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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROM¬NIEI
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ ANTI-DOPING

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei de audiere a sportivilor
∫i a personalului asistent al sportivilor care au Ónc„lcat reglement„rile anti-doping
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea ∫i combaterea dopajului Ón
sport ∫i ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.522/2006,
Ón temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping emite urm„torul ordin:

ce

el

personalului asistent al sportivilor care au Ónc„lcat

fiz
i

func˛ionare a Comisiei de audiere a sportivilor ∫i a

reglement„rile anti-doping, prev„zut Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

or

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i

rs
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Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping,
Graziela Elena V‚jial„
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Bucure∫ti, 22 martie 2007.
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REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei de audiere a sportivilor ∫i a personalului asistent
al sportivilor care au Ónc„lcat reglement„rile anti-doping
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CAPITOLUL I
Cadru legislativ
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Art. 1. — Agen˛ia Na˛ional„ Anti-Doping, denumit„ Ón
continuare Agen˛ia, organizeaz„ procedura de audiere a
sportivilor ∫i/sau a personalului asistent al sportivilor
Ónvinui˛i de una din Ónc„lc„rile reglement„rilor anti-doping,
Ón conformitate cu prevederile art. 28 din Legea
nr. 227/2006 privind prevenirea ∫i combaterea dopajului
Ón sport.
Art. 2. — Comisia de audiere a sportivilor ∫i a
personalului asistent al sportivilor care au Ónc„lcat
reglement„rile anti-doping, denumit„ Ón continuare Comisia
de audiere, se constituie Ón conformitate cu art. 12 din
Legea nr. 227/2006 privind prevenirea ∫i combaterea
dopajului Ón sport.
CAPITOLUL II
Organizare
Art. 3. — Comisia de audiere este format„ din
7 membri, numi˛i prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei, dup„
cum urmeaz„:
a) vicepre∫edintele Agen˛iei, care este ∫i pre∫edintele
Comisiei de audiere;
b) directorul Direc˛iei testare ∫i programe socialeducative din cadrul Agen˛iei;
c) ∫eful serviciului juridic din cadrul Agen˛iei;
d) un reprezentant al structurilor sportive;
e) 3 reprezentan˛i ai altor autorit„˛i publice f„r„ atribu˛ii
Ón activitatea sportiv„, desemna˛i de acestea.

Art. 4. — (1) Durata mandatului de membru al Comisiei
de audiere este de un an, cu posibilitatea reÓnnoirii
acestuia, la propunerea institu˛iei din care face parte.
(2) Cu 30 de zile Ónainte de data Óncheierii mandatului,
Agen˛ia va declan∫a procedura de numire a noilor membri,
conform prevederilor art. 3.
Art. 5. — Membrii Comisiei de audiere trebuie s„
Óndeplineasc„ cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) s„ fie cet„˛eni rom‚ni cu domiciliul Ón Rom‚nia;
b) s„ aib„ capacitate deplin„ de exerci˛iu;
c) s„ aib„ o bun„ reputa˛ie ∫i preg„tire profesional„;
d) s„ nu fi suferit condamn„ri pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite
cu inten˛ie.
Art. 6. — (1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere
Ónceteaz„ Ónainte de termen Ón urm„toarele situa˛ii:
a) renun˛area la calitatea de membru;
b) transferarea Ón cadrul altei autorit„˛i sau institu˛ii
publice;
c) prin revocare de c„tre institu˛ia care i-a desemnat;
d) aplicarea unei sanc˛iuni disciplinare;
e) neÓndeplinirea obliga˛iilor ce le revin;
f) deces.
(2) Œn cazurile prev„zute la alin. (1) se nume∫te un nou
membru, al c„rui mandat dureaz„ p‚n„ la expirarea
mandatului celui Ón locul c„ruia a fost numit.
Art. 7. — Pentru asigurarea condi˛iilor organizatorice
necesare desf„∫ur„rii activit„˛ii Comisiei de audiere,
activitatea de secretariat este asigurat„ de directorul
Direc˛iei testare ∫i programe social-educative sau de ∫eful
Serviciului juridic din cadrul Agen˛iei.
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CAPITOLUL V
Confiden˛ialitatea informa˛iilor
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Art. 18. — (1) Membrii Comisiei de audiere au obliga˛ia
de a p„stra confiden˛ialitatea cu privire la orice activitate
legat„ de caz, precum ∫i la orice informa˛ie aflat„ Ón cursul
procedurii de audiere.
(2) Membrii Comisiei de audiere semneaz„ declara˛ii de
confiden˛ialitate.
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CAPITOLUL VI
Procedura de audiere
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Art. 19. — Procedura de audiere se desf„∫oar„ cu
respectarea urm„toarelor principii:
a) organizarea audierii Óntr-un interval de timp rezonabil,
cu respectarea echit„˛ii ∫i impar˛ialit„˛ii;
b) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei;
c) dreptul de a fi informat corect ∫i la timp despre
Ónvinuirea adus„ de Ónc„lcare a reglement„rilor anti-doping;
d) dreptul de a se ap„ra Ón fa˛a Ónvinuirii aduse;
e) dreptul persoanei de a prezenta probe ∫i de a
chema martori, Ón ap„rarea sa;
f) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii,
c‚nd este cazul;
g) dreptul la o decizie Ón form„ scris„, motivat„ ∫i
comunicat„ Óntr-un timp rezonabil.
Art. 20. — (1) Œn cazul unui rezultat pozitiv, Agen˛ia
sesizeaz„ Comisia de audiere. Pre∫edintele Comisiei de
audiere stabile∫te data, ora ∫i locul c‚nd va avea loc
∫edin˛a de audiere.
(2) Agen˛ia informeaz„ de Óndat„ sportivul sau persoana
suspectat„ de Ónc„lcarea reglement„rilor anti-doping asupra
Óntrunirii Comisiei de audiere, notificarea cuprinz‚nd
elementele prev„zute la art. 62 alin. (2) din Normele
metodologice privind organizarea ∫i desf„∫urarea controlului
doping, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.592/2006.
Art. 21. — La solicitarea pre∫edintelui Comisiei de
audiere, secretariatul convoac„ membrii acesteia pentru
data, ora ∫i locul stabilite.
Art. 22. — Dup„ deschiderea ∫edin˛ei, dac„ cerin˛ele de
cvorum sunt Óndeplinite, sportivul ∫i/sau reprezentantul
acestuia ori persoana suspectat„ de Ónc„lcarea
reglement„rilor anti-doping are obliga˛ia de a se legitima ∫i
de a da alte date necesare pentru stabilirea situa˛iei sale
personale.
Art. 23. — (1) Pre∫edintele Comisiei de audiere aduce
la cuno∫tin˛a sportivului ∫i/sau reprezentantului acestuia ori
a persoanei suspectate de Ónc„lcarea reglement„rilor antidoping fapta care face obiectul audierii. De asemenea, i se
aduc la cuno∫tin˛„ ∫i drepturile de care beneficiaz„ pe
parcursul Óntregului proces de audiere.
(2) Sportivul ∫i/sau reprezentantul acestuia ori persoana
suspectat„ de Ónc„lcarea reglement„rilor anti-doping este
Óntrebat„ cu privire la probele pe care Ón˛elege s„ le
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Art. 8. — Comisia de audiere se Óntrune∫te la
solicitarea pre∫edintelui.
Art. 9. — Convocarea membrilor Comisiei de audiere se
face Ón scris, cu minimum 10 zile Ónainte de data ∫edin˛ei,
prin grija secretariatului, care va transmite fiec„rui membru
invita˛ia de participare.
Art. 10. — ™edin˛ele Comisiei de audiere nu sunt
publice.
Art. 11. — ™edin˛ele Comisiei de audiere sunt conduse
de pre∫edinte, iar Ón lipsa acestuia, de c„tre decanul de
v‚rst„ dintre ceilal˛i membri ai comisiei.
Art. 12. — (1) Comisia de audiere este legal Óntrunit„ Ón
prezen˛a a minimum 5 membri, iar hot„r‚rile se adopt„ cu
votul a jum„tate plus unu din num„rul membrilor prezen˛i.
(2) Œn caz de egalitate de voturi, votul pre∫edintelui sau,
Ón absen˛a acestuia, cel al Ónlocuitorului de drept care
conduce ∫edin˛a este hot„r‚tor.
(3) Œn situa˛ia Ón care nu este Óntrunit cvorumul necesar
prev„zut la alin. (1), ∫edin˛a se am‚n„ pentru 7 zile
calendaristice.
(4) Hot„r‚rea adoptat„ este obligatorie pentru to˛i
membrii Comisiei de audiere, membrii care au votat
Ómpotriv„ put‚ndu-∫i consemna opinia separat„ Ón procesulverbal al ∫edin˛ei respective.
(5) Membrii Comisiei de audiere Ó∫i exercit„ mandatul
potrivit legii. Ei r„spund pentru activitatea lor Ón mod
solidar, cu excep˛ia celor absen˛i ∫i a celor care au votat
Ómpotriva unei decizii ∫i au consemnat opinia separat„ Ón
procesul-verbal.
Art. 13. — Pentru fiecare ∫edin˛„ a Comisiei de audiere
se Óntocme∫te c‚te un proces-verbal ce se consemneaz„
Ón registrul de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind
semnat de membrii prezen˛i la ∫edin˛„, de sportiv ∫i/sau
reprezentantul acestuia ori persoana suspectat„ de
Ónc„lcarea reglement„rilor anti-doping, precum ∫i de martorii
audia˛i Ón cauz„. Registrul de procese-verbale se p„streaz„
la secretariatul Comisiei de audiere.
Art. 14. — Secretariatul Comisiei de audiere ˛ine o
eviden˛„ strict„ a documenta˛iei aferente fiec„rui caz
analizat, a proceselor-verbale Óntocmite Ón cadrul ∫edin˛elor
acesteia, a deciziilor luate, precum ∫i a celorlalte
documente depuse la comisie sau emise de aceasta.
Art. 15. — Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor legale, Comisia
de audiere emite decizii, sub semn„tura pre∫edintelui, cu
respectarea dispozi˛iilor prezentului regulament.

b) convocarea membrilor comisiei, la solicitarea
pre∫edintelui;
c) verificarea existen˛ei cvorumului necesar pentru
luarea deciziilor, la deschiderea ∫edin˛elor;
d) punerea la dispozi˛ia membrilor a documentelor ce
fac obiectul Óntrunirilor (pe suport h‚rtie sau electronic,
dup„ caz);
e) redactarea proceselor-verbale ale ∫edin˛elor ∫i a
deciziilor emise;
f) Óndeplinirea oric„ror alte sarcini stabilite Ón cadrul
∫edin˛elor ∫i dispuse de pre∫edinte sau, Ón absen˛a
acestuia, de Ónlocuitorul de drept.

tu

CAPITOLUL III
Func˛ionare

CAPITOLUL IV
Atribu˛ii
Art. 16. — Pre∫edintele Comisiei de audiere are
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) stabile∫te locul, data ∫i ora c‚nd au loc ∫edin˛ele
Comisiei de audiere;
b) conduce ∫edin˛ele Comisiei de audiere;
c) coordoneaz„ activitatea Comisiei de audiere ∫i a
secretariatului acesteia;
d) reprezint„ Comisia de audiere Ón fa˛a conduc„torului
Agen˛iei, a altor autorit„˛i sau institu˛ii publice, precum ∫i
Ón fa˛a oric„rei alte persoane fizice sau juridice.
Art. 17. — Principalele atribu˛ii ale secretariatului
Comisiei de audiere sunt:
a) Óntocmirea dosarului cauzei ∫i Ónregistrarea actelor
acestuia;
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Art. 25. — (1) Dup„ analizarea documentelor ∫i probelor
existente la dosarul cauzei, a declara˛iilor ∫i, dup„ caz, a
rezultatului contraexpertizei (indiferent dac„ acesta confirm„
sau infirm„ rezultatul probei A), Ón baza procesului-verbal
de ∫edin˛„, Comisia de audiere emite o decizie motivat„
prin care constat„ reglementarea anti-doping care a fost
Ónc„lcat„ ori nevinov„˛ia sportivului, dup„ caz.
(2) Decizia Comisiei de audiere va fi comunicat„
sportivului ∫i structurii sportive responsabile, Óntr-un termen
rezonabil.

ce

Art. 26. — Œn caz de neprezentare nejustificat„ a
sportivului sau a reprezentantului acestuia ori a persoanei
suspectate de Ónc„lcarea reglement„rilor anti-doping la
∫edin˛a Comisiei de audiere, aceasta decide Ón lips„,
conform prevederilor prezentului regulament. La cerere sau
Ón situa˛ii de for˛„ major„, procedura de audiere poate fi
am‚nat„ maximum 10 zile.

CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii finale
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Art. 27. — Dac„ s-a constatat Ónc„lcarea unei
reglement„ri anti-doping, dosarul cauzei este Ónaintat
Comitetului pentru stabilirea sanc˛iunilor, Ón termen de
48 de ore de la emiterea deciziei.

Art. 28. — Prevederile prezentului regulament se
completeaz„ cu orice alte dispozi˛ii legale care privesc
organizarea unei audieri echitabile.
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propun„ Ón ap„rarea sa ∫i apoi invitat„ s„ declare tot ce
∫tie referitor la cauz„.
(3) Dup„ ce sportivul ∫i/sau reprezentantul acestuia ori
persoana suspectat„ de Ónc„lcarea reglement„rilor antidoping a declarat ce ∫tie referitor la cauz„, membrii
Comisiei de audiere pot pune Óntreb„ri ∫i, dup„ caz, pot
interoga martorii propu∫i.
(4) Aspectele dezb„tute Ón cadrul ∫edin˛ei Comisiei de
audiere vor fi consemnate Ón procesul-verbal de ∫edin˛„,
Ónregistrat ∫i semnat potrivit prevederilor art. 13.
(5) Sportivul ∫i/sau reprezentantul ori persoana
suspectat„ de Ónc„lcarea reglement„rilor anti-doping are
dreptul s„ dea o declara˛ie scris„ prin care recunoa∫te sau
infirm„ acuza˛ia ce i se aduce.
Art. 24. — (1) Œn cazul Ón care sportivul ∫i/sau
reprezentantul acestuia solicit„ efectuarea contraexpertizei
(analiza probei B), se va face men˛iune despre aceasta Ón
procesul-verbal de ∫edin˛„, iar luarea unei decizii de c„tre
Comisia de audiere se va am‚na p‚n„ la aflarea
rezultatelor contraexpertizei.
(2) Œn cazul Ón care sportivul ∫i/sau reprezentantul
acestuia renun˛„ la efectuarea contraexpertizei, are
obliga˛ia de a da o declara˛ie scris„ Ón acest sens. Dac„
ace∫tia refuz„ s„ dea declara˛ie scris„, refuzul se
consemneaz„ Ón procesul-verbal de ∫edin˛„.
(3) Efectuarea contraexpertizei se va face Ón condi˛iile ∫i
termenele prev„zute la art. 63 alin. (2)—(7) din normele
metodologice aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.592/2006.
(4) Dup„ primirea rezultatului contraexpertizei, Agen˛ia
sesizeaz„ Comisia de audiere, ce se va reuni cu
respectarea prevederilor prezentului regulament.
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D

es

tin

at

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare
a Comitetului pentru stabilirea sanc˛iunilor
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006
privind prevenirea ∫i combaterea dopajului Ón sport ∫i ale art. 11 alin. (4)
din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Agen˛iei Na˛ionale AntiDoping, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.522/2006,
Ón temeiul art. 11 din Legea nr. 227/2006,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
Comitetului pentru stabilirea sanc˛iunilor, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping,
Graziela Elena V‚jial„

Bucure∫ti, 22 martie 2007.
Nr. 28.
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5
ANEX√

REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Comitetului pentru stabilirea sanc˛iunilor
CAPITOLUL I
Cadru legislativ
Art. 1. — Agen˛ia Na˛ional„ Anti-Doping, denumit„ Ón
continuare Agen˛ia, organizeaz„ procedura pentru stabilirea
sanc˛iunilor Ón cazul sportivilor ∫i/sau personalului asistent
al sportivilor Ónvinui˛i de una dintre Ónc„lc„rile
reglement„rilor anti-doping.
Art. 2. — Comitetul pentru stabilirea sanc˛iunilor,
denumit Ón continuare Comitetul, se constituie Ón
conformitate cu art. 12 din Legea nr. 227/2006 privind
prevenirea ∫i combaterea dopajului Ón sport.
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Art. 3. — Comitetul este format din 7 membri, numi˛i
prin ordin al pre∫edintelui Agen˛iei, dup„ cum urmeaz„:
a) pre∫edintele Agen˛iei, care este ∫i pre∫edintele
Comitetului;
b) un membru al Consiliului director al Agen˛iei;
c) ∫eful serviciului juridic din cadrul Agen˛iei;
d) 4 reprezentan˛i ai altor autorit„˛i publice f„r„ atribu˛ii
Ón activitatea sportiv„, desemna˛i de acestea.
Art. 4. — (1) Durata mandatului de membru al
Comitetului este de un an, cu posibilitatea reÓnnoirii
acestuia, la propunerea institu˛iei din care face parte.
(2) Cu 30 de zile Ónainte de data Óncheierii mandatului,
Agen˛ia va declan∫a procedura de numire a noilor membri,
conform art. 3.
Art. 5. — Membrii Comitetului trebuie s„ Óndeplineasc„
cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) s„ fie cet„˛eni rom‚ni cu domiciliul Ón Rom‚nia;
b) s„ aib„ capacitate deplin„ de exerci˛iu;
c) s„ aib„ o bun„ reputa˛ie ∫i preg„tire profesional„;
d) s„ nu fi suferit condamn„ri pentru infrac˛iuni s„v‚r∫ite
cu inten˛ie.
Art. 6. — (1) Mandatul membrilor Comitetului Ónceteaz„
Ónainte de termen Ón urm„toarele situa˛ii:
a) renun˛area la calitatea de membru;
b) transferarea Ón cadrul altei autorit„˛i sau institu˛ii
publice;
c) prin revocare de c„tre institu˛ia care l-a desemnat;
d) aplicarea unei sanc˛iuni disciplinare;
e) neÓndeplinirea obliga˛iilor ce Ói revin;
f) deces.
(2) Œn cazurile prev„zute la alin. (1) se nume∫te un nou
membru, al c„rui mandat dureaz„ p‚n„ la expirarea
mandatului celui Ón locul c„ruia a fost numit.
Art. 7. — Pentru asigurarea condi˛iilor organizatorice
necesare desf„∫ur„rii activit„˛ii Comitetului, activitatea de
secretariat este asigurat„ de c„tre ∫eful Serviciului juridic
din cadrul Agen˛iei.
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CAPITOLUL II
Organizare

Art. 9. — Convocarea membrilor Comitetului se face Ón
scris, prin grija secretariatului, care va transmite fiec„rui
membru invita˛ia de participare.
Art. 10. — ™edin˛ele Comitetului nu sunt publice.
Art. 11. — ™edin˛ele Comitetului sunt conduse de c„tre
pre∫edinte, iar Ón lipsa acestuia, de c„tre decanul de v‚rst„
dintre ceilal˛i membri ai Comitetului.
Art. 12. — (1) Comitetul este legal Óntrunit Ón prezen˛a a
minimum 5 membri, iar deciziile se adopt„ cu votul a
jum„tate plus unu din num„rul membrilor prezen˛i.
(2) Œn caz de egalitate de voturi, votul pre∫edintelui sau,
Ón absen˛a acestuia, cel al Ónlocuitorului de drept care
conduce ∫edin˛a este hot„r‚tor.
(3) Œn situa˛ia Ón care nu este Óntrunit cvorumul necesar
prev„zut la alin. (1), ∫edin˛a se am‚n„ pentru 7 zile
calendaristice.
(4) Decizia adoptat„ este obligatorie pentru to˛i membrii
Comitetului, membrii care au votat Ómpotriv„ urm‚nd a-∫i
consemna opinia separat„ Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei
respective.
(5) Membrii Comitetului Ó∫i exercit„ mandatul potrivit
legii. Ei r„spund pentru activitatea lor Ón mod solidar, cu
excep˛ia celor absen˛i ∫i a celor care au votat Ómpotriva
unei decizii ∫i au consemnat opinia separat„ Ón procesulverbal.
Art. 13. — Pentru fiecare ∫edin˛„ a Comitetului se
Óntocme∫te c‚te un proces-verbal ce se consemneaz„ Ón
registrul de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind
semnat de membrii prezen˛i la ∫edin˛„. Registrul de
procese-verbale se p„streaz„ la secretariatul Comitetului.
Art. 14. — (1) Secretariatul Comitetului ˛ine o eviden˛„
strict„ a documenta˛iei aferente fiec„rui caz analizat, a
proceselor-verbale Óntocmite Ón cadrul ∫edin˛elor acesteia, a
deciziilor luate, precum ∫i a celorlalte documente depuse la
comisie sau emise de aceasta.
(2) Documentele men˛ionate la alin. (1) se arhiveaz„
potrivit dispozi˛iilor legale Ón vigoare.
Art. 15. — Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor legale,
Comitetul emite decizii, sub semn„tura pre∫edintelui, cu
respectarea dispozi˛iilor prezentului regulament.

CAPITOLUL III
Func˛ionare
Art. 8. — Comitetul se Óntrune∫te la solicitarea
pre∫edintelui.

CAPITOLUL IV
Atribu˛ii
Art. 16. — Pre∫edintele Comitetului are urm„toarele
atribu˛ii principale:
a) stabile∫te locul, data ∫i ora c‚nd au loc ∫edin˛ele
Comitetului;
b) conduce ∫edin˛ele Comitetului;
c) coordoneaz„ activitatea Comitetului ∫i a secretariatului
acestuia;
d) reprezint„ Comitetul Ón fa˛a altor autorit„˛i sau institu˛ii
publice, Ón fa˛a oric„rei alte persoane fizice sau juridice,
precum ∫i, Ómpreun„ cu ∫eful serviciului juridic, Ón fa˛a
Comisiei de apel.
Art. 17. — Principalele atribu˛ii ale secretariatului
Comitetului sunt:
a) convocarea membrilor Comitetului, la solicitarea
pre∫edintelui;
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b) verificarea existen˛ei cvorumului necesar pentru
luarea deciziilor, la deschiderea ∫edin˛elor;
c) punerea la dispozi˛ia membrilor a documentelor ce
fac obiectul Óntrunirilor (pe suport de h‚rtie sau electronic,
dup„ caz);
d) comunicarea deciziei adoptate sportivilor ∫i/sau
personalului asistent al sportivilor, clubului la care ace∫tia
sunt legitima˛i, federa˛iei sportive na˛ionale responsabile,
Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, Comitetului Olimpic ∫i
Sportiv Rom‚n, precum ∫i Agen˛iei Mondiale Anti-Doping;
e) redactarea proceselor-verbale ale ∫edin˛elor ∫i a
deciziilor emise;
f) p„strarea ∫i arhivarea documentelor Ón conformitate
cu prevederile art. 13 ∫i 14;
g) Óndeplinirea oric„ror alte sarcini stabilite Ón cadrul
∫edin˛elor ∫i dispuse de pre∫edinte sau, Ón absen˛a
acestuia, de Ónlocuitorul de drept.
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Art. 18. — (1) Membrii Comitetului au obliga˛ia de a
p„stra confiden˛ialitatea cu privire la orice activitate legat„
de caz, precum ∫i la orice informa˛ie aflat„ Ón cursul
procedurii de stabilire a sanc˛iunilor.
(2) Membrii Comitetului semneaz„ declara˛ii de
confiden˛ialitate.
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CAPITOLUL V
Confiden˛ialitatea informa˛iilor

e) termenul Ón care poate fi atacat„ decizia Comitetului
la Comisia de apel;
f) data de la care Óncepe s„ curg„ sanc˛iunea aplicat„
sportivului ∫i/sau personalului asistent al acestuia;
g) data ∫i num„rul deciziei;
h) semn„tura pre∫edintelui Comitetului.
Art. 22. — (1) Decizia se comunic„ sportivilor ∫i/sau
personalului asistent al sportivilor, clubului la care ace∫tia
sunt legitima˛i, federa˛iei sportive na˛ionale responsabile,
Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, Comitetului Olimpic ∫i
Sportiv Rom‚n, precum ∫i Agen˛iei Mondiale Anti-Doping,
Ón cel mult 10 zile de la data pronun˛„rii ei.
(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de
primire.
(3) Decizia poate fi Ónm‚nat„ ∫i personal sportivului ori
reprezentantului acestuia ∫i/sau personalului asistent al
sportivilor, sub semn„tura certificat„ de secretarul
Comitetului, cu precizarea datei Ónm‚n„rii.
(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei.
Art. 23. — (1) Aspectele dezb„tute Ón cadrul ∫edin˛ei
Comitetului sunt consemnate Ón procesul-verbal de ∫edin˛„,
semnat de to˛i membrii acestuia.
(2) Procesul-verbal de ∫edin˛„ va cuprinde:
a) componen˛a nominal„ a Comitetului, locul ∫i data
Óntrunirii membrilor;
b) locul ∫i data pronun˛„rii deciziei;
c) numele p„r˛ilor, domiciliul sau re∫edin˛a lor ori, dup„
caz, denumirea ∫i sediul, precum ∫i numele reprezentan˛ilor
p„r˛ilor ∫i ale celorlalte persoane care au participat la
procedura Ón fa˛a Comisiei de audiere;
d) o scurt„ descriere a desf„∫ur„rii ∫edin˛ei;
e) opinia separat„ a membrilor care au votat Ómpotriv„,
dac„ este cazul, cu ar„tarea considerentelor pe care
aceasta se sprijin„;
f) semn„turile membrilor prezen˛i.
(3) La cererea sportivului ori a reprezentantului acestuia
∫i/sau personalului asistent al sportivilor, precum ∫i a
structurilor sportive responsabile, se comunic„ o copie de
pe procesul-verbal de ∫edin˛„.
Art. 24. — Decizia Comitetului poate fi atacat„ la
Comisia de apel de pe l‚ng„ Agen˛ie, Ón termen de 10 zile
de la comunicare.
Art. 25. — (1) Sanc˛iunea aplicat„ sportivului ∫i/sau
personalului asistent al acestuia curge de la data emiterii
deciziei Comitetului.
(2) Œn cazul unor Ónt‚rzieri Ón procedura de audiere sau
efectuare a controlului doping, care nu pot fi imputate
sportivului ∫i/sau personalului asistent al acestuia, Comitetul
poate decide ca perioada de suspendare s„ curg„ de la
data prelev„rii probelor biologice.
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CAPITOLUL VI
Procedura de stabilire a sanc˛iunilor
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Art. 19. — (1) La primirea dosarului cauzei de la
Comisia de audiere a sportivilor ∫i a personalului asistent
al sportivilor care au Ónc„lcat reglement„rile anti-doping, pe
baz„ de proces-verbal de predare-primire, secretariatul
Comitetului informeaz„ pre∫edintele acestuia, care fixeaz„
termenul pentru Óntrunirea membrilor.
(2) Termenul stabilit pentru Óntrunirea membrilor
Comitetului nu poate fi mai mare de 5 zile de la data
primirii dosarului cauzei.
(3) La solicitarea pre∫edintelui Comitetului, secretariatul
convoac„ membrii acestuia pentru data, ora ∫i locul stabilit.
Art. 20. — (1) Dup„ deschiderea ∫edin˛ei, dac„
cerin˛ele de cvorum sunt Óndeplinite, membrii Comitetului
procedeaz„ la analizarea documentelor existente la dosarul
cauzei ∫i la stabilirea sanc˛iunii, Ón conformitate cu
prevederile Legii nr. 227/2006.
(2) Dup„ analizarea documentelor existente la dosarul
cauzei, pe baza deciziei Comisiei de audiere a sportivilor ∫i
a personalului asistent al sportivilor care au Ónc„lcat
reglement„rile anti-doping, Comitetul se pronun˛„ asupra
sanc˛iunii aplicabile, printr-o decizie scris„ ∫i motivat„, cu
respectarea dispozi˛iilor art. 12 alin. (1) ∫i (4).
Art. 21. — Decizia Comitetului trebuie s„ con˛in„
urm„toarele elemente, sub sanc˛iunea nulit„˛ii:
a) data, ora ∫i locul unde s-a desf„∫urat ∫edin˛a
Comitetului;
b) datele de identificare ale sportivului ∫i/sau ale
reprezentantului acestuia ori ale personalului asistent al
acestuia care se face vinovat de o Ónc„lcare a
reglement„rilor anti-doping;
c) fapta care constituie Ónc„lcarea reglement„rilor
anti-doping;
d) sanc˛iunea stabilit„ pentru fapta respectiv„;

CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii finale
Art. 26. — (1) Responsabilitatea aplic„rii sanc˛iunilor
revine federa˛iilor sportive na˛ionale.
(2) Œn aplicarea sanc˛iunilor sportivilor sau personalului
asistent al sportivilor, federa˛iile sportive na˛ionale trebuie
s„ respecte prevederile legale Ón vigoare, precum ∫i
reglement„rile interna˛ionale Ón domeniu, Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 53 din Legea nr. 227/2006.
Art. 27. — Prevederile prezentului regulament se
completeaz„ cu orice alte dispozi˛ii legale care privesc
respectarea principiului echit„˛ii.
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind abrogarea unor acte normative Ón scopul aplic„rii directe
a unor regulamente comunitare
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V„z‚nd Referatul comun de aprobare nr. 16.113 din 21 februarie 2007, nr. 25.483 din 21 februarie 2007,
nr. 70.274 din 15 februarie 2007 ∫i nr. 65.709 din 15 februarie 2007, Óntocmit de Direc˛ia general„ sanitar„ veterinar„, de
Direc˛ia general„ de inspec˛ie ∫i coordonare P.I.F., de Direc˛ia de control ∫i coordonare a activit„˛ii farmaceutice
veterinare ∫i de Direc˛ia de igien„ ∫i s„n„tate public„ veterinar„ din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor,
lu‚nd Ón considerare prevederile art. 69 din Acordul european instituind o asociere Óntre Rom‚nia, pe de o parte,
∫i Comunit„˛ile Europene ∫i statele membre ale acestora, pe de alt„ parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993,
ratificat de Rom‚nia prin Legea nr. 20/1993, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru
ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh„, Regatul Danemarcei, Republica Federal„ Germania,
Republica Estonia, Republica Elen„, Regatul Spaniei, Republica Francez„, Irlanda, Republica Italian„, Republica Cipru,
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungar„, Republica Malta, Regatul
ﬁ„rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon„, Republica Portughez„, Republica Slovenia, Republica Slovac„,
Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii
Europene) ∫i Republica Bulgaria ∫i Rom‚nia privind aderarea Republicii Bulgaria ∫i a Rom‚niei la Uniunea European„,
semnat de Rom‚nia la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
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,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — La data prezentului ordin se abrog„ ordinele
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
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Bucure∫ti, 23 februarie 2007.
Nr. 44.
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Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram

ANEX√

TABEL NOMINAL

cu ordinele care se abrog„
Nr.
crt.

1.

2.

Ordinul care se abrog„

Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 85/2004 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la cerin˛ele de s„n„tate a animalelor, aplicabile mi∫c„rii de
animale de companie Ón scopuri necomerciale, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 109 din
3 februarie 2005; transpune Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 998/2003 din 26 mai
2003 privind condi˛iile de s„n„tate animal„ aplicabile circula˛iei necomerciale a animalelor de companie ∫i de
modificare a Directivei Consiliului nr. 92/65/CEE, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 146 din
13 iunie 2003, p. 1—9.
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 130/2004 privind
aprobarea Normei sanitare veterinare care stabile∫te m„suri cu privire la activit„˛i de import de produse de
origine animal„ destinate consumului personal, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 173 ∫i
173 bis din 28 februarie 2005; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 745/2004 din 16 aprilie 2004 de
stabilire a m„surilor privind importurile de produse de origine animal„ destinate consumului personal, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 122 din 26 aprilie 2004, p. 1—9.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Nr.
crt.

3.

4.

Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 21/2005 privind
aprobarea Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor ce stabile∫te proceduri pentru efectuarea
controalelor sanitare veterinare la posturile de inspec˛ie ∫i controale veterinare de frontier„ ale Rom‚niei, pentru
produse importate din ˛„ri ter˛e, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 230 ∫i 230 bis din
18 martie 2005; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 136/2004 din 22 ianuarie 2004 de stabilire a
procedurilor controalelor veterinare la punctele de control la frontier„ ale Comunit„˛ii la importul produselor
provenind din ˛„ri ter˛e, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 21 din 28 ianuarie 2004, p. 11—23.
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 25/2005 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare ce introduce un document privind declararea ∫i controalele veterinare
efectuate asupra animalelor vii provenind din ˛„ri ter˛e ∫i care intr„ pe teritoriul Rom‚niei, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 230 din 18 martie 2005; transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 282/2004
din 18 februarie 2004 de Óntocmire a unui document pentru declararea ∫i controlul sanitar-veterinar al animalelor
provenite din ˛„ri ter˛e ∫i introduse Ón Comunitate, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 49 din
19 februarie 2004, p. 11—24.
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 30/2005 privind
aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la m„suri care Ómbun„t„˛esc condi˛iile generale pentru
producerea ∫i comercializarea produselor de apicultur„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 131 din 11 februarie 2005; transpune Regulamentul Consiliului (CE) nr. 797/2004 din 26 aprilie 2004 privind
ac˛iunile de Ómbun„t„˛ire a condi˛iilor de produc˛ie ∫i comercializare a produselor apicole, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 125 din 28 aprilie 2004, p. 1—3.
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 71/2005 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru punctele de oprire ∫i care modific„ planul de rut„ la
care se refer„ anexa la Directiva 91/628/CEE, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 792 din
31 august 2005; transpune Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.255/1997 din 25 iunie 1997 privind criteriile
comunitare prev„zute pentru punctele de a∫teptare ∫i de modificare a planului de itinerar prev„zut Ón anexa
Directivei nr. 91/628/CEE, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 174 din 2 iulie 1997, p. 1—6.
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 90/2005 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind standarde suplimentare de protec˛ie a animalelor, aplicabile
vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul animalelor vii Ón c„l„torii ce dep„∫esc opt ore, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 833 din 15 septembrie 2005; transpune Regulamentul Consiliului (CE)
nr. 411/1998 din 16 februarie 1998 privind standardele suplimentare de protec˛ie a animalelor, aplicabile
vehiculelor rutiere folosite pentru transportul animalelor Ón c„l„torii cu o durat„ de peste opt ore, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 52 din 21 februarie 1998, p. 8—11.
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 115/2005 privind
aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabile∫te reguli detaliate pentru aplicarea Normei sanitare veterinare
privind sistemul de identificare ∫i Ónregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea c„rnii de bovine ∫i a produselor
din carne de bovine, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005;
transpune Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.825/2000 din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 1.760/2000 privind etichetarea c„rnii de vit„ ∫i
a produselor din carne de vit„, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 216 din 26 august
2000, p. 8—12.
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 7/2006 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind autorizarea unui sistem special de identificare pentru animalele din
specia bovine ˛inute pentru scopuri culturale ∫i istorice Ón spa˛ii aprobate, a∫a cum este prev„zut de Norma
sanitar„ veterinar„ privind sistemul de identificare ∫i Ónregistrare a bovinelor, corelat cu etichetarea c„rnii de
bovine ∫i a produselor din carne de bovine, aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 345/2002, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 127 din 9 februarie 2006; transpune
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 644/2005 din 27 aprilie 2005 de autorizare a unui sistem special de identificare
pentru bovinele de˛inute Ón scop cultural sau istoric Ón spa˛iile autorizate Ón conformitate cu Regulamentul
Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 1.760/2000, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 107 din 28 aprilie 2005, p. 18—19.
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 23/2006 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la controlul privind Salmonella ∫i al˛i agen˛i zoonotici specifica˛i
ce se transmit prin alimente, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 198 din 2 martie 2006;
transpune Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 2.160/2003 din 17 noiembrie 2003
privind combaterea salmonelei ∫i a altor agen˛i zoonotici specifici, prezen˛i Ón re˛eaua alimentar„, publicat Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 325 din 12 decembrie 2003, p. 1—15.
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 142/2006 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare privind obiectivul Comunit„˛ii Europene de reducere a prevalen˛ei anumitor
serotipuri de Salmonella la efectivele reproduc„toare din specia Gallus gallus, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 583 din 5 iulie 2006; transpune Regulamentul (CE) nr. 1.003/2005 al Comisiei din
30 iunie 2005 de aplicare a Regulamentului Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 2.160/2003 cu
privire la stabilirea unui obiectiv comunitar de reducere a prevalen˛ei anumitor serotipuri de salmonella Ón
efectivele de reproducere din specia Gallus gallus ∫i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.160/2003,
publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 170 din 1 iulie 2005, p. 12—17.
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Ordinul care se abrog„
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11.
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Nr.
crt.

12.

13.

Ordinul care se abrog„

Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 196/2006 privind
aprobarea Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor de implementare a reglement„rilor pentru
aditivii utiliza˛i Ón nutri˛ia animalelor, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 741 din 30 august
2006; transpune Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 1.831/2003 din 22 septembrie
2003 privind aditivii din furaje, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 268 din 18 octombrie 2003,
p. 29—43.
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 221/2006 privind
aprobarea Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor de stabilire ∫i implementare a cerin˛elor
privind igiena hranei pentru animale, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din
21 septembrie 2006; transpune Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 183/2005 din
12 ianuarie 2005 de stabilire a cerin˛elor privind igiena furajelor, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 35 din 8 februarie 2005, p. 1—22.
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 241/2006 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare care stabile∫te reguli specifice privind controalele oficiale pentru Trichinella
Ón carne, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, care transpune
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.075/2005 din 5 decembrie 2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile
controalelor oficiale privind prezen˛a de Trichinella Ón carne, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 338 din 22 decembrie 2005, p. 60—82.
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MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR
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ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007
al Societ„˛ii Comerciale îComicex“ — S.A.
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Œn vederea aplic„rii prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri ∫i
cheltuieli ale unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor publice centrale,
av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 898/2003 privind Ónfiin˛area Societ„˛ii Comerciale îComicex“ — S.A.
prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome îRami-Dacia“ a Companiei de Export-Import îComicex“,
Ón temeiul prevederilor Ordonan˛ei 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,

at

ministrul administra˛iei ∫i internelor emite urm„torul ordin:

es

tin

Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe

D

anul 2007 al Societ„˛ii Comerciale îComicex“ — S.A., aflat„
Ón coordonarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,

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 administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

Bucure∫ti, 15 martie 2007.
Nr. 180.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√

MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR

SOCIETATEA COMERCIAL√ îCOMICEX“ — S.A.

BUGETUL DE VENITURI ™I CHELTUIELI

pe anul 2007 al Societ„˛ii Comerciale îComicex“ — S.A.
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MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2007
Œn temeiul art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2003 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. 1/2007, 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
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Bucure∫ti, 28 martie 2007.
Nr. 490.

or

DECIZIA

ANEX√
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distinct eviden˛iate, f„cute cu investi˛ia respectiv„, potrivit
acestui act normativ, cheltuielile cu amortizarea acestor
investi˛ii reprezint„ cheltuieli deductibile la calculul profitului
impozabil.“

tu
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1. îPentru contribuabilii care au efectuat investi˛ii Ón
zonele ∫i Ón condi˛iile prev„zute de Ordonan˛a Guvernului
nr. 27/1996, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i au dedus din profitul impozabil cheltuielile

an

el

Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 10 ianuarie 2007

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
Nr. 424 din 15 martie 2007

MINISTERUL MUNCII,
SOLIDARIT√ﬁII SOCIALE ™I FAMILIEI
Nr. 211 din 19 martie 2007
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MINISTERUL JUSTIﬁIEI
Nr. 664/C din 9 martie 2007

at
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ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007
al Regiei Autonome îMultiproduct“, monitorizat„ Ón baza prevederilor art. 11
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2001 privind Ónt„rirea disciplinei economico-financiare
∫i alte dispozi˛ii cu caracter financiar, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 59/2002,
cu complet„rile ulterioare

D

es

tin

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 2 ∫i 3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de
venituri ∫i cheltuieli ale unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de
specialitate ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor publice centrale,
Ón temeiul art. 25 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Justi˛iei, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 11 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, ∫i
al art. 16 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul justi˛iei, ministrul finan˛elor publice ∫i ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2007 al Regiei Autonome îMultiproduct“ de sub
autoritatea Ministerului Justi˛iei, monitorizat„ Ón baza
prevederilor art. 11 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 79/2001 privind Ónt„rirea disciplinei economico-financiare
∫i alte dispozi˛ii cu caracter financiar, aprobat„ cu modific„ri
prin Legea nr. 59/2002, cu complet„rile ulterioare, prev„zut
Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli reprezint„ limite
maxime care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei

numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea
Ministerului Justi˛iei.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, unit„˛ile pot
efectua cheltuieli totale propor˛ional cu gradul de realizare
a veniturilor totale.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 4. — Regia Autonom„ îMultiproduct“ va duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Ministrul muncii,
solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
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*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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P R E ﬁ U R I L E

publica˛iilor legislative pentru anul 2007
— pe suport fizic —
Pre˛ul
abonamentului
anual (lei)

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
Breviar Legislativ
Repertoriul actelor normative

Pre˛ul
abonamentului
trimestrial (lei)

1.560
260
1.400
2.100
400
1.600
1.500
500
400
660
60
109

400
—
350
525
100
400
375
125
100
165
15
—

Pre˛ul
abonamentului
lunar (lei)

140
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

** Cu excep˛ia numerelor bis de interes restr‚ns.
Legisla˛ie Ón format electronic (op˛ional pe CD sau DVD)

80
1.400
900
1.200
400
1.700
800
80
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I ∫i Partea I bis 1989—2006
I Maghiar„
2000—2006
a II-a
1995—2006
a III-a
2001—2006
a IV-a
2001—2006
a VI-a
2001—2006
a VII-a
2005—2006

or

Partea
Partea
Partea
Partea
Partea
Partea
Partea

el

Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,

Pre˛

an

Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
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Pre˛urile includ T.V.A. 9%.
Abonamentele la publica˛iile Regiei Autonome îMonitorul Oficial“ se pot efectua prin urm„toarele societ„˛i de distribu˛ie:
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u INFO EUROTRADING — S.A.

rm

u INTERPRESS SPORT — S.R.L.
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u MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.

us

iv

u M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
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u PRESS EXPRES — S.R.L.

D

u CALLIOPE — S.R.L.
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at

u ZIRKON MEDIA — S.R.L.
u ART ADVERTISING — S.R.L.

u CARTEXIM — S.R.L.
u CURIER PRESS — S.A.
u MIMPEX — S.R.L.
u ROESTA — S.R.L.
u VIAﬁA LIBER√ — S.A.

— 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)
— Curtea de Arge∫, str. Valea Ia∫ului, bl. P10, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Gala˛i, str. Domneasc„ nr. 68
(telefon: 0236/46.07.19, fax: 0236/46.08.75)

a

u COMPANIA NAﬁIONAL√ îPO™TA ROM¬N√“ — S.A.
u RODIPET — S.A.
u ACTA LEGIS — S.R.L.
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