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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515
din data de 22 august 2006,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Domnul Onciulescu Nicolae Marcel, judec„tor la Curtea
de Apel Pite∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.140.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 515
din data de 22 august 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Marin Ion, pre∫edinte cu delega˛ie al Cur˛ii de
Apel Ploie∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.141.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 562
din data de 5 septembrie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Popescu Mariana, vicepre∫edintele Cur˛ii de
Apel Bra∫ov, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.142.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 562
din data de 5 septembrie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Moiceanu Ioan Dorel, procuror Ón cadrul
Parchetului de pe l‚ng„ Tribunalul Mure∫, se elibereaz„ din func˛ie ca
urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.143.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. a) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 553
din data de 22 august 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ion Marian, procuror la Parchetul de pe l‚ng„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.144.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. a) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 553
din data de 22 august 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ioan Sas, judec„tor la Judec„toria Sighetu
Marma˛iei, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.145.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat produc„torilor agricoli
din sectorul vegetal Ón anul 2006
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 5 alin. (1) ∫i ale art. 16 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 20/2006
privind sprijinul direct al statului acordat produc„torilor agricoli din sectorul vegetal Ón anul 2006, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 264/2006,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza Referatului de aprobare nr. 93.064 din 4 octombrie 2006 al Direc˛iei generale de implementare politici
sectoriale ∫i de pia˛„,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 218/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 20/2006 privind sprijinul direct al statului
acordat produc„torilor agricoli din sectorul vegetal Ón anul
2006, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 311 din 6 aprilie 2006, cu modific„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — Termenul pentru depunerea cererilor Ón
vederea acord„rii sprijinului direct pentru planta˛iile de pomi
fructiferi, arbu∫ti fructiferi ∫i c„p∫uni este 10 noiembrie 2006
inclusiv.“
2. Alineatul (3) al articolului 19 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Bonurile valorice sunt valabile p‚n„ la data de
20 noiembrie 2006 inclusiv.“
3. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 21. — Sucursalele jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ale Agen˛iei primesc spre decontare bonuri
valorice p‚n„ la data de 30 noiembrie 2006 inclusiv,
deconturile se depun la Agen˛ie p‚n„ la data de
4 decembrie 2006, dup„ care Agen˛ia solicit„ p‚n„ la

7 decembrie 2006 Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale disponibilizarea fondurilor necesare, iar
p‚n„ la 20 decembrie 2006 vireaz„ sumele cuvenite Ón
conturile furnizorilor.“
4. Alineatele (1) ∫i (3) ale articolului 25 vor avea
urm„torul cuprins:
î(1) Termenul pentru depunerea cererilor Ón vederea
acord„rii sprijinului direct pentru cultura vi˛ei-de-vie din
soiuri nobile este 10 noiembrie 2006 inclusiv.
..............................................................................................
(3) Bonurile valorice sunt valabile p‚n„ la 20 noiembrie
2006 inclusiv.“
5. Articolul 26 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 26. — Sucursalele jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti ale Agen˛iei primesc spre decontare bonuri
valorice p‚n„ la data de 30 noiembrie 2006 inclusiv ∫i
depun deconturile la Agen˛ie p‚n„ la data de 4 decembrie
2006, dup„ care Agen˛ia solicit„ p‚n„ la 7 decembrie 2006
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
disponibilizarea fondurilor necesare, iar p‚n„ la
20 decembrie 2006 vireaz„ sumele cuvenite Ón contul
furnizorilor.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 671.
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI
Nr. 968 din 14 septembrie 2006
Nr. 665 din 18 septembrie 2006
MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR
Nr. 1.462 din 27 septembrie 2006

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, al ministrului economiei
∫i comer˛ului ∫i al ministrului administra˛iei ∫i internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea
Procedurii ∫i criteriilor de autorizare a operatorilor economici Ón vederea prelu„rii responsabilit„˛ii
privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare ∫i reciclare a de∫eurilor de ambalaje
Œn temeiul art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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Ón temeiul art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru
Protec˛ia Mediului, al art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al 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
prin Legea nr. 604/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor, ministrul economiei ∫i comer˛ului ∫i ministrul administra˛iei ∫i
internelor emit prezentul ordin.
Art. I. — Alineatul (2) al articolului 3 din Ordinul
ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, al ministrului
economiei ∫i comer˛ului ∫i al ministrului administra˛iei ∫i
internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea
Procedurii ∫i criteriilor de autorizare a operatorilor economici
Ón vederea prelu„rii responsabilit„˛ii privind realizarea
obiectivelor anuale de valorificare ∫i reciclare a de∫eurilor
de ambalaje, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2006, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î(2) Comisia prev„zut„ la alin. (1) are urm„toarea
componen˛„:
a) pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia
Mediului — pre∫edinte:
b) directorul general al Direc˛iei generale gestiune
de∫euri ∫i substan˛e chimice periculoase din cadrul
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor —
vicepre∫edinte;
c) un reprezentant al Direc˛iei de∫euri din cadrul
Direc˛iei generale gestiune de∫euri ∫i substan˛e chimice
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu

periculoase din Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor —
membru;
d) un reprezentant al Compartimentului juridic,
contencios administrativ din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Protec˛ia Mediului — membru;
e) 2 reprezentan˛i ai Direc˛iei de∫euri ∫i substan˛e
chimice periculoase din cadrul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Protec˛ia Mediului — membri;
f) un reprezentant al Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului — Comisia Na˛ional„ pentru Reciclarea
Materialelor — membru;
g) un reprezentant al Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor — Direc˛ia general„ servicii de interes general ∫i
parteneriat cu asocia˛iile ale∫ilor locali — membru;
h) un reprezentant al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod„rie
Comunal„ — membru.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫

Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modific„rile designului
∫i inscrip˛ion„rii ambalajului medicamentelor de uz uman, precum ∫i modific„rile prospectului
∫i rezumatului caracteristicilor produsului, altele dec‚t cele datorate unor varia˛ii de tip IA, IB ∫i II
Av‚nd Ón vedere prevederile titlului XVII îMedicamentul“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul
s„n„t„˛ii ∫i ale Ordonan˛ei Guvernului nr. 125/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale a
Medicamentului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 594/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei farmaceutice nr. E.N. 4.713/2006,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Toate modific„rile privind designul ∫i
inscrip˛ionarea ambalajului, precum ∫i modific„rile
prospectului ∫i rezumatului caracteristicilor produsului (RCP)
pentru medicamentele de uz uman se prezint„ Agen˛iei
Na˛ionale a Medicamentului de c„tre de˛in„torul autoriza˛iei
de punere pe pia˛„, denumit Ón continuare de˛in„tor.
Art. 2. — Œn vederea aprob„rii modific„rilor prev„zute la
art. 1, de˛in„torul depune la Agen˛ia Na˛ional„ a
Medicamentului urm„toarele documente:
a) cerere, Ón care sunt prezentate sumar modific„rile
propuse, Ónso˛it„ de formularul de tarifare Óntocmit Ón
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare ale Agen˛iei
Na˛ionale a Medicamentului privind primirea cererilor pentru
modific„ri la autoriza˛ia de punere pe pia˛„ ∫i Óncasarea
tarifelor aferente;
b) prospect ∫i RCP, at‚t Ón varianta pe h‚rtie, c‚t ∫i
cea Ón format electronic, Óntocmite Ón conformitate cu

reglement„rile Ón vigoare privind prospectul ∫i RCP-ul
pentru medicamentele de uz uman, respectiv prospect ∫i
RCP curente/prospect ∫i RCP propuse. Modific„rile propuse
se specific„ Ón mod clar, prin sublinierea cuvintelor
modificate;
c) Ón cazul Ón care documenta˛ia este prezentat„ Óntr-o
alt„ limb„ dec‚t limba rom‚n„, se depun prospectul ∫i
RCP-ul cu modific„rile propuse subliniate, Ón limba englez„
∫i traducerea corespunz„toare;
d) machete de ambalaj primar ∫i/sau secundar, dup„
cum este cazul, inscrip˛ionate Ón conformitate cu
reglement„rile Ón vigoare privind etichetarea medicamentelor
de uz uman, respectiv etichet„ curent„/etichet„ propus„.
Art. 3. — (1) Cererea ∫i formularul de tarifare se depun
Ón cazul medicamentelor care au autoriza˛ie de punere pe
pia˛„ Ón vigoare emis„ de Agen˛ia Na˛ional„ a
Medicamentului.
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(2) Pentru medicamentele aflate Ón procedur„ de
reÓnnoire a autoriza˛iei de punere pe pia˛„ se depune
formular de tarifare numai Ón cazul Ón care solicitantul
dore∫te evaluarea cererii Ónainte de finalizarea procedurii
de reÓnnoire.
Art. 4. — Termenul de solu˛ionare a cererii privind
modificarea designului ∫i inscrip˛ion„rii ambalajului, precum
∫i modificarea prospectului ∫i RCP-ului este de 60 de zile
de la data confirm„rii pl„˛ii tarifului Agen˛iei Na˛ionale a
Medicamentului de c„tre Departamentul economic al
acesteia.
Art. 5. — Œn cazul Ón care Agen˛ia Na˛ional„ a
Medicamentului nu a formulat solicit„ri Ón intervalul de timp
prev„zut la art. 4, notificarea poate fi considerat„ ca fiind
acceptat„.
Art. 6. — Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului
informeaz„ de˛in„torul asupra accept„rii cererii ∫i emite
documente rectificative, atunci c‚nd este cazul, modificare
la autoriza˛ia de punere pe pia˛„, anexele la autoriza˛ia de
punere pe pia˛„ modificate sau p„r˛ile modificate ale
anexelor la autoriza˛ia de punere pe pia˛„, Ón termen de
30 de zile de la solu˛ionare.
Art. 7. — (1) Œn cazul Ón care Agen˛ia Na˛ional„ a
Medicamentului solicit„ informa˛ii suplimentare Ón leg„tur„
cu cererile privind modificarea designului ∫i inscrip˛ion„rii
ambalajului, modificarea prospectului ∫i RCP-ului, de˛in„torul
trebuie s„ r„spund„ solicit„rilor Ón termen de 60 de zile de
la primirea adresei.

(2) Œn aceast„ situa˛ie, derularea procedurii este oprit„
p‚n„ la depunerea informa˛iilor suplimentare solicitate de
Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului.
Art. 8. — (1) Œn cazul Ón care nu sunt Óndeplinite
condi˛iile pentru aprobarea cererii, aceasta se respinge;
dac„ de˛in„torul nu transmite datele solicitate Ón termenul
stabilit, cererea se consider„ respins„ de drept la expirarea
acestuia.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului informeaz„
de˛in„torul asupra respingerii cererii.
(3) Respingerea cererii nu aduce atingere dreptului
de˛in„torului de a depune o nou„ cerere.
Art. 9. — Prevederile prezentului ordin se aplic„
cererilor privind modific„rile designului ∫i inscrip˛ion„rii
ambalajului medicamentelor de uz uman, precum ∫i
modific„rile prospectului ∫i rezumatului caracteristicilor
produsului, altele dec‚t cele datorate unor varia˛ii de tip IA,
IB ∫i II, depuse la Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului
dup„ data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin.
Art. 10. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 1.126/2003
pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind
modific„rile designului ∫i inscrip˛ion„rii ambalajului, precum
∫i modific„rile prospectului, altele dec‚t cele datorate unor
varia˛ii de tip IA, IB ∫i II, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003.
Art. 11. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 2 octombrie 2006.
Nr. 1.205.

MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind modul de solu˛ionare a cererilor de transfer
al autoriza˛iei de punere pe pia˛„
Av‚nd Ón vedere prevederile titlului XVII îMedicamentul“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul
s„n„t„˛ii ∫i ale Ordonan˛ei Guvernului nr. 125/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale a
Medicamentului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 594/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei farmaceutice nr. E.N. 4.714/2006,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele privind modul de
solu˛ionare a cererilor de transfer al autoriza˛iei de punere
pe pia˛„, potrivit anexelor nr. 1, 2 ∫i 3.
Art. 2. — Prevederile normelor prev„zute la art. 1 se
aplic„ cererilor de transfer al autoriza˛iei de punere pe
pia˛„ ce se depun la Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului
dup„ data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. — Anexele nr. 1, 2 ∫i 3 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice dispozi˛ie contrar„.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 2 octombrie 2006.
Nr. 1.206.
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ANEXA Nr. 1

NORME
privind modul de solu˛ionare a cererilor de transfer al autoriza˛iei de punere pe pia˛„
CAPITOLUL I
Introducere
Art. 1. — Prezentele norme stabilesc procedura
administrativ„, precum ∫i modalit„˛ile de examinare a
cererilor de transfer al autoriza˛iei de punere pe pia˛„
pentru medicamente de uz uman autorizate prin procedur„
na˛ional„.
CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
Art. 2. — Prezentele norme se aplic„ cererilor de
transfer al autoriza˛iei de punere pe pia˛„ emise de Agen˛ia
Na˛ional„ a Medicamentului.
Art. 3. — Prezentele norme nu se aplic„ Ón cazul
cererilor de varia˛ie tip IA/1 referitoare la schimbarea
numelui de˛in„torului autoriza˛iei de punere pe pia˛„.
CAPITOLUL III
Defini˛ii
Art. 4. — (1) Transferul autoriza˛iei de punere pe pia˛„
este procedura prin care este Ónlocuit de˛in„torul autoriza˛iei
de punere pe pia˛„ curent (existent) cu un nou de˛in„tor.
(2) Noul de˛in„tor al autoriza˛iei de punere pe pia˛„
trebuie s„ fie stabilit Ón Rom‚nia sau Ón unul dintre statele
membre ale Uniunii Europene.
Art. 5. — Un transfer al autoriza˛iei de punere pe pia˛„
poate fi necesar Ón cazul unei fuziuni/achizi˛ion„ri, prin care
de˛in„torul autoriza˛iei de punere pe pia˛„ este preluat de
c„tre o alt„ societate comercial„ ∫i Ónceteaz„ s„ existe ca
o entitate juridic„ separat„, Ón cazul Ón care o societate
comercial„ vinde medicamentul ∫i drepturile asupra
medicamentului unei alte societ„˛i comerciale sau Ón alte
situa˛ii permise de lege.
CAPITOLUL IV
Procedura administrativ„ privind solu˛ionarea cererilor
de transfer al autoriza˛iei de punere pe pia˛„
Art. 6. — De˛in„torul autoriza˛iei de punere pe pia˛„,
denumit Ón continuare de˛in„tor, depune la Agen˛ia
Na˛ional„ a Medicamentului cererea pentru transferul
autoriza˛iei de punere pe pia˛„, Ón conformitate cu anexa
nr. 3, Ónso˛it„ de documenta˛ia de sus˛inere, Ón conformitate
cu anexa nr. 2, ∫i de formularul de tarifare, Óntocmit Ón
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare ale Agen˛iei
Na˛ionale a Medicamentului, privind primirea cererilor pentru
modific„ri la autoriza˛ia de punere pe pia˛„ ∫i Óncasarea
tarifelor aferente.
Art. 7. — O cerere trebuie s„ fac„ referire la o singur„
autoriza˛ie de punere pe pia˛„.
Art. 8. — Cererea pentru transferul autoriza˛iei de
punere pe pia˛„ ∫i formularul de tarifare se depun Ón cazul
medicamentelor pentru care exist„ autoriza˛ie de punere pe
pia˛„ Ón vigoare emis„ de Agen˛ia Na˛ional„ a
Medicamentului.
Art. 9. — Pentru medicamentele aflate Ón procedur„ de
reÓnnoire a autoriza˛iei de punere pe pia˛„, cererea de
transfer este Ónso˛it„ de formularul de tarifare doar Ón cazul
Ón care solicitantul dore∫te evaluarea cererii de transfer
Ónainte de finalizarea procedurii de reÓnnoire a autoriza˛iei
de punere pe pia˛„.

Art. 10. — Œn cazul Ón care este necesar„, Ón timpul
procedurii de autorizare, Ónlocuirea de˛in„torului autoriza˛iei
de punere pe pia˛„ propus ini˛ial, solicitantul informeaz„
Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului despre aceasta printr-o
adres„ Ónso˛it„ de documenta˛ia de sus˛inere relevant„,
Óntocmit„ Ón conformitate cu anexa nr. 2.
Art. 11. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului
verific„ dac„ cererea ∫i documenta˛ia de sus˛inere sunt
corecte ∫i complete.
(2) Œn cazul Ón care cererea ∫i documenta˛ia sunt
validate sub aspect administrativ, se d„ curs procedurii.
(3) Œn cazul Ón care nu este validat„, cererea se
respinge; procedura poate fi reluat„ prin depunerea unei
noi cereri.
Art. 12. — Evaluarea cererii pentru transferul autoriza˛iei
de punere pe pia˛„ are loc dup„ confirmarea pl„˛ii tarifului
Agen˛iei Na˛ionale a Medicamentului de c„tre
Departamentul economic al acesteia, Ón acord cu
reglement„rile Ón vigoare ale Agen˛iei Na˛ionale a
Medicamentului.
Art. 13. — Termenul Ón care Agen˛ia Na˛ional„ a
Medicamentului trebuie s„ solu˛ioneze cererea pentru
transferul autoriza˛iei de punere pe pia˛„ este de 30 de zile
de la data confirm„rii pl„˛ii de c„tre Departamentul
economic.
Art. 14. — (1) Œn cazul aprob„rii cererii de c„tre Agen˛ia
Na˛ional„ a Medicamentului, aceasta informeaz„ Ón scris
fostul ∫i noul de˛in„tor asupra aprob„rii transferului ∫i emite
documentele rectificative (modificare la autoriza˛ia de
punere pe pia˛„, p„r˛ile modificate ale anexelor la
autoriza˛ia de punere pe pia˛„), Ón termen de 30 de zile de
la solu˛ionare.
(2) Documentele rectificative vor fi comunicate doar
noului de˛in„tor.
Art. 15. — (1) Transferul autoriza˛iei de punere pe pia˛„
este valabil de la data la care Agen˛ia Na˛ional„ a
Medicamentului informeaz„ fostul ∫i noul de˛in„tor cu privire
la aprobarea cererii de transfer.
(2) Data implement„rii transferului autoriza˛iei de punere
pe pia˛„ este data la care noul de˛in„tor Ó∫i asum„ toate
responsabilit„˛ile care Ói revin, Ón conformitate cu titlul XVII
îMedicamentul“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón
domeniul s„n„t„˛ii. Aceasta se stabile∫te de Agen˛ia
Na˛ional„ a Medicamentului pe baza acordului dintre fostul
∫i noul de˛in„tor al autoriza˛iei de punere pe pia˛„ ∫i se
men˛ioneaz„ Ón documentele de aprobare a transferului.
Art. 16. — Solu˛ia Agen˛iei Na˛ionale a Medicamentului
va fi de respingere a cererii Ón cazul Ón care documentele
transmise pentru sus˛inerea cererii de transfer al autoriza˛iei
de punere pe pia˛„ sunt incomplete sau dac„ nu au fost
Óndeplinite condi˛iile de transfer al autoriza˛iei de punere pe
pia˛„, Ón conformitate cu anexa nr. 2.
Art. 17. — Œn situa˛ia Ón care Agen˛ia Na˛ional„ a
Medicamentului solicit„ completarea documenta˛iei de
sus˛inere a cererii pentru transferul autoriza˛iei de punere
pe pia˛„, r„spunsul la solicit„ri trebuie s„ fie transmis
integral, Ón termen de 60 de zile de la primirea adresei, iar
Ón acest caz derularea procedurii este suspendat„ p‚n„ la
depunerea informa˛iilor suplimentare solicitate de Agen˛ia
Na˛ional„ a Medicamentului.
Art. 18. — (1) Œn cazul Ón care documentele solicitate
transmise nu Óndeplinesc condi˛iile pentru aprobarea cererii
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de transfer, cererea se respinge; dac„ documentele nu
sunt transmise la termenul stabilit, cererea este de drept
respins„.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului va informa Ón
scris ambii de˛in„tori, curent ∫i propus, asupra respingerii
cererii de transfer.
(3) Respingerea cererii de transfer nu aduce atingere
dreptului de a depune o nou„ cerere de transfer.
Art. 19. — (1) Se recomand„ ca de˛in„torul autoriza˛iei
de punere pe pia˛„ s„ evite depunerea unor cereri de
varia˛ie Ón paralel cu cererea pentru transferul autoriza˛iei
de punere pe pia˛„.

(2) Œn cazul Ón care se depun cereri de varia˛ie Ón
timpul procedurii de evaluare a cererii de transfer, acestea
vor fi solu˛ionate independent de cererea de transfer.
Art. 20. — (1) Modific„rile la nivelul produc„torului/
produc„torilor produsului finit, rezultate din transferul
autoriza˛iei de punere pe pia˛„, nu sunt considerate parte a
procedurii de transfer.
(2) Varia˛iile respective trebuie depuse separat, simultan
cu cererea de transfer sau ulterior aprob„rii cererii de
transfer.
(3) Procedura de evaluare a cererilor de varia˛ie
men˛ionate la alin. (2) va fi ini˛iat„ dup„ aprobarea cererii
de transfer.
ANEXA Nr. 2

DOCUMENTELE ™I INFORMAﬁIILE

care trebuie s„ Ónso˛easc„ cererea de transfer al autoriza˛iei de punere pe pia˛„
1. Denumirea medicamentului pentru care se solicit„
transferul autoriza˛iei de punere pe pia˛„, num„rul
autoriza˛iei de punere pe pia˛„ ∫i data p‚n„ la care
autoriza˛ia de punere pe pia˛„ este valabil„
2. Date de identificare (numele, adresa ∫i e-mail) privind
de˛in„torul curent ∫i de˛in„torul propus
3. Un document care s„ certifice c„ dosarul complet,
actualizat al produsului sau o copie a acestui dosar a fost
f„cut/f„cut„ disponibil/disponibil„ ori a fost transferat/
transferat„ c„tre noul de˛in„tor al autoriza˛iei de punere pe
pia˛„
4. Un document privind data la care noul de˛in„tor al
autoriza˛iei de punere pe pia˛„ preia toate responsabilit„˛ile
de la de˛in„torul curent al autoriza˛iei de punere pe pia˛„
pentru medicamentul pentru care se solicit„ transferul; se
va face referire la data implement„rii transferului autoriza˛iei
de punere pe pia˛„.
5. Dovada stabilirii noului de˛in„tor Ón Rom‚nia sau Ón
Uniunea European„ (UE)
6. Documente din care s„ rezulte c„ noul de˛in„tor are
capacitatea de a-∫i Óndeplini toate responsabilit„˛ile cerute
unui de˛in„tor de autoriza˛ie de punere pe pia˛„, Ón acord
cu legisla˛ia farmaceutic„ Ón vigoare:
a) un document de identificare a persoanei calificate,
responsabil„ cu activitatea de farmacovigilen˛„, Ómpreun„
cu adresa, telefonul, faxul, e-mail ∫i curriculum vitae ale
persoanei calificate; persoana calificat„ responsabil„ cu
activitatea de farmacovigilen˛„ trebuie s„ fie permanent la
dispozi˛ia noului de˛in„tor ∫i trebuie s„ fie stabilit„ Ón
Rom‚nia sau Ón UE;
b) un document care s„ descrie serviciul ∫tiin˛ific,
serviciu care r„spunde de informa˛iile privind
medicamentele puse pe pia˛„, incluz‚nd adresa, telefonul,
faxul;

c) un document de identificare a persoanei/companiei
autorizate pentru comunicarea Óntre noul de˛in„tor al
autoriza˛iei de punere pe pia˛„ ∫i Agen˛ia Na˛ional„ a
Medicamentului, dup„ aprobarea transferului autoriza˛iei de
punere pe pia˛„;
d) un document de identificare a persoanei de contact
responsabile de reclama˛iile ulterioare referitoare la produs,
incluz‚nd numele, adresa, telefonul, faxul ∫i e-mail.
7. O declara˛ie, atunci c‚nd este cazul, din care s„
reias„ c„ medicamentul pentru care se solicit„ transferul
autoriza˛iei de punere pe pia˛„ nu a fost pus Ónc„ pe pia˛„
Ón UE, Ón oricare dintre formele sale de prezentare
8. O declara˛ie a noului de˛in„tor al autoriza˛iei de
punere pe pia˛„, Ón care sunt listate orice m„suri restante
sau obliga˛ii specifice; dac„ nu mai este valabil niciunul
dintre cele dou„ aspecte, se face o declara˛ie Ón care se
men˛ioneaz„ c„ nu mai sunt de Óndeplinit m„suri restante
sau obliga˛ii specifice.
9. O declara˛ie c„ nu au fost f„cute alte modific„ri
referitoare la informa˛iile despre produs, Ón afara celor care
au vizat de˛in„torul autoriza˛iei de punere pe pia˛„ ∫i, dac„
este cazul, detalii privind reprezentan˛a local„
10. Noile informa˛ii despre produs (prospect, rezumatul
caracteristicilor produsului, etichet„).
N O T √:

Documentele men˛ionate la pct. 1, 2, 3, 4, 6 ∫i 9
trebuie s„ fie semnate at‚t de c„tre de˛in„torul curent, c‚t
∫i de c„tre noul de˛in„tor.
Documentul men˛ionat la pct. 7 trebuie s„ fie semnat de
c„tre de˛in„torul curent.
Documentele men˛ionate la pct. 5 ∫i 8 trebuie s„ fie
semnate de c„tre noul de˛in„tor.
ANEXA Nr. 3

CERERE

pentru transferul autoriza˛iei de punere pe pia˛„
Denumirea comercial„ a medicamentului:
Substan˛a activ„/substan˛ele active:
Forma farmaceutic„:
Concentra˛ia:
Calea de administrare:
Num„rul autoriza˛iei de punere pe pia˛„:
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De˛in„torul curent al autoriza˛iei de punere pe pia˛„
Numele:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
De˛in„torul propus al autoriza˛iei de punere pe pia˛„
Numele:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Numele ∫i adresa reprezentan˛ei/persoanei de contact (pentru de˛in„torul curent)
Numele:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Numele ∫i adresa reprezentan˛ei/persoanei de contact (pentru de˛in„torul propus)
Numele:
Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Documente ata∫ate la cererea de transfer:
o 1. Denumirea medicamentului pentru care se solicit„
transferul autoriza˛iei de punere pe pia˛„, num„rul
autoriza˛iei de punere pe pia˛„ ∫i data p‚n„ la care
autoriza˛ia de punere pe pia˛„ este valabil„
o 2. Date de identificare (numele, adresa ∫i e-mail)
privind de˛in„torul curent ∫i de˛in„torul propus
o 3. Un document care s„ certifice c„ dosarul
complet, actualizat al produsului sau o copie a acestui
dosar a fost f„cut/f„cut„ disponibil/disponibil„ ori a fost
transferat/ transferat„ c„tre noul de˛in„tor al autoriza˛iei de
punere pe pia˛„
o 4. Un document privind data la care noul de˛in„tor
al autoriza˛iei de punere pe pia˛„ preia toate
responsabilit„˛ile de la de˛in„torul curent al autoriza˛iei de
punere pe pia˛„ pentru medicamentul pentru care se
solicit„ transferul; se va face referire la data implement„rii
transferului autoriza˛iei de punere pe pia˛„
o 5. Dovada stabilirii noului de˛in„tor Ón Rom‚nia sau
Ón Uniunea European„ (UE)
o 6. Documente care s„ eviden˛ieze capacitatea noului
de˛in„tor de a-∫i Óndeplini toate responsabilit„˛ile cerute unui
de˛in„tor de autoriza˛ie de punere pe pia˛„, Ón acord cu
legisla˛ia farmaceutic„ Ón vigoare:
— un document de identificare a persoanei calificate,
responsabil„ cu activitatea de farmacovigilen˛„, Ómpreun„
cu adresa, telefonul, faxul, e-mail ∫i curriculum vitae ale
persoanei calificate; persoana calificat„ responsabil„ cu
activitatea de farmacovigilen˛„ trebuie s„ fie permanent la

dispozi˛ia noului de˛in„tor ∫i trebuie s„ fie stabilit„ Ón
Rom‚nia sau Ón UE;
— un document care s„ descrie serviciul ∫tiin˛ific,
serviciu care r„spunde de informa˛iile privind
medicamentele puse pe pia˛„, incluz‚nd adresa, telefonul,
faxul;
— un document de identificare a persoanei/companiei
autorizate pentru comunicarea Óntre noul de˛in„tor al
autoriza˛iei de punere pe pia˛„ ∫i Agen˛ia Na˛ional„ a
Medicamentului, dup„ aprobarea transferului autoriza˛iei de
punere pe pia˛„;
— un document de identificare a persoanei de contact
responsabile de reclama˛iile ulterioare referitoare la produs,
incluz‚nd numele, adresa, telefonul, faxul ∫i e-mail.
o
7. O declara˛ie semnat„, Ón cazul Ón care
medicamentul pentru care se solicit„ transferul autoriza˛iei
de punere pe pia˛„ nu a fost pus Ónc„ pe pia˛„ Ón UE, Ón
oricare dintre formele sale de prezentare
o 8. O scrisoare semnat„ de c„tre noul de˛in„tor al
autoriza˛iei de punere pe pia˛„, Ón care sunt listate orice
m„suri restante sau obliga˛ii specifice; dac„ nu mai este
valabil niciunul dintre cele dou„ aspecte, se face o
scrisoare prin care se men˛ioneaz„ c„ nu mai sunt de
Óndeplinit m„suri restante sau obliga˛ii specifice
o 9. O declara˛ie semnat„ c„ nu au fost f„cute alte
modific„ri referitoare la informa˛iile despre produs, Ón afara
celor care au vizat de˛in„torul autoriza˛iei de punere pe
pia˛„ ∫i, dac„ este cazul, detalii privind reprezentan˛a local„
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o 10. Noile informa˛ii despre produs (prospect, rezumatul
caracteristicilor produsului, etichet„)
Semnatarii Ó∫i asum„ r„spunderea c„ datele din
prezenta cerere ∫i din documenta˛ia de transfer anexat„

sunt Ón conformitate cu Normele Ón vigoare privind modul
de solu˛ionare a cererilor de transfer al autoriza˛iei de
punere pe pia˛„.
De˛in„torul curent/De˛in„torul propus
Numele Ón clar ...............................................
Func˛ia ............................................................
Semn„tura ......................................................

Data .................................

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2006
Œn temeiul art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea 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,
Ón baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 4/2006,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2006.
Nr. 1.551.

ANEX√

DECIZIA
Comisiei fiscale centrale nr. 4 din 19 iulie 2006
I. Art. 9 din Ordonan˛a Guvernului nr. 68/1997 privind
procedura de Óntocmire ∫i depunere a declara˛iilor de
impozite ∫i taxe, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, coroborat cu art. 12—17 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 61/2002 privind colectarea crean˛elor bugetare,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i
art. 82 coroborat cu art. 115—121 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare:
Œn situa˛ia Ón care sumele rezultate dup„ rectificarea
declara˛iilor fiscale sunt mai mici dec‚t obliga˛iile fiscale
declarate ini˛ial, se datoreaz„ obliga˛ii fiscale accesorii,
stabilite potrivit legii, numai pentru sumele datorate ca
urmare a rectific„rii, cu modificarea corespunz„toare a
actelor administrative de calcul al obliga˛iilor fiscale
accesorii, dup„ caz.
II. Pct. 2 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2005
pentru aprobarea solu˛iilor privind aplicarea unitar„ a unor
prevederi referitoare la taxa pe valoarea ad„ugat„,
conven˛iile de evitare a dublei impuneri, impozitul pe venit
∫i probleme de procedur„, aprobat„ prin Ordinul ministrului

finan˛elor publice nr. 1.445/2005, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 880 din 30 septembrie
2005, se completeaz„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î2. Œn baza conven˛iilor de evitare a dublei impuneri,
coroborate cu legisla˛ia intern„ Ón materie:
Œn situa˛ia prezent„rii, Ón termenul de prescrip˛ie, a
certificatului de reziden˛„ fiscal„ care atest„ c„ beneficiarul
venitului are reziden˛a fiscal„ Óntr-un stat semnatar al
conven˛iei de evitare a dublei impuneri cu Rom‚nia,
veniturile ob˛inute de acest nerezident din Rom‚nia sunt
impozabile potrivit conven˛iei, Ón condi˛iile Ón care certificatul
de reziden˛„ fiscal„ men˛ioneaz„ c„ beneficiarul venitului a
avut, Ón termenul de prescrip˛ie, reziden˛a fiscal„ Ón acel
stat contractant pentru toat„ perioada Ón care s-au realizat
veniturile, produc‚nd efecte inclusiv asupra calculului de
obliga˛ii fiscale accesorii aferente, acestea calcul‚ndu-se
numai pentru impozitul calculat conform conven˛iei ∫i
neachitat Ón termen.“
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MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2006
Œn temeiul art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea 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,
Ón baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2006,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2006.
Nr. 1.552.
ANEX√

DECIZIA
Comisiei fiscale centrale nr. 5 din 26 iulie 2006
Solicitarea de rambursare a soldului negativ de tax„ pe valoarea
ad„ugat„, formulat„ dup„ data depunerii decontului de TVA, dar p‚n„ la
expirarea termenului legal de depunere a acestuia, produce efectele
exprim„rii op˛iunii de rambursare la momentul depunerii ini˛iale a decontului.
Solicitarea se efectueaz„ conform procedurii prev„zute pentru
Óndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA.
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2006
Œn temeiul art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea 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,
Ón baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 4 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2006,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2006.
Nr. 1.553.
ANEX√

DECIZIA
Comisiei fiscale centrale nr. 6 din 11 august 2006
Art. 109 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare:
Certificatul de atestare fiscal„ este un act emis de organul fiscal
competent, care atest„ crean˛ele fiscale exigibile datorate de o persoan„
fizic„ sau juridic„ la o anumit„ dat„ ∫i care nu stabile∫te, modific„ ori stinge
drepturi sau obliga˛ii fiscale.
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AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA
ACTIVELOR STATULUI
Nr. 7.155 din 25 septembrie 2006

MINISTERUL COMUNICAﬁIILOR
™I TEHNOLOGIEI INFORMAﬁIEI
Nr. 415 din 25 septembrie 2006

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului Autorit„˛ii pentru Privatizare ∫i Administrarea
Participa˛iilor Statului ∫i al ministrului comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei nr. 106/320/2002
pentru stabilirea societ„˛ilor comerciale a c„ror privatizare se va realiza Ón conformitate
cu prevederile art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare
a unor societ„˛i comerciale din portofoliul Autorit„˛ii pentru Privatizare
∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, la care statul de˛ine ac˛iuni
Œn temeiul prevederilor art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societ„˛i
comerciale din portofoliul Autorit„˛ii pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, la care statul de˛ine ac˛iuni,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 9 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 5 alin. (6)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 5 lit. a) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a
unor societ„˛i comerciale din portofoliul Autorit„˛ii pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, la care statul
de˛ine ac˛iuni,
pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului ∫i ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei
informa˛iei emit prezentul ordin.
Articol unic. — Ordinul ministrului Autorit„˛ii pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului ∫i al
ministrului comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei
nr. 106/320/2002 pentru stabilirea societ„˛ilor comerciale a
c„ror privatizare se va realiza Ón conformitate cu
prevederile art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 938/2001
privind strategia de privatizare a unor societ„˛i comerciale
din portofoliul Autorit„˛ii pentru Privatizare ∫i Administrarea
Participa˛iilor Statului, la care statul de˛ine ac˛iuni, publicat
Pre∫edintele Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
R„zvan Or„∫anu

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 794 din
31 octombrie 2002, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2, litera a) va avea urm„torul con˛inut:
îa) societ„˛ile comerciale declarate Ón faliment sau Ón
reorganizare judiciar„, precum ∫i cele la care se ini˛iaz„
procedura lichid„rii voluntare, prezentate Ón anexa nr. 2;“.
2. Anexele nr. 1 ∫i 2 se modific„ ∫i se Ónlocuiesc cu
anexele care fac parte integrant„ din prezentul ordin.
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
ANEXA Nr. 1*)

Societ„˛i comerciale din domeniul informatic r„mase de privatizat

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2*)

Societ„˛i comerciale din domeniul informatic r„mase de privatizat

*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.

ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N
PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei
privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de art„ vizual„
Av‚nd Ón vedere Cererea Societ„˛ii de Gestiune Colectiv„ a Drepturilor de Autor Ón Domeniul Artelor Vizuale —
VISARTA, Ónregistrat„ la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.964 din 4 septembrie 2006, precum ∫i
Referatul nr. SG/4.717 din 8 septembrie 2006 al Direc˛iei registre, gestiune colectiv„ ∫i rela˛ii publice,
conform prevederilor art. 121 alin. (1) ∫i (2) coroborat cu art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor
∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 123/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 329/2006,
˛in‚nd cont de dispozi˛iile pct. 13 din Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor
muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate Ón scop comercial sau a reproducerilor
acestora, preluate prin radiodifuz„ri ini˛iale, ∫i tabelul cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de
autor ∫i titularilor de drepturi conexe dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de
autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 529 din 22 iunie 2005, prin Decizia directorului general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 124/2005,
Ón temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,
func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
directorul general adjunct al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se constituie, Óncep‚nd cu data de
9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei
privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de
art„ vizual„, dup„ cum urmeaz„:
• un reprezentant al Societ„˛ii de Gestiune Colectiv„ a
Drepturilor de Autor Ón Domeniul Artelor Vizuale —
VISARTA, pe de o parte; ∫i

• c‚te un reprezentant al principalelor structuri asociative
ale utilizatorilor, respectiv al Asocia˛iei de Comunica˛ii prin
Cablu (ACC) ∫i al Asocia˛iei Na˛ionale de Cabloviziune ∫i
Comunica˛ii Ón Mediul Rural (ANCCMR), pe de alt„ parte.
Art. 2. — Din comisia prev„zut„ la art. 1 va face parte
∫i c‚te un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori potrivit
cifrei de afaceri ∫i cotei de pia˛„ din domeniu, cu condi˛ia
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ca ace∫tia s„ declare la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor, p‚n„ la data constituirii comisiei de negociere, pe
propria r„spundere, cifra de afaceri ∫i cota de pia˛„.
Art. 3. — Comisia constituit„ potrivit art. 1 ∫i, dup„ caz,
art. 2, are obliga˛ia s„ desf„∫oare negocierile Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 1311 ∫i ale art. 1312 alin. (1)
∫i (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i
drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pe o durat„ de maximum 30 de zile calendaristice de la
data constituirii.
Art. 4. — Comisia Ó∫i va stabili programul Ónt‚lnirilor pe
care Ól va comunica Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de
Autor.
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Art. 5. — Propunerea de metodologie privind utilizarea
prin retransmitere prin cablu a operelor de art„ vizual„,
depus„ de Societatea de Gestiune Colectiv„ a Drepturilor
de Autor Ón Domeniul Artelor Vizuale — VISARTA pentru
negociere Ón cadrul comisiei prev„zute la art. 1 ∫i, dup„
caz, art. 2, este prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta decizie.
Art. 6. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Directorul general adjunct al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu
Bucure∫ti, 11 septembrie 2006.
Nr. 316.
ANEX√

PROPUNERE DE METODOLOGIE
privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de art„ vizual„
1. Œn sensul prezentei metodologii, prin utilizare se
Ón˛elege retransmiterea simultan„, nealterat„ ∫i integral„
prin fir, prin cablu, prin fibr„ optic„ sau prin orice alt
procedeu similar, Ón scopul recep˛ion„rii de c„tre public a
unei transmisii ini˛iale, cu sau f„r„ fir, inclusiv prin satelit,
de servicii de programe de televiziune destinate
recep˛ion„rii de c„tre public a operelor de art„ vizual„ sau
a reproducerilor f„cute dup„ acestea.
2. Utilizator, Ón sensul prezentei metodologii, este
persoana fizic„ sau juridic„ autorizat„ care realizeaz„
activit„˛i de retransmitere prin cablu, astfel cum se
define∫te la pct. 1.
3. Prin public se Ón˛elege inclusiv cadrul familial Ón care
se realizeaz„ recep˛ionarea.
4. Utilizarea reglementat„ de prezenta metodologie se
poate realiza numai dup„ ob˛inerea din partea organismului
de gestiune colectiv„ a autoriza˛iei sub form„ de licen˛„
neexclusiv„, Ón schimbul unei remunera˛ii lunare, potrivit
prezentei metodologii, Ón cuantum de 1,5% aplicat
veniturilor ob˛inute de utilizatori din activitatea de
retransmitere prin cablu a serviciilor de programe.
5. Utilizatorul achit„ lunar c„tre organismul de gestiune
colectiv„ a drepturilor autorilor de opere de art„ vizual„,
desemnat de Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
colector unic, suma calculat„ conform pct. 4, reprezent‚nd
drepturi patrimoniale ale titularilor de drepturi de autor.
6. Baza de calcul a remunera˛iei reprezent‚nd drepturile
patrimoniale ale titularilor de drepturi de autor datorat„ de
utilizator o constituie totalitatea veniturilor brute lunare
ob˛inute din activitatea de retransmitere de servicii de
programe.
7. Œn cazul utiliz„rii operelor men˛ionate Ón spoturile
publicitare, Ón spoturi de promovare a unui post de
televiziune ori a unui distribuitor de servicii de programe de
televiziune prin cablu, acest utilizator are obliga˛ia de a
ob˛ine acordul expres al titularului de drepturi, prin
organismul de gestiune colectiv„ sau individual.

8. Utilizatorii au obliga˛ia s„ comunice organismului de
gestiune colectiv„, p‚n„ la data de 15 a fiec„rei luni, un
raport privind serviciile de programe retransmise Ón luna
precedent„. Raportul va cuprinde pentru luna de raportare:
lista serviciilor de programe retransmise, integrale sau pe
pachete, num„rul de abona˛i ∫i valoarea medie a
abonamentului ∫i baza de calcul asupra c„reia se aplic„
valoarea procentual„ de 0,5%. Raportul va fi Ónso˛it de o
adres„ de Ónaintare purt‚nd numele reprezentantului legal,
semn„tura ∫i ∫tampila utilizatorului, adres„ prin care va fi
confirmat„ pe propria r„spundere veridicitatea informa˛iilor
ce sunt con˛inute de raport sau de documentele care Ól
Ónso˛esc. Aceste liste constituie baza de repartizare a
remunera˛iilor Óncasate de organismul de gestiune colectiv„
a drepturilor de autor. Informa˛iile ce fac obiectul raport„rii
pot fi transmise ∫i Ón format electronic.
9. Remunera˛ia se pl„te∫te p‚n„ la data de 20 a lunii
urm„toare celei pentru care este datorat„.
10. Dac„ unii titulari de drepturi nu au Óncredin˛at
mandat unui organism de gestiune colectiv„, ace∫tia pot
revendica prin notificare drepturile lor patrimoniale Óntr-un
interval de 3 ani de la data de colectare. Sumele
nerevendicate intr„ Ón reparti˛ia curent„.
11. Ori de c‚te ori organismul de gestiune colectiv„ va
solicita Ón scris, utilizatorul are obliga˛ia de a-i comunica
acestuia copii certificate pe propria r„spundere de c„tre
reprezentantul legal ale documentelor financiar-contabile pe
baza c„rora s-a stabilit baza de calcul.
12. Pentru Ónt‚rzieri la plat„, utilizatorii datoreaz„
penalit„˛i echivalente cu dob‚nzile practicate de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei, aferente sumelor neachitate la
termen, calculate pe zi de Ónt‚rziere.
13. Prezenta metodologie este valabil„ p‚n„ la
modificarea actelor normative referitoare la drepturile de
autor ∫i drepturile conexe ∫i care impun o nou„
metodologie.

P R E ﬁ U R I L E

publica˛iilor legislative pentru anul 2006
— pe suport fizic —
Nr.
crt.

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

Denumirea publica˛iei

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba maghiar„
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei
Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului ∫i alte acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale
Edi˛ii trilingve
Breviar Legislativ (NOU)**

Valoarea
abonamentului
anual
— lei —

Valoarea
abonamentului trimestrial
— lei —
Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

1.480
250
1.140
1.700
370
1.540
1.420
460
375
620
117
100
350
—

370,00
—
285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00
—
—
—
—

370,00
—
285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00
—
—
—
—

370,00
—
285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00
—
—
—
—

370,00
—
285,00
425,00
92,50
385,00
355,00
115,00
93,75
155,00
—
—
—
11,4

**) Cu excep˛ia numerelor bis Ón care se public„ acte cu un volum extins ∫i care intereseaz„ doar un num„r restr‚ns de utilizatori.
**) Se acord„ o reducere de pre˛ de 10% pentru cei ce se aboneaz„ p‚n„ la data de 15 octombrie 2006 (10,3 lei pre˛ redus).

Toate publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ sunt purt„toare de T.V.A. Ón cot„ de 9%, aceasta fiind
inclus„ Ón pre˛ul de abonament.
Pentru siguran˛a clien˛ilor, abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin
urm„toarele societ„˛i de distribu˛ie:
u COMPANIA NAﬁIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A.
u RODIPET — S.A.
u ACTA LEGIS — S.R.L.
u INFO EUROTRADING — S.A.
u INTERPRESS SPORT — S.R.L.
u MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
u PRESS EXPRES — S.R.L.
u ZIRKON MEDIA — S.R.L.
u ART ADVERTISING — S.R.L.
u CALLIOPE — S.R.L.
u CARTEXIM — S.R.L.
u CURIER PRESS — S.A.
u MIMPEX — S.R.L.

— prin oficiile sale po∫tale
— prin toate filialele
— Bucure∫ti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
— Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— Bucure∫ti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— Bucure∫ti, str. Izvor nr. 78, et. 2
(tel. 311.97.84, fax 311.97.85)
— Bucure∫ti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
— Otopeni, str. Flori de C‚mp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— Bucure∫ti, str. C„lin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
— R‚mnicu V‚lcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
— Ploie∫ti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
— Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter
(telefon/fax: 0243/22.06.95)
— Bra∫ov, str. Traian Groz„vescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
— Hunedoara, str. Ion Creang„ nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
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