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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/2006
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 300/2004
privind autorizarea persoanelor fizice ∫i a asocia˛iilor familiale
care desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón mod independent
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40 din 31 mai 2006 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice ∫i a asocia˛iilor
familiale care desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón mod independent, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 493 din 7 iunie 2006.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale
art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 18 septembrie 2006.
Nr. 358.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 40/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 300/2004
privind autorizarea persoanelor fizice ∫i a asocia˛iilor familiale
care desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón mod independent
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 40/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor
fizice ∫i a asocia˛iilor familiale care desf„∫oar„ activit„˛i economice Ón mod independent ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 15 septembrie 2006.
Nr. 1.101.

´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 13/1997
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil Ón proprietatea
Republicii Federale Germania
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Dup„ alineatul (3) al articolului 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil Ón proprietatea Republicii Federale
Germania, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 75 din 29 aprilie 1997, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 139/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Œn cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra construc˛iilor prev„zute la alin. (1) c„tre
un cet„˛ean rom‚n sau o persoan„ juridic„ rom‚n„, dreptul de folosin˛„ dob‚ndit asupra terenului
aferent se converte∫te Ón drept de proprietate.“
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale
art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 18 septembrie 2006.
Nr. 359.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 1
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea,
cu titlu gratuit, a unui imobil Ón proprietatea Republicii Federale Germania
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „ :

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru completarea art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil Ón proprietatea Republicii
Federale Germania ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 15 septembrie 2006.
Nr. 1.102.
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HOT√R¬RI ALE CAMEREI DEPUTAﬁILOR
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004
privind aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor permanente
ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 42 ∫i al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004 privind aprobarea componen˛ei
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modific„rile ulterioare, se modific„ dup„
cum urmeaz„:
— domnul deputat Irinel Ioan Stativ„, apar˛in‚nd Grupului parlamentar al Partidului Social
Democrat, este desemnat Ón calitate de membru al Comisiei pentru munc„ ∫i protec˛ie social„;
— domnul deputat Tudor M„tu∫a, apar˛in‚nd Grupului parlamentar al Partidului Rom‚nia Mare,
trece de la Comisia pentru industrii ∫i servicii la Comisia pentru Ónv„˛„m‚nt, ∫tiin˛„, tineret ∫i
sport, Ón calitate de membru.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 18 septembrie 2006, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

VICTOR-VIOREL PONTA
Bucure∫ti, 18 septembrie 2006.
Nr. 26.

ORDONANﬁE ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru aprobarea prelu„rii pachetului de ac˛iuni de˛inut de societatea
îDaewoo Motor Company Ltd.“ la Societatea Comercial„
îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A.
Av‚nd Ón vedere c„, pentru Óndeplinirea mandatului acordat Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Ón scopul rezolv„rii situa˛iei specifice a Societ„˛ii Comerciale îDaewoo Automobile Rom‚nia“ —
S.A., prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 93/2005 privind unele m„suri pentru atragerea
de investitori Ón vederea rezolv„rii situa˛iei specifice de la Societatea Comercial„ îDaewoo
Automobile Rom‚nia“ — S.A., aprobat„ prin Legea nr. 266/2005, s-au purtat negocieri cu partea
coreean„ Ón scopul prelu„rii de c„tre partea rom‚n„ a participa˛iei Daewoo Motor Company Ltd.,
˛in‚nd seama de faptul c„ falimentul ac˛ionarului majoritar al societ„˛ii îDaewoo Motor
Company Ltd.“ a determinat deteriorarea continu„ a situa˛iei economico-financiare a Societ„˛ii
Comerciale îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A., a c„rei activitate nu mai poate fi sus˛inut„ Ón
lipsa resurselor financiare necesare implement„rii proiectelor de dezvoltare a activit„˛ii, precum ∫i
a diminu„rii exportului, lu‚nd Ón considerare c„ Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile
Rom‚nia“ — S.A. este cel mai mare contribuabil la bugetele locale la nivel zonal, iar neadoptarea
Ón regim de urgen˛„ a m„surilor propuse poate avea consecin˛e grave nu numai asupra viitorului
societ„˛ii comerciale prin declan∫area procedurii de dizolvare ∫i lichidare a acesteia, dar ∫i de
ordin social, determin‚nd diminuarea considerabil„ a sumelor cuvenite bugetelor locale din taxe ∫i
impozite,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Se aprob„ prevederile contractului de transfer de ac˛iuni ∫i remitere de datorie Ón
forma convenit„ de Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A. ∫i societatea
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sud-coreean„ îDaewoo Motor Company Ltd.“, prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„. Contractul va fi finalizat numai dup„ ce opera˛iunile vor fi
aprobate de Tribunalul Districtual Incheon, Coreea de Sud.
Art. 2. — (1) Se Ómputernice∫te Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului s„ acorde mandat
reprezentan˛ilor statului Ón Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale îDaewoo
Automobile Rom‚nia“ — S.A. s„ voteze Ón favoarea mandat„rii reprezentantului acestei societ„˛i Ón
Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A.
pentru a aproba:
a) tranzac˛ia prin care Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A.
achizi˛ioneaz„ pachetul de 51% din propriile ac˛iuni de˛inute Ón prezent de societatea sud-coreean„
îDaewoo Motor Company Ltd.“ ∫i, de asemenea, stingerea datoriilor Societ„˛ii Comerciale
îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A. fa˛„ de aceea∫i societate sud-coreean„;
b) prevederile contractului de transfer de ac˛iuni ∫i remitere de datorie Ón forma convenit„ cu
societatea sud-coreean„ îDaewoo Motor Company Ltd.“ care va fi aprobat de Tribunalul Districtual
Incheon, Coreea de Sud;
c) plata din fondurile Societ„˛ii Comerciale îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A. a unei
sume totale de 60 milioane dolari S.U.A. ca pre˛ al tranzac˛iei Óncheiate cu societatea sudcoreean„ îDaewoo Motor Company Ltd.“, din care 50 milioane dolari S.U.A. ca pre˛ al ac˛iunilor
achizi˛ionate de la societatea sud-coreean„ îDaewoo Motor Company Ltd.“, iar 10 milioane dolari
S.U.A. pentru ∫tergerea tuturor datoriilor Societ„˛ii Comerciale îDaewoo Automobile Rom‚nia“ —
S.A. c„tre societatea sud-coreean„ îDaewoo Motor Company Ltd.“, precum ∫i a costurilor aferente
mecanismului de plat„, inclusiv dob‚nzi, comisioane ∫i impozite;
d) preluarea de c„tre Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A. a tuturor
riscurilor posttranzac˛ionare.
(2) Tranzac˛ia prin care Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A.
achizi˛ioneaz„ pachetul de 51% din propriile ac˛iuni de˛inute Ón prezent de societatea sud-coreean„
îDaewoo Motor Company Ltd.“ se realizeaz„ Ón condi˛iile prev„zute la art. 103 alin. (7) ∫i la
art. 104 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare. Plata pre˛ului ac˛iunilor dob‚ndite de Societatea Comercial„ îDaewoo
Automobile Rom‚nia“ — S.A. se realizeaz„ din surse proprii ale acesteia. Ac˛iunile astfel
dob‚ndite se v‚nd sau se anuleaz„ Ón condi˛iile stabilite de adunarea general„ extraordinar„ a
ac˛ionarilor societ„˛ii conform strategiei de privatizare aprobate.
Art. 3. — Œn vederea Óndeplinirii prezentului mandat, Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului poate
lua decizii, poate semna, prin reprezentan˛ii s„i autoriza˛i, documentele care sunt necesare pentru
finalizarea cu succes a tranzac˛iei prev„zute la art. 2 ∫i poate acorda mandatul necesar
reprezentan˛ilor statului Ón Adunarea general„ a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale îAutomobile
Craiova“ — S.A. pentru ducerea la Óndeplinire a dispozi˛iilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 6 septembrie 2006.
Nr. 64.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 793 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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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AP√R√RII
Nr. M.130 din 30 august 2006

MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR
Nr. 1.428 din 12 septembrie 2006

ORDIN
pentru aprobarea îP.M. — 2, Norme privind condi˛iile Ón care pot circula
pe drumurile publice vehiculele speciale de lupt„, controlul circula˛iei
autovehiculelor apar˛in‚nd Ministerului Ap„r„rii ∫i Ónso˛irea coloanelor militare“
Pentru aplicarea prevederilor art. 123 lit. f) ∫i g) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 195/2002 privind circula˛ia pe drumurile publice, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 670 din 3 august 2006,
Ón temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Ap„r„rii ∫i ale art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 63/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul ap„r„rii ∫i ministrul administra˛iei ∫i internelor emit prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ îP.M. — 2, Norme privind condi˛iile Ón care pot circula pe drumurile
publice vehiculele speciale de lupt„, controlul circula˛iei autovehiculelor apar˛in‚nd Ministerului
Ap„r„rii ∫i Ónso˛irea coloanelor militare“, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data de 20 septembrie 2006.
(2) La aceea∫i dat„ se abrog„ ordinul comun al ministrului ap„r„rii na˛ionale ∫i al ministrului
de interne pentru aprobarea îP.M. — 2, Instruc˛iuni privind condi˛iile Ón care pot circula pe
drumurile publice vehiculele speciale de lupt„, controlul circula˛iei autovehiculelor apar˛in‚nd
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale ∫i Ónso˛irea coloanelor militare“.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul ap„r„rii,
Teodor Atanasiu

Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

ANEX√

P . M . — 2, N O R M E
privind condi˛iile Ón care pot circula pe drumurile publice vehiculele speciale de lupt„,
controlul circula˛iei autovehiculelor apar˛in‚nd Ministerului Ap„r„rii
∫i Ónso˛irea coloanelor militare
CAPITOLUL I
Principii generale
Art. 1. — Direc˛ia logistic„ este structura specializat„ a Ministerului Ap„r„rii, care:
a) coordoneaz„ elaborarea instruc˛iunilor privind folosirea tehnicii militare din Ónzestrarea
Armatei Rom‚niei;
b) coordoneaz„ elaborarea instruc˛iunilor privind organizarea ∫i executarea inspec˛iei tehnice a
autovehiculelor din Ónzestrarea Armatei Rom‚niei.
Art. 2. — Direc˛ia doctrin„ ∫i instruc˛ie este structura abilitat„ s„ elibereze autoriza˛ii de
func˛ionare pentru ∫colile de preg„tire a conduc„torilor auto din Ministerul Ap„r„rii.
Art. 3. — Comandamentul logistic Óntrunit stabile∫te regulile privind Ónregistrarea, Ónmatricularea
∫i eviden˛a vehiculelor din dotarea Ministerului Ap„r„rii.
Art. 4. — Poli˛ia militar„ este componenta specializat„ a Armatei Rom‚niei care Óndrum„,
supravegheaz„ ∫i controleaz„ circula˛ia pe drumurile publice a vehiculelor apar˛in‚nd Ministerului
Ap„r„rii.
Art. 5. — Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor, poli˛ia militar„ colaboreaz„ cu unit„˛ile militare dislocate
Ón garnizoane, raioane de concentrare sau de ac˛iune, cu structurile de siguran˛„ militar„, cu
instan˛ele ∫i parchetele militare, cu structurile specializate din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
∫i cu celelalte structuri din sistemul na˛ional de ap„rare conform protocoalelor Óncheiate cu
acestea, precum ∫i cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale.
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Art. 6. — Sec˛ia Poli˛ie Militar„ este structura specializat„ din Statul Major General care
coordoneaz„ operativ, pe scar„ ierarhic„, activit„˛ile poli˛iei militare din Armata Rom‚niei pentru
Óndeplinirea misiunilor specifice Ón timp de pace, Ón situa˛ii de criz„ sau de r„zboi.
Art. 7. — Œn exercitarea atribu˛iilor pe linia controlului circula˛iei, Óndrum„rii ∫i Ónso˛irii coloanelor
militare, Sec˛ia Poli˛ie Militar„ desf„∫oar„, Ón principal, urm„toarele activit„˛i:
a) Óntocme∫te periodic, Ón colaborare cu structurile specializate ale Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, Planul ac˛iunilor comune ale Ministerului Ap„r„rii ∫i Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor pentru cre∫terea gradului de siguran˛„ a circula˛iei autovehiculelor militare ∫i a celor
proprietate a personalului din armat„, asigurarea securit„˛ii trupelor, echipamentelor ∫i materialelor
apar˛in‚nd altor state care particip„ la activit„˛i multina˛ionale, desf„∫oar„ misiuni, sta˛ioneaz„ sau
tranziteaz„ teritoriul na˛ional;
b) coordoneaz„ activitatea de Óndrumare ∫i Ónso˛ire a coloanelor militare cu echipaje de poli˛ie
militar„ la nivelul ministrului ap„r„rii, secretarilor de stat, ∫efului Statului Major General,
secretarului general al Ministerului Ap„r„rii, inspectorului general, al ∫efilor celorlalte structuri
centrale din Ministerul Ap„r„rii, ∫efilor categoriilor de for˛e ale armatei ∫i comandan˛ilor
comandamentelor de arm„;
c) elibereaz„ delega˛ii de controlor auto ofi˛erilor ∫i subofi˛erilor de poli˛ie militar„, din toate
structurile Ministerului Ap„r„rii, pentru Óntregul teritoriu al Rom‚niei.
Art. 8. — Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne, prin structurile abilitate, Óndrum„,
supravegheaz„ ∫i controleaz„ circula˛ia pe drumurile publice, conform legii, ∫i colaboreaz„ cu alte
autorit„˛i publice, institu˛ii, asocia˛ii ∫i organiza˛ii neguvernamentale, pentru Ómbun„t„˛irea organiz„rii
∫i sistematiz„rii circula˛iei, asigurarea st„rii tehnice a autovehiculelor, perfec˛ionarea preg„tirii
conduc„torilor auto ∫i luarea unor m„suri de educa˛ie rutier„ a participan˛ilor la trafic.
CAPITOLUL II
Condi˛ii Ón care pot circula pe drumurile publice vehiculele speciale de lupt„ ale Ministerului
Ap„r„rii
Art. 9. — Autovehiculele apar˛in‚nd Ministerului Ap„r„rii trebuie s„ fie Ónregistrate ∫i/sau
Ónmatriculate pentru a putea circula pe drumurile publice.
Art. 10. — Personalul destinat pentru conducerea vehiculelor speciale de lupt„ trebuie s„
posede permis de conducere corespunz„tor categoriei din care face parte vehiculul, brevet sau
atestat, dup„ caz. Brevetul se acord„ pentru conducerea blindatelor ∫i tractoarelor de artilerie, iar
atestatul, potrivit normelor stabilite Ón condi˛iile legii.
Art. 11. — Circula˛ia pe drumurile publice asfaltate a vehiculelor speciale de lupt„ pe ∫enile,
cu excep˛ia celor ale c„ror patine sunt prev„zute cu elemente de protec˛ie, este interzis„. Œn
situa˛ii deosebite, circula˛ia se poate efectua numai cu acordul ∫i Ón condi˛iile stabilite de
autoritatea competent„.
Art. 12. — La traversarea drumurilor asfaltate, vehiculele speciale de lupt„ din parcul propriu al
Ministerului Ap„r„rii se transport„, de regul„, pe mijloace specializate, cu respectarea prevederilor
legale.
Art. 13. — Husa de la gura ˛evii piesei de artilerie va fi vopsit„ cu alb ∫i va purta Ón partea
posterioar„ catadioptru.
Art. 14. — Circula˛ia vehiculelor speciale de lupt„, Ón zona de frontier„, se va desf„∫ura Ón
condi˛iile stabilite la art. 3 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2002, republicat„,
denumit„ Ón continuare Ordonan˛„ de urgen˛„.
CAPITOLUL III
Controlul circula˛iei autovehiculelor apar˛in‚nd Ministerului Ap„r„rii
∫i cercetarea accidentelor de circula˛ie Ón care sunt implicate acestea
SECﬁIUNEA 1
Controlul circula˛iei autovehiculelor apar˛in‚nd Ministerului Ap„r„rii

Art. 15. — (1) Controlul circula˛iei autovehiculelor apar˛in‚nd Ministerului Ap„r„rii se execut„ de
Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne prin structurile abilitate, poli˛ia militar„ sau Ón comun.
(2) Controalele mixte se execut„ Ón baza ac˛iunilor comune ale Ministerului Ap„r„rii ∫i
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobate de c„tre ∫eful Statului Major General ∫i
inspectorul general al Poli˛iei Rom‚ne.
Art. 16. — Poli˛istul rutier sau poli˛istul de frontier„, care constat„ Ónc„lcarea regulilor de
circula˛ie de c„tre conduc„torii autovehiculelor care circul„ Ón coloan„ militar„, Ól sesizeaz„ pe
∫eful coloanei, iar acesta este obligat s„ ia m„surile corespunz„toare pentru asigurarea
desf„∫ur„rii fluente ∫i Ón siguran˛„ a circula˛iei.
Art. 17. — (1) Dirijarea circula˛iei autovehiculelor militare se face ∫i de c„tre poli˛ia militar„ cu
Óndrum„tori ∫i/sau echipaje de control circula˛ie, patrule de poli˛ie militar„, posturi de control ∫i
Óndrumare a circula˛iei etc., care, pe timpul exercit„rii atribu˛iilor, trebuie s„ poarte echipament de
protec˛ie-avertizare fluorescent-reflectorizant.
(2) Unit„˛ile militare care organizeaz„ activit„˛i sau ac˛iuni cu specific militar vor comunica, Ón
prealabil, poli˛iei rutiere ∫i autorit„˛ilor administra˛iei publice locale despre perioada ∫i anvergura
acestora.
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SECﬁIUNEA a 2-a
Cercetarea accidentelor de circula˛ie Ón care sunt implicate autovehicule apar˛in‚nd Ministerului Ap„r„rii

Art. 18. — La cercetarea accidentelor de circula˛ie Ón care sunt implicate autovehicule
apar˛in‚nd Ministerului Ap„r„rii poate participa, Ón vederea document„rii, un poli˛ist militar
specializat, anume desemnat.
Art. 19. — Conduc„torii de autovehicule apar˛in‚nd Ministerului Ap„r„rii pot fi re˛inu˛i de
organele poli˛iei pentru cercet„ri, Ón condi˛iile prev„zute de lege, anun˛‚ndu-se despre aceasta ∫i
unitatea militar„ din care face parte cel re˛inut.
Art. 20. — La cererea poli˛iei militare, unitatea de poli˛ie care a cercetat accidentul va
comunica date suplimentare, inclusiv copii ale actelor de constatare, Ónregistr„ri video, fotografii
etc., iar Ón cazul accidentelor instrumentate de procuror, documentele solicitate vor fi remise cu
acordul acestuia.
Art. 21. — Periodic, structurile abilitate din Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne informeaz„
Sec˛ia Poli˛ie Militar„ asupra evenimentelor rutiere Ón care au fost implicate vehicule ∫i/sau
personal din cadrul Ministerului Ap„r„rii.
CAPITOLUL IV
Œnso˛irea coloanelor militare
SECﬁIUNEA 1
Œnso˛irea coloanelor de autovehicule militare

Art. 22. — Coloanele militare se Ónso˛esc cu autovehicule ale poli˛iei militare care vor fi
echipate cu mijloace speciale de avertizare, luminoase ∫i sonore, conform prevederilor art. 32
alin. (2) lit. b) ∫i alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„.
Art. 23. — (1) Coloanele militare oficiale se Ónso˛esc cu echipaje ale poli˛iei militare, astfel:
a) la nivelul ministrului ap„r„rii, de minimum dou„ echipaje ale poli˛iei militare ∫i la nevoie de
2—5 motocicli∫ti din subunitatea de Ónso˛ire;
b) la nivelul secretarilor de stat, ∫efului Statului Major General, inspectorului general,
secretarului general al Ministerului Ap„r„rii ∫i ∫efului Direc˛iei Generale de Informa˛ii a Ap„r„rii, de
minimum un echipaj al poli˛iei militare, c‚nd coloana este format„ din p‚n„ la 5 vehicule, ∫i de
minimum dou„ echipaje, c‚nd coloana este format„ dintr-un num„r mai mare de 5 autovehicule;
c) la nivelul loc˛iitorului, directorului ∫i directorului adjunct al ∫efului Statului Major General ∫i al
celor ce Óncadreaz„ func˛ii de la general de brigad„ la general, inclusiv personalit„˛ile civile
asimilate acestor func˛ii, de minimum un echipaj al poli˛iei militare;
d) la nivelul ∫efilor statelor majore ale categoriilor de for˛e ale armatei, de minimum un echipaj
al poli˛iei militare, din cadrul structurilor respective.
(2) Œn func˛ie de importan˛a misiunilor, anotimp ∫i de starea drumurilor, coloanele care
transport„ delega˛ii str„ine precizate la alin. (1) lit. b), c) ∫i d) pot fi Ónso˛ite de motocicli∫ti din
poli˛ia militar„.
Art. 24. — Œn situa˛ii deosebite, care impun deplasarea Ón regim de urgen˛„, ministrul ap„r„rii,
precum ∫i omologii acestuia din str„in„tate, afla˛i Ón vizit„ oficial„ Ón Rom‚nia, pot beneficia de
Ónso˛irea ∫i cu echipaje de poli˛ie rutier„.
SECﬁIUNEA a 2-a
Circula˛ia coloanelor pedestre

Art. 25. — (1) Conduc„torii coloanelor militare care se
drumurilor publice au obliga˛iile prev„zute Ón legisla˛ia rutier„
(2) Pentru semnalizarea corespunz„toare a prezen˛ei
pedestre, militarii dispu∫i Ón fa˛„/spate trebuie s„ poarte
fluorescent-reflectorizant.

deplaseaz„ pe partea carosabil„ a
Ón vigoare.
pe carosabil a coloanelor militare
echipament de protec˛ie-avertizare

CAPITOLUL V
Dispozi˛ii finale
Art. 26. — Structurile abilitate din Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne sprijin„ activitatea
garnizoanelor pentru cunoa∫terea regulilor de circula˛ie, prin prezentarea de inform„ri ∫i analize de
caz privind accidentele rutiere, filme cu tematic„ rutier„, materiale foto, pliante, afi∫e etc. ∫i
particip„ la activit„˛ile de analiz„ a problemelor ce privesc circula˛ia pe drumurile publice.
Art. 27. — Ministerul Ap„r„rii, prin structurile abilitate, elaboreaz„ ∫i actualizeaz„ instruc˛iuni
proprii pentru aplicarea prezentelor norme.
Art. 28. — (1) Pe timpul Óndeplinirii misiunilor de Ónso˛ire a coloanelor militare sau a
demnitarilor militari str„ini, modalit„˛ile de comunicare prin re˛eaua radio se vor stabili de comun
acord Óntre unit„˛ile ce particip„ la realizarea misiunii.
(2) Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne asigur„ accesul personalului de poli˛ie militar„, Ón
vederea execut„rii misiunilor specifice, prin infrastructura de comunica˛ii proprie, la informa˛ii
privind starea meteo-rutier„, valorile traficului, obstacole ∫i lucr„ri Ón carosabil sau orice alte
informa˛ii care atrag m„suri de restric˛ionare ori deviere a traficului rutier sau pietonal.
(3) Structura de poli˛ie militar„ care organizeaz„, execut„ ∫i/sau coordoneaz„ misiunea de
Ónso˛ire comunic„ din timp structurii competente din Inspectoratul General al Poli˛iei Rom‚ne
itinerarele de deplasare.
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
care stabile∫te regulile detaliate de aplicare a Normei sanitare veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor de implementare a reglement„rilor
pentru aditivii utiliza˛i Ón nutri˛ia animalelor, aprobat„
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006, cu privire la func˛iile ∫i atribu˛iile
laboratorului na˛ional de referin˛„ privind cererile de autorizare
a aditivilor pentru furaje
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. 80.271 din 14 septembrie 2006, Óntocmit de Direc˛ia de
control ∫i coordonare a activit„˛ii farmaceutice veterinare 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„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor care stabile∫te
regulile detaliate de aplicare a Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor de
implementare a reglement„rilor pentru aditivii utiliza˛i Ón nutri˛ia animalelor, aprobate prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006, cu privire la
func˛iile ∫i atribu˛iile laboratorului na˛ional de referin˛„ privind cererile de autorizare a aditivilor
pentru furaje, 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. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin se abrog„ orice alte dispozi˛ii contrare.
Art. 4. — Prezentul ordin creeaz„ cadrul juridic necesar aplic„rii directe, de la data ader„rii, a
Regulamentului Comisiei nr. 378/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
nr. 1.831/2003 (CE) al Parlamentului European ∫i al Consiliului privind func˛iile ∫i atribu˛iile
Laboratorului Comunitar de Referin˛„ cu privire la cererile de autorizare a unor aditivi pentru
furaje, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 59 din 5 martie 2005,
p. 8—15.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Che˛an Radu Roati∫
Bucure∫ti, 15 septembrie 2006.
Nr. 220.
ANEX√

NORM√

sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor care stabile∫te regulile detaliate de aplicare
a Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor de implementare
a reglement„rilor pentru aditivii utiliza˛i Ón nutri˛ia animalelor, aprobat„
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006, cu privire la func˛iile ∫i atribu˛iile laboratorului
na˛ional de referin˛„ privind cererile de autorizare a aditivilor pentru furaje
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
ARTICOLUL 1
Obiectul ∫i domeniul de aplicare

(1) Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor vizeaz„ stabilirea regulilor
detaliate de aplicare a Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor de implementare
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a reglement„rilor pentru aditivii utiliza˛i Ón nutri˛ia animalelor, aprobate prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006, care creeaz„ cadrul juridic
necesar aplic„rii directe, de la data ader„rii, a Regulamentului Parlamentului European ∫i al
Consiliului nr. 1.831/2003 (CE), referitor la:
a) cererile de autorizare a unui aditiv pentru furaje sau a unei noi utiliz„ri a unui aditiv pentru
furaje, astfel cum se men˛ioneaz„ Ón art. 4 alin. (1) din norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006 (cererea); ∫i
b) func˛iile ∫i atribu˛iile laboratorului na˛ional de referin˛„ (LNR).
ARTICOLUL 2
Defini˛ii

(1) Œn sensul prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, se aplic„
urm„toarele defini˛ii:
a) proba de referin˛„ — proba reprezentativ„ din aditivul pentru furaje, care face obiectul unei
cereri, astfel cum se men˛ioneaz„ la art. 7 alin. (3) lit. f) din norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006;
b) metoda de analiz„ — procedura de decelare a substan˛ei/substan˛elor active a/ale aditivului
Ón furaje ∫i, dac„ este cazul, a reziduurilor sau metaboli˛ilor din alimente, astfel cum se
men˛ioneaz„ Ón art. 7 alin. (3) lit. c) din norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 196/2006;
c) evaluarea metodei de analiz„ — evaluarea minu˛ioas„ a protocolului metodei de analiz„,
conform descrierii din cererea de autorizare care cuprinde, c‚nd este necesar, cercet„rile din
literatura ∫tiin˛ific„, dar nu Ón mod obligatoriu studii experimentale;
d) experimentarea metodei de analiz„ — aplicarea metodei de analiz„ Ón laborator ∫i
compararea rezultatelor ob˛inute cu cele descrise Ón cerere;
e) validarea metodei de analiz„ — proces care const„ Ón a se demonstra c„ o metod„ de
analiz„ este adaptat„ obiectivului urm„rit, printr-un studiu la nivel de laboratoare Ón conformitate cu
normele ISO 5725-1 p‚n„ la 6 sau cu alte orient„ri armonizate la nivel interna˛ional pentru
validarea metodelor prin studiu la nivel de laboratoare;
f) furaj destinat test„rii — proba prelevat„ din furaje sau proba din premix, care con˛ine sau nu
aditivul pentru furaje care face obiectul cererii, destinat„ unor studii experimentale privind metoda
de analiz„ pentru determinarea aditivului con˛inut Ón furaje ∫i/sau Ón premixuri;
g) aliment destinat test„rii — proba de aliment provenind de la un animal care a fost hr„nit cu
furaje care au avut sau nu au avut ad„ugat aditivul pentru furaje care face obiectul cererii,
destinat„ unor studii experimentale privind metoda de analiz„ pentru determinarea aditivului furajer
Ón reziduu/reziduuri sau metabolit/metaboli˛i.
ARTICOLUL 3
Probe de referin˛„

(1) Orice persoan„ care prezint„ o cerere trebuie s„ trimit„ probe de referin˛„:
a) Ón forma pe care solicitantul inten˛ioneaz„ s„ o dea aditivului pentru punerea acestuia pe
pia˛„; sau
b) u∫or convertibile Ón forma pe care solicitantul inten˛ioneaz„ s„ o dea aditivului pentru
punerea lui pe pia˛„.
(2) Cele 3 probe de referin˛„ trebuie s„ fie Ónso˛ite de o declara˛ie scris„ a solicitantului, care
s„ ateste c„ acesta a achitat taxa men˛ionat„ Ón art. 4 alin. (1).
(3) La cererea LNR, solicitantul furnizeaz„ furajele/alimentele destinate test„rii.
ARTICOLUL 4
Taxe

(1) Pentru fiecare cerere, solicitantul va achita taxele prev„zute Ón Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 45/2005 privind
aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor ∫i examenelor de laborator, precum ∫i a unor
activit„˛i sanitare veterinare, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 333 din 20
aprilie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Aceste taxe pot fi actualizate periodic prin ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.
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ARTICOLUL 5
Rapoarte de evaluare transmise la LNR

(1) Pentru fiecare cerere, LNR prezint„ un raport complet de evaluare Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor (Autoritatea), Ón termen de 3 luni de la data
primirii unei cereri valabile, astfel cum se prevede la art. 8 alin. (1) din norma sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006, ∫i de la achitarea taxei prev„zute la
art. 4. Cu toate acestea, Ón cazul Ón care LNR consider„ c„ cererea este foarte complex„, el
poate prelungi acest termen cu o lun„. LNR informeaz„ Comitetul pentru produse medicinale
veterinare, Autoritatea ∫i solicitantul cu privire la aceast„ prelungire.
(2) Raportul de evaluare men˛ionat la alin. (1) con˛ine Ón special:
a) o evaluare care s„ indice dac„ metodele de analiz„ prezentate Ón datele furnizate Ón cerere
Óndeplinesc cerin˛ele controalelor oficiale;
b) o precizare Ón cazul Ón care se consider„ necesar a se proceda la experimentarea metodei
de analiz„;
c) o prevedere referitoare la necesitatea de a se proceda la validarea metodei de analiz„
printr-un studiu la nivel de laboratoare.
CAPITOLUL II
Laboratoare na˛ionale de referin˛„
ARTICOLUL 6
Laboratoare na˛ionale de referin˛„

(1) Laboratorul comunitar de referin˛„ (LNC) este asistat de un grup de laboratoare na˛ionale
de referin˛„ (grupul) pentru func˛iile ∫i atribu˛iile men˛ionate la pct. 2.2, 2.4 ∫i 3 din anexa nr. 2 la
Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului nr. 1.831/2003 (CE) cu privire la aditivii
utiliza˛i Ón nutri˛ia animalelor, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L
268 din 18 octombrie 2003.
(2) Laboratoarele incluse Ón anexa la prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor sunt desemnate ca laboratoare na˛ionale de referin˛„ care fac parte din grup.
CAPITOLUL III
Experimentarea ∫i validarea metodelor de analiz„, a rapoartelor ∫i orient„rilor
ARTICOLUL 7
Experimentarea ∫i validarea metodelor de analiz„

(1) LNR indic„ Ón raportul s„u de evaluare c„tre Autoritate, Ón conformitate cu art. 5 alin. (2),
∫i trebuie s„ informeze solicitantul ∫i Comitetul pentru produse medicinale veterinare dac„ sunt
considerate necesare urm„toarele demersuri:
a) experimentarea metodelor de analiz„;
b) validarea metodelor de analiz„.
Ulterior, LNR furnizeaz„ solicitantului un document care descrie activitatea pe care trebuie s„ o
desf„∫oare laboratorul, inclusiv un calendar al acestei activit„˛i ∫i o estimare a taxei speciale care
trebuie s„ fie pl„tit„ de solicitant. Acesta din urm„ informeaz„ LNR cu privire la acceptarea
documentului Ón termen de 15 zile de la data la care l-a primit.
(2) LNR completeaz„ raportul destinat Autorit„˛ii, astfel cum se men˛ioneaz„ la art. 5 alin. (1),
printr-un addendum privind rezultatul aplic„rii procedurii prev„zute la alin. (1), Ón termen de 30 de
zile de la data la care LNR dispune de rezultatele testelor de experimentare ∫i validare.
ARTICOLUL 8
Rapoarte

LNR are obliga˛ia de a redacta un raport anual privind activit„˛ile realizate Ón fiecare an Ón
cadrul punerii Ón aplicare a prezentului ordin, cu prezentarea acestuia Autorit„˛ii.
ARTICOLUL 9
Orient„ri

LNR va trebui s„ stabileasc„ ghidurile detaliate pentru solicitan˛i cu privire la:
a) probele de referin˛„;
b) experimentarea metodelor de analiz„, care includ Ón special criteriile necesare stabilirii
momentului Ón care acestea pot deveni necesare;
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c) validarea metodelor de analiz„, incluz‚nd Ón special criteriile de stabilire a momentului Ón
care aceast„ validare poate deveni necesar„.
ARTICOLUL 10

Anexa face parte integrant„ din prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.

ANEX√*)
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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RECTIFIC√RI
Œn tabelul de la pct. 1 al art. I din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.651/2005 pentru modificarea anexei la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 864/2005 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 ∫i a anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.276/2005 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 ∫i Ón municipiul Bucure∫ti, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.148 din 19 decembrie 2005, se face urm„toarea rectificare
(care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la nr. crt. 48, Ón coloana îJude˛ul/unitatea administrativ-teritorial„/unitatea de Ónv„˛„m‚nt“, Ón loc de:
î™coala cu cls. I—IV R„dule∫ti, comuna V‚n„tori“ se va citi: î™coala cu cls. I—IV Jor„∫ti, comuna V‚n„tori“.
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