ la
art. 1 alin. (1) lit. c).
Art. 5. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrant„ din
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„.
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ANEXA Nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„
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ANEXA Nr. 2
la norma sanitar„ veterinar„
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ANEXA Nr. 3
la norma sanitar„ veterinar„

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

ORDIN
pentru desemnarea membrilor Ón comisia de evaluare constituit„ Ón vederea
atribuirii contractului de achizi˛ie public„ a unei baze de date specializate cu informa˛ii
referitoare la societ„˛ile afiliate la nivel mondial
Œn temeiul 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„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi˛ie public„, a contractelor de concesiune de lucr„ri publice ∫i a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 337/2006,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:
Membri: — Alin Irimia — ∫ef serviciu, Direc˛ia de
metodologie ∫i proceduri pentru inspec˛ia fiscal„
— Mariana Marinic„ — inspector, Direc˛ia de
metodologie ∫i proceduri pentru inspec˛ia fiscal„
— Adrian Peli — consilier, Direc˛ia general„ a
tehnologiei informa˛iei.
Art. 3. — Direc˛ia juridic„ va asigura asisten˛a de
specialitate pe toat„ durata derul„rii procedurii de achizi˛ie.
Art. 4. — (1) Direc˛ia de metodologie ∫i proceduri pentru
inspec˛ia fiscal„, Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei
∫i Direc˛ia economic„ ∫i administrativ„ vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
(2) Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Art. 1. — Se desemneaz„ urm„torii reprezentan˛i ai
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ Ón comisia de
evaluare constituit„ Ón vederea atribuirii contractului de
achizi˛ie public„ a unei baze de date specializate cu
informa˛ii referitoare la societ„˛ile afiliate la nivel mondial.
Art. 2. — Componen˛a nominal„ a comisiei de evaluare
constituite Ón vederea atribuirii contractului de achizi˛ie
public„ a unei baze de date specializate cu informa˛ii
referitoare la societ„˛ile afiliate la nivel mondial este
urm„toarea:
Pre∫edinte — Daniela Demeter — director adjunct,
Direc˛ia economic„ ∫i administrativ„
Vicepre∫edinte — Valerica Seco∫an — consilier, Direc˛ia
economic„ ∫i administrativ„

p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Daniel Chi˛oiu
Bucure∫ti, 1 septembrie 2006.
Nr. 704.
´
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RECTIFIC√RI
Œn Legea nr. 343/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, se fac urm„toarele rectific„ri
(care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la art. I pct. 8, cu referire la art. 20 lit. b) teza a II-a, Ón loc de: î...data transmiterii cu titlu gratuit a
cesion„rii,...“ se va citi: î...data transmiterii cu titlu gratuit, a cesion„rii,...“;
— la art. I pct. 12, cu referire la art. 21 alin. (4) lit. m), Ón loc de: î...necesitatea prest„rii acestora, Ón
scopul activit„˛ilor desf„∫urate...“ se va citi: î...necesitatea prest„rii acestora Ón scopul activit„˛ilor desf„∫urate...“;
— la art. I pct. 46, cu referire la art. 67 alin. (7), Ón loc de: î...alin. (3) lit. a) ∫i d),...“ se va citi: î...alin. (3)
lit. a) ∫i c),...“;
— la art. I pct. 79, cu referire la art. 1247 alin. (2) lit. e), Ón loc de: î...art. 1245 alin. (1) lit. b) ∫i d): ...“
se va citi: î...art. 1245 alin. (5): ...“;
— la art. I pct. 262, cu referire la art. 2941, Ón loc de: î...Ón prezentul articol...“ se va citi: î...Ón prezentul
capitol...“;
— art. IV se elimin„;
— art. V, VI ∫i VII devin art. IV, V ∫i, respectiv, VI“.
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