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7. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Œnfiin˛area planta˛iilor de vi˛„-de-vie se face
Ón areale viticole delimitate din podgorii ∫i centre viticole,
cu excep˛ia planta˛iilor Ónfiin˛ate pentru consumul familial
sau Ón scop ornamental.“
8. Alineatul (2) al articolului 11 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Autoriza˛ia plant„rii/replant„rii vi˛ei-de-vie ∫i de
Ónscriere Ón Registrul planta˛iilor viticole se elibereaz„ pe
baza unui drept de plantare nou„ sau de replantare ori de
plantare pe o rezerv„. Crearea rezervei regionale, jude˛ene
∫i/sau na˛ionale a drepturilor de plantare a vi˛ei-de-vie are
scopul de a permite administra˛iei publice locale ∫i centrale
atribuirea dreptului de plantare a vi˛ei-de-vie acelor
persoane fizice/juridice care, pe baza unor criterii obiective,
vor justifica necesitatea ob˛inerii acestor drepturi. Dreptul
individual de replantare neexercitat Óntr-o perioad„ de
8 campanii viticole de la data acord„rii Ónceteaz„ pentru
titularul acestuia. Dreptul individual de plantare nou„ este
valabil pe durata a dou„ campanii viticole de la data
acord„rii, dreptul individual de plantare pe rezerva regional„
sau jude˛ean„ este valabil pe o durat„ de 3 campanii
viticole de la data aloc„rii, iar dreptul individual de plantare
pe rezerva na˛ional„ este valabil pe o durat„ de dou„
campanii viticole de la data aloc„rii. Procedura ∫i condi˛iile
de acordare a dreptului de plantare nou„, de replantare ori
de plantare pe o rezerv„ se aprob„ prin ordin al ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
9. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 12. — (1) Œnfiin˛area planta˛iilor de vi˛„-de-vie Ón
suprafa˛„ de peste 0,1 ha de operator economic sau de
familie se face numai cu soiuri admise Ón cultur„.“
10. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — (1) Œn scopul adapt„rii produc˛iei vitivinicole
la cerin˛ele pie˛ei ∫i Ón vederea asigur„rii calit„˛ii produselor
vitivinicole, se prev„d urm„toarele m„suri:
a) reconversiunea planta˛iilor viticole, inclusiv prin
supraaltoire pe soiurile de struguri de vin;
b) replantarea suprafe˛elor viticole;
c) restructurarea planta˛iilor viticole.
(2) La propunerea Organiza˛iei Na˛ionale Interprofesionale
Vitivinicole ∫i cu avizul tehnic al O.N.V.V., Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale aprob„ planurile
de reconversiune, replantare ∫i restructurare a planta˛iilor
viticole.“
11. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Viile destinate producerii de vinuri cu denumire de
origine controlat„ sunt supuse unui regim de autorizare Ón
vederea respect„rii condi˛iilor de cultur„, stabilite prin
normele tehnice de producere ∫i comercializare elaborate
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Art. I. — Legea viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii
comune a pie˛ei vitivinicole nr. 244/2002, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 333 din 20 mai
2002, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Capitolul I se abrog„.
2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 3. — (1) Planta˛iile de vi˛„-de-vie se grupeaz„,
teritorial, Ón zone viticole, regiuni viticole, podgorii, centre
viticole ∫i plaiuri viticole. Defini˛iile acestora sunt prev„zute
Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta lege.“
3. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Eviden˛a planta˛iilor viticole se realizeaz„
prin Registrul planta˛iilor viticole, care cuprinde datele de
identificare a tarlalelor, parcelelor viticole ∫i suprafe˛elor pe
soiuri din fiecare parcel„, pe persoan„ fizic„ ∫i juridic„
de˛in„toare, Óntocmit Ón baza cadastrului agricol ∫i a
planurilor cadastrale actualizate.
(2) Registrul planta˛iilor viticole, actualizat, este ˛inut la
direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a
municipiului Bucure∫ti.
(3) Modelul ∫i instruc˛iunile de completare a Registrului
planta˛iilor viticole se aprob„ prin ordin comun al ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i al ministrului
administra˛iei ∫i internelor.“
4. Dup„ articolul 6 se introduce un nou articol,
articolul 61, cu urm„torul cuprins:
îArt. 6 1 . — Produc„torii de struguri pentru vin au
obliga˛ia de a ˛ine eviden˛a produc˛iei ∫i a modului de
valorificare a acesteia Ón carnetul de viticultor, al c„rui
model se aprob„ prin ordin al ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.“
5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 8. — (1) Producerea, controlul calit„˛ii ∫i
comercializarea materialului s„ditor viticol ∫i de Ónmul˛ire se
fac cu respectarea prevederilor legale Ón vigoare privind
producerea, prelucrarea, controlul ∫i certificarea calit„˛ii,
comercializarea ∫i folosirea semin˛elor ∫i a materialului
s„ditor, precum ∫i Ónregistrarea soiurilor de plante.“
6. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Lista soiurilor de vi˛„-de-vie admise Ón
cultur„ se aprob„ prin ordin al ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale pentru fiecare regiune viticol„,
podgorie, centru viticol ∫i direc˛ie de produc˛ie, pe baza
propunerilor f„cute de Oficiul Na˛ional al Viei ∫i Vinului,
denumit Ón continuare O.N.V.V., Ómpreun„ cu Oficiul
Na˛ional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri, denumit Ón
continuare, O.N.D.O.V., ∫i de asocia˛iile de produc„tori.
(2) Pentru ob˛inerea vinurilor cu denumire de origine
controlat„ se stabile∫te o list„ a soiurilor pentru fiecare
dintre denumirile de origine controlat„ aprobate.“
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(4) Œn cazuri speciale ∫i sub control strict al O.N.D.O.V.,
la propunerea organiza˛iei de produc„tori de vin cu
denumire de origine controlat„ din arealul respectiv,
condi˛ionarea ∫i Ómbutelierea vinurilor se pot realiza ∫i Ón
afara arealului Ón care au fost produ∫i strugurii. Œn aceste
cazuri, se vor men˛iona Ón mod obligatoriu pe etichet„
Ómbuteliatorul ∫i locul Ómbutelierii.
(5) T„ria alcoolic„ natural„ minim„ Ón volume pentru
vinurile DOC se stabile∫te pentru fiecare denumire de
origine. Pentru aceasta se iau Ón considerare t„riile
alcoolice naturale constatate Ón ultimii 3 ani la vinurile DOC
ale arealului delimitat.
(6) T„ria alcoolic„ natural„ minim„ Ón volume prev„zut„
la alin. (5) poate fi stabilit„ la nivele diferite, Ón func˛ie de:
a) subdenumire, comun„ sau o parte a comunei;
b) soiul sau soiurile de vi˛„-de-vie din care provin
strugurii utiliza˛i.
(7) Œn func˛ie de stadiul de maturare a strugurilor ∫i de
caracteristicile lor calitative la cules, vinurile cu denumire
de origine controlat„ se clasific„ astfel:
a) DOC-CMD — vin cu denumire de origine controlat„
din struguri cule∫i la maturitate deplin„;
b) DOC-CT — vin cu denumire de origine controlat„ din
struguri cule∫i t‚rziu;
c) DOC-CIB — vin cu denumire de origine controlat„
din struguri cule∫i la Ónnobilarea boabelor.“
20. Articolul 24 se abrog„.
21. Titlul sec˛iunii a 3-a a literei B a capitolului II va
avea urm„torul cuprins:
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18. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22. — (1) Prin indica˛ie geografic„ se Ón˛elege
numele unei localit„˛i sau regiuni geografice care identific„
provenien˛a vinurilor din acel teritoriu, Ón cazul Ón care
calitatea sau o alt„ caracteristic„ specific„ poate fi atribuit„
Ón mod esen˛ial acelui teritoriu, mediului natural ∫i/sau
factorilor umani.
(2) Indica˛ia geografic„ este de utilitate public„.
(3) Este interzis„ utilizarea unei indica˛ii geografice
pentru vinurile care nu provin din arealul delimitat pentru
indica˛ia geografic„ respectiv„ ∫i nu sunt produse conform
normelor elaborate de O.N.D.O.V.
(4) Procedura ∫i condi˛iile de acordare a dreptului de
utilizare a indica˛iei geografice pentru vin ∫i alte produse
pe baz„ de must ∫i vin se aprob„ prin ordin al ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
19. Articolul 23 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 23. — (1) Prin denumire de origine controlat„,
denumit„ Ón continuare DOC, se Ón˛elege un nume
geografic al unei podgorii, centru viticol sau localitate, ce
identific„ originea vinurilor provenite din acel teritoriu
delimitat, cu caracteristici de calitate datorate exclusiv
factorilor naturali ∫i umani din acel teritoriu.
(2) Este interzis„ utilizarea unei denumiri de origine
controlat„ pentru vinurile care nu provin din acel teritoriu
delimitat.
(3) Producerea ∫i procesarea strugurilor pentru vinurile
cu denumire de origine controlat„, precum ∫i condi˛ionarea
∫i Ómbutelierea acestora se realizeaz„ Ón teritoriul delimitat
potrivit prevederilor alin. (1).
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Condi˛ii de producere ∫i comercializare a vinurilor
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de O.N.D.O.V., cu consultarea O.N.V.V. ∫i a asocia˛iilor de
produc„tori din arealul vizat.“
12. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Defri∫area planta˛iilor de vi˛„-de-vie Ón
suprafa˛„ mai mare de 0,1 ha de operator economic sau
de familie se face la cererea persoanei interesate, pe baza
autoriza˛iei de defri∫are a planta˛iilor viticole, eliberate de
direc˛ia pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ jude˛ean„
sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz.
(2) Persoanele care primesc autoriza˛ia de defri∫are
beneficiaz„ de un drept individual de replantare, Ón
suprafa˛„ echivalent„ de cultur„ pur„ cu cea propus„
pentru defri∫are. Dreptul individual de replantare poate fi
exercitat Ón termen de 8 ani de la data acord„rii acestuia.
(3) Prin cultur„ pur„ se Ón˛elege suprafa˛a efectiv„
ocupat„ cu butucii de vi˛„-de-vie, inclusiv suprafa˛a ocupat„
de alei, drumuri de acces ∫i zone de Óntoarcere la capetele
parcelei viticole.“
13. Articolele 16 ∫i 17 se abrog„.
14. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — (1) Vinul este un produs agroalimentar.
(2) Clasificarea vinurilor se face conform dispozi˛iilor
Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea
comun„ a pie˛ei vinului.“
15. Articolul 20 se abrog„.
16. La articolul 21, dup„ alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Este interzis„ fabricarea pichetului, ob˛inut prin
epuizarea cu ap„ a tescovinei proaspete sau fermentate,
cu sau f„r„ adaos de zah„r, Ón vederea comercializ„rii
pentru consumul uman direct.“
17. Titlul sec˛iunii a 2-a a literei B a capitolului II va
avea urm„torul cuprins:

3

22. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 25. — Vinurile ∫i celelalte produse ob˛inute din
must ∫i/sau vin, Ón momentul punerii lor Ón consum, trebuie
s„ corespund„ caracteristicilor organoleptice ∫i de
compozi˛ie stabilite prin normele metodologice de aplicare
a prezentei legi.“
23. Articolul 26 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 26. — (1) Practicile ∫i tratamentele autorizate
pentru a fi aplicate Ón producerea musturilor, a vinurilor ∫i
a celorlalte produse vinicole se stabilesc prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi, urm‚nd s„ fie
permanent actualizate Ón func˛ie de progresele realizate Ón
acest domeniu.
(2) Prepararea musturilor, a vinurilor ∫i a produselor
vinicole din alte materii prime dec‚t cele stabilite prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi sau
schimbarea compozi˛iei acestora prin ad„ugarea sau
amestecarea unor substan˛e, altele dec‚t cele permise de
lege, este interzis„.
(3) Constituie falsific„ri: diluarea vinului cu ap„,
mascarea unor defecte sau alter„ri ale vinurilor sau a
b„uturilor pe baz„ de must ∫i/sau vin prin adaosuri care
determin„ modific„ri ale gustului, aromei ∫i compozi˛iei
naturale ale acestora, prepararea vinului din drojdie sau
tescovin„, precum ∫i folosirea oric„ror practici nepermise
prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Prin substituire se Ón˛elege prezentarea sub o
identitate fals„ a musturilor, vinurilor sau a produselor
vinicole.
(5) Identitate fals„ reprezint„ utilizarea f„r„ drept a
denumirii unui soi de struguri, a unui areal de produc˛ie, a
unei categorii de calitate, indica˛ie geografic„ sau denumire
de origine controlat„, contrafacerea sau folosirea f„r„ drept
a Ónsemnelor de certificare a calit„˛ii.“
24. Articolul 27 se abrog„.
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32. La articolul 39 se introduc dou„ noi alineate,
alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul cuprins:
î(2) Sus˛inerea financiar„ a m„surilor de reglementare a
filierei vitivinicole se poate asigura at‚t din fonduri publice,
c‚t ∫i din fonduri private constituite Ón condi˛iile legii,
preluate Ón Fondul de promovare a vinului rom‚nesc,
administrat de Institutul Vinului.
(3) Organizarea ∫i func˛ionarea Institutului Vinului ∫i
constituirea Fondului de promovare a vinului rom‚nesc se
stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului.“
33. La articolul 41, alineatul (1) ∫i litera e) a alineatului (2)
vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 41. — (1) Œn vederea amelior„rii func˛ion„rii pie˛ei
vinurilor de calitate cu denumire de origine controlat„ ∫i a
celor de calitate cu indica˛ie geografic„, Guvernul
analizeaz„ propunerile organismelor de filier„ Ón acest
domeniu, astfel cum sunt definite la art. 40 alin. (3) lit. a),
∫i stabile∫te regulile de comercializare ∫i de reglare a
ofertei Ón raport cu cererea pe pia˛„.
.............................................................................................
e) valorificarea vinurilor ∫i a altor b„uturi pe baz„ de
must ∫i vin de calitate cu denumire de origine controlat„, a
vinurilor de calitate cu indica˛ie geografic„, a etichet„rii
corespunz„toare produselor de calitate;“.
34. Litera b) a articolului 42 va avea urm„torul cuprins:
îb) Oficiul Na˛ional al Denumirilor de Origine pentru
Vinuri;“.
35. Articolul 46 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 46. — I.S.C.T.V. asigur„ supravegherea aplic„rii
legii Ón realizarea produc˛iei de struguri, de vinuri ∫i a altor
produse vitivinicole, inclusiv a celor cu denumire de origine
controlat„, ∫i este organismul guvernamental abilitat Ón
executarea controalelor oficiale pentru asigurarea calit„˛ii ∫i
conformit„˛ii produselor vinicole destinate consumului uman,
av‚nd urm„toarele atribu˛ii:
a) urm„re∫te respectarea legisla˛iei privind Ónfiin˛area ∫i
reconversiunea planta˛iilor viticole, modul de Óntre˛inere a
acestora ∫i de conservare a amenaj„rilor de combatere a
eroziunii solului la produc„torii de orice fel, indiferent de
forma de proprietate sau de exploatare;
b) avizeaz„ cererile Óntocmite pentru acordarea dreptului
de plantare a vi˛ei-de-vie pe suprafe˛e mai mari de 0,1 ha
de familie sau operator economic, respectiv de defri∫are,
de c„tre direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti;
c) colaboreaz„ cu speciali∫tii Inspec˛iei de Stat pentru
Calitatea Semin˛elor ∫i a Materialului S„ditor din cadrul
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón
scopul elabor„rii ∫i aplic„rii normelor de producere ∫i
comercializare a materialului s„ditor viticol;
d) verific„ ∫i controleaz„ modul de aplicare a
prevederilor legale privind producerea ∫i comercializarea
strugurilor, vinurilor ∫i a celorlalte produse vitivinicole, buna
practic„ vitivinicol„, condi˛iile de igien„ a produselor ∫i
spa˛iilor de produc˛ie ∫i depozitare, respectarea condi˛iilor
igienico-sanitare pentru produse vitivinicole, inclusiv
controlul documentelor necesare pentru atestarea calit„˛ii ∫i
punerea Ón consum a produselor vitivinicole;
e) verific„ respectarea prevederilor prezentei legi ∫i a
normelor Ón vigoare cu privire la reglementarea produc˛iei,
circula˛iei ∫i comercializ„rii produselor vitivinicole Ón
colaborare cu organismele institu˛ionale de filier„
recunoscute administrativ;
f) propune suspendarea licen˛ei de fabrica˛ie p‚n„ la
remedierea abaterilor constatate;
g) exercit„ controlul tehnic Ón toate fazele producerii
vinurilor ∫i a celorlalte produse cu denumire de origine,
precum ∫i asupra eliber„rii documentelor necesare pentru
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25. Articolul 29 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 29. — (1) Persoanele fizice ∫i persoanele juridice
care produc, depoziteaz„ ∫i comercializeaz„ produse
vitivinicole au obliga˛ia de a Óntocmi ∫i de a depune, Ón
termenul prev„zut de normele metodologice de aplicare a
prezentei legi, documente de eviden˛„ a produc˛iei
vitivinicole privind declara˛ii de stocuri, declara˛ii de recolt„,
declara˛ii de produc˛ie ∫i de a completa operativ registrele
de eviden˛„ obligatorii a produselor vitivinicole, aprobate
prin ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale.
(2) Œn cazul solicit„rii dreptului de utilizare a unei
denumiri de origine controlat„, un exemplar al declara˛iei
de recolt„ ∫i de produc˛ie va fi depus ∫i la inspectorii
teritoriali ai O.N.D.O.V.
(3) Persoanele fizice ∫i juridice care de˛in o suprafa˛„
total„ de vie de p‚n„ la 0,5 ha nu sunt obligate s„ fac„
declara˛ii de stocuri, de recolt„ ∫i de produc˛ie.
(4) Comercian˛ii care de˛in o cantitate de p‚n„ la 2.000 l
de vin nu sunt obliga˛i s„ fac„ declara˛ii de stocuri.“
26. Articolul 30 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 30. — (1) Dreptul de utilizare a denumirii de
origine controlat„ pentru producerea vinurilor se acord„ prin
certificate de atestare a dreptului de comercializare a
vinurilor DOC, cu aplicarea Ónsemnelor de certificare
a acestei categorii de calitate, eliberate de O.N.D.O.V.
(2) Œn faza de produc˛ie, produc„torul poate s„ solicite
O.N.D.O.V. declasarea unui vin DOC Ón vin de mas„.
(3) Declasarea vinurilor DOC se face pe baza unor
proceduri elaborate de O.N.D.O.V.
(4) Declasarea vinurilor DOC se stabile∫te de
O.N.D.O.V. Ón cazul Ón care:
a) vinul a suferit alter„ri din punct de vedere calitativ;
b) vinul a fost supus unor tratamente sau practici
oenologice neautorizate pentru aceast„ categorie de
calitate.“
27. Articolul 31 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 31. — Produc„torii de vin care posed„ licen˛a de
fabrica˛ie eliberat„ Ón condi˛iile legii pot cump„ra struguri
pentru vinifica˛ie numai de la produc„torii care de˛in carnet
de viticultor Ón anul de recolt„ respectiv, cu obliga˛ia de a
men˛iona Ón eviden˛ele primare cantitatea ∫i soiul strugurilor
cump„ra˛i.“
28. Articolul 33 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 33. — (1) Produc„torii ∫i comercian˛ii de vinuri Ón
vrac sunt obliga˛i s„ ˛in„ eviden˛a acestora, conform
normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Produc„torii care de˛in o suprafa˛„ de vie de p‚n„
la 0,5 ha ∫i nu comercializeaz„ vinuri Ón vrac nu au
obliga˛ia de a ˛ine eviden˛a prev„zut„ la alin. (1).
(3) Comercializarea vinului de mas„ Ón vrac sub
denumire de soi, indica˛ie geografic„ sau denumire de
origine controlat„ este interzis„.
(4) Condi˛iile de comercializare a vinului de mas„ Ón
vrac se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i al ministrului s„n„t„˛ii
publice ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.“
29. Articolele 34 ∫i 36 se abrog„.
30. Articolul 35 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 35. — Vinurile ∫i celelalte b„uturi pe baz„ de must
∫i vin pot fi puse Ón consum sub form„ Ómbuteliat„ sau
neÓmbuteliat„. Œmbutelierea este obligatorie Ón cazul
sucurilor de struguri, vinurilor cu denumire de origine
controlat„, vinurilor cu indica˛ie geografic„, vinarsurilor,
vinurilor speciale, cu excep˛ia pelinului.“
31. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 37 se abrog„.
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(4) Œn baza bugetului aprobat, O.N.D.O.V. poate acorda
sprijin financiar pentru desf„∫urarea unor ac˛iuni care
vizeaz„ dezvoltarea, modernizarea ∫i promovarea produc˛iei
vitivinicole, precum ∫i a unor ac˛iuni de promovare a
produselor vitivinicole rom‚ne∫ti.“
38. Articolul 49 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 49. — O.N.D.O.V. Óndepline∫te urm„toarele
atribu˛ii:
a) elaboreaz„ normele tehnice pentru producerea
vinurilor cu denumire de origine controlat„, a vinurilor
spumante cu denumire de origine controlat„ ∫i a vinurilor
cu indica˛ie geografic„, cu consultarea O.N.V.V. ∫i a
organiza˛iilor de produc„tori de vinuri din arealul vizat, care
se aprob„ prin ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale;
b) Óntocme∫te, Ómpreun„ cu O.N.V.V., proiectele de
ordine ale ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale pentru aprobarea denumirilor de origine controlat„
∫i/sau indica˛iilor geografice;
c) Óntocme∫te, Ómpreun„ cu O.N.V.V., documenta˛iile
pentru vinurile cu denumire de origine controlat„, vinurile
spumante cu denumire de origine controlat„ ∫i a vinurilor
cu indica˛ie geografic„;
d) elibereaz„ autoriza˛ia de produc„tor de struguri
destina˛i ob˛inerii de vinuri ∫i/sau vinuri spumante cu
denumire de origine controlat„ ∫i autoriza˛ia de produc„tor
de vinuri ∫i/sau vinuri spumante cu denumire de origine
controlat„, la solicitarea produc„torilor;
e) elibereaz„ certificatele de atestare a dreptului de
comercializare pentru vinurile ∫i/sau vinurile spumante cu
denumire de origine controlat„, care atest„ dreptul de
utilizare a denumirii de origine, la solicitarea produc„torilor;
f) controleaz„ modul de aplicare ∫i respectare a
prevederilor legale referitoare la vinurile ∫i/sau vinurile
spumante cu denumire de origine controlat„;
g) controleaz„, Ómpreun„ cu I.S.C.T.V., modul de
respectare ∫i aplicare a prevederilor legale Ón leg„tur„ cu
regimul vinurilor cu indica˛ie geografic„;
h) suspend„ sau anuleaz„ certificatul de atestare a
dreptului de comercializare pentru vinuri ∫i/sau vinuri
spumante cu denumire de origine controlat„, Ón cazul Ón
care se constat„ nerespectarea de c„tre produc„tori a
prevederilor legale privind producerea ∫i comercializarea
vinurilor ∫i/sau vinurilor spumante cu denumire de origine
controlat„, ∫i sesizeaz„ I.S.C.T.V. Ón vederea aplic„rii
sanc˛iunilor prev„zute de lege;
i) controleaz„ calitatea vinurilor ∫i/sau vinurilor spumante
cu denumire de origine controlat„ din punct de vedere
organoleptic, pentru atestarea conformit„˛ii Ón vederea
comercializ„rii, Ómpreun„ cu Asocia˛ia Degust„torilor
Autoriza˛i din Rom‚nia;
j) controleaz„ planta˛iile de vi˛„-de-vie produc„toare de
struguri pentru ob˛inerea vinurilor ∫i/sau vinurilor spumante
cu denumire de origine controlat„;
k) controleaz„ spa˛iile de produc˛ie ∫i depozitare a
vinurilor ∫i/sau vinurilor spumante cu denumire de origine
controlat„;
l) controleaz„ eviden˛ele ∫i alte documente cu privire la
comercializarea vinurilor ∫i/sau vinurilor spumante cu
denumire de origine controlat„.“
39. Articolul 50 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 50. — (1) Taxele pentru eliberarea autoriza˛iei de
produc„tor de struguri, vinuri ∫i/sau vinuri spumante cu
denumire de origine controlat„ ∫i a certificatului de atestare
a dreptului de comercializare a acestora, solicitate de c„tre
de˛in„torii de planta˛ii viticole, precum ∫i de produc„torii de
vinuri din aceast„ categorie se stabilesc prin ordin al
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.
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atestarea calit„˛ii produselor respective, inclusiv la
comercializare;
h) verific„ activitatea laboratoarelor autorizate de
Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón
vederea efectu„rii de analize ∫i expertize la vinuri ∫i alte
b„uturi ob˛inute din must ∫i subproduse vitivinicole pentru
consumul intern ∫i pentru export;
i) realizeaz„ Ón colaborare cu O.N.D.O.V. unele ac˛iuni
de control tehnic Ón leg„tur„ cu producerea vinurilor cu
denumire de origine controlat„ ∫i cu indica˛ie geografic„;
j) constat„ vinurile ∫i alte produse vitivinicole improprii
consumului ori necorespunz„toare calitativ; limiteaz„ sau
interzice utilizarea ∫i comercializarea pentru consumul uman
direct ori dispune distrugerea lor, Ón conformitate cu
reglement„rile Ón vigoare;
k) interzice comercializarea loturilor de vin ∫i a altor
produse vitivinicole la care exist„ suspiciunea ca fiind
necorespunz„toare sub aspect calitativ, p‚n„ la clarificarea
situa˛iei;
l) preleveaz„ probele din produsele controlate ∫i din alte
materiale auxiliare necesare procesului de produc˛ie, pentru
analizele efectuate Ón laboratoarele autorizate ale
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale;
m) exercit„ controlul de conformitate pentru produsele
vitivinicole importate;
n) p„streaz„ secretul profesional, pentru a nu divulga
unei ter˛e p„r˛i datele confiden˛iale de care a luat
cuno∫tin˛„ Ón timpul controlului;
o) verific„, prin sondaj, corectitudinea Óntocmirii
declara˛iilor de stocuri, de recolt„ ∫i de produc˛ie, scriptic ∫i
faptic, indiferent de declarant, persoan„ fizic„ sau juridic„;
p) propune retragerea licen˛ei de fabrica˛ie a unit„˛ilor
produc„toare ∫i de comercializare a produselor men˛ionate,
necorespunz„toare calitativ ∫i contrare legii;
q) verific„ ∫i constat„ abandonarea ∫i defri∫area
planta˛iilor de vi˛„-de-vie;
r) elaboreaz„ normele metodologice pentru autorizarea
laboratoarelor Ón vederea execut„rii de analize pentru vinuri
∫i alte produse pe baz„ de must ∫i vin ce urmeaz„ a fi
expediate Ón scopul comercializ„rii pe pia˛a intern„, norme
care se aprob„ prin ordin al ministrului agriculturii, p„durilor
∫i dezvolt„rii rurale;
s) verific„ ∫i controleaz„ vinurile, produsele pe baz„ de
must ∫i/sau vin ∫i produsele derivate vinicole importate;
∫) aplic„ sanc˛iunile prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare
operatorilor economici, persoane fizice sau juridice din
sfera produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii vinurilor ∫i a
altor produse vitivinicole, pentru abaterile constatate;
t) Óndepline∫te alte atribu˛ii stabilite de actele normative
Ón vigoare.“
36. Articolul 47 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 47. — Sumele Óncasate de I.S.C.T.V. din amenzi
∫i din prest„ri de servicii se fac venit la bugetul de stat.“
37. Articolul 48 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 48. — (1) O.N.D.O.V.
se organizeaz„ ∫i
func˛ioneaz„ ca institu˛ie public„ cu personalitate juridic„ Ón
subordinea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, finan˛at„ integral din venituri proprii.
(2) Modul de organizare ∫i func˛ionare a O.N.D.O.V.,
precum ∫i structurile sale organizatorice, centrale ∫i
teritoriale se aprob„ prin ordin al ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.
(3) O.N.D.O.V. poate organiza ∫i sus˛ine financiar
programe de preg„tire ∫i instruire profesional„ a angaja˛ilor
s„i, Ón colaborare cu institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt ∫i de
cercetare din domeniul vitivinicol ∫i cu unit„˛ile
produc„toare de vinuri cu denumire de origine controlat„ ∫i
vinuri spumante cu denumire de origine controlat„.
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cercetare Ón realizarea programelor sectoriale de cercetare
∫tiin˛ific„ ∫i aplicativ„ Ón domeniul vitivinicol;
f) avizeaz„ lucr„rile de delimitare a arealelor viticole,
zonarea soiurilor de vi˛„-de-vie, stabilirea tipurilor de vin ∫i
a altor produse pe baz„ de must ∫i vin, inclusiv a celor
cu denumire de origine controlat„, precum ∫i a altor lucr„ri
privind dezvoltarea sectorului vitivinicol;
g) avizeaz„ normele tehnice privind stabilirea condi˛iilor
de cultur„ a vi˛ei-de-vie ∫i de producere a vinurilor cu
denumire de origine controlat„ ∫i cu indica˛ie geografic„;
h) avizeaz„, anterior aprob„rii prin ordin al ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, propunerile
O.N.D.O.V. pentru fiecare denumire de origine controlat„;
i) ini˛iaz„ ∫i sprijin„ organizarea de manifest„ri na˛ionale
∫i interna˛ionale cu caracter vitivinicol: congrese,
simpozioane, consf„tuiri, concursuri de struguri ∫i vin etc.;
j) asigur„ leg„tura ˛„rii noastre cu O.I.V., cu Biroul vin,
alcool, tutun, semin˛e ∫i hamei al Direc˛iei generale de
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ a Comisiei Europene,
precum ∫i cu alte organisme interna˛ionale similare;
k) colaboreaz„ cu I.S.C.T.V., O.N.D.O.V. ∫i cu institu˛iile
descentralizate din teritoriu, cu organiza˛iile de produc„tori,
cu organiza˛iile ∫i organismele din filier„ pentru grupa de
produse struguri, vin ∫i produse procesate din acestea;
l) particip„ la editarea unor reviste de specialitate
destinate inform„rii speciali∫tilor ∫i produc„torilor interni ∫i
externi;
m) sprijin„ ac˛iunile de promovare vitivinicol„ at‚t Ón
˛ar„, c‚t ∫i Ón str„in„tate;
n) acord„ premii pentru cele mai valoroase lucr„ri din
domeniul viticulturii, oenologiei, economiei vitivinicole,
precum ∫i din cel al istoriei, medicinei ∫i igienei Ón leg„tur„
cu via ∫i cu produsele ei;
o) colaboreaz„ cu institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior, de
cercetare ∫tiin˛ific„ din ˛ar„ ∫i str„in„tate;
p) asigur„ participarea speciali∫tilor rom‚ni la
manifest„rile interna˛ionale cu caracter tehnico-∫tiin˛ific
desf„∫urate sub egida O.I.V.;
q) gestioneaz„ Registrul planta˛iilor viticole;
r) Óndepline∫te ∫i alte atribu˛ii stabilite prin acte
normative Ón colaborare cu organismele institu˛ionale de
filier„ recunoscute administrativ.“
45. Articolul 57 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 57. — Constituie infrac˛iuni urm„toarele fapte:
a) falsificarea sau substituirea vinurilor ori a b„uturilor
pe baz„ de must ∫i/sau vin conform art. 19 ∫i art. 26
alin. (2), (3) ∫i (4), expunerea spre v‚nzare ∫i/sau v‚nzarea
acestora cunosc‚nd c„ sunt falsificate sau substituite,
producerea pichetului, potrivit prevederilor art. 21 alin. (3),
∫i se pedepsesc potrivit art. 313 ∫i 297 din Codul penal;
b) producerea ori punerea Ón circula˛ie, conform art. 26
alin. (5), a produselor care fac obiectul prezentei legi, Ón
scopul de a induce Ón eroare pe beneficiari se pedepse∫te
potrivit art. 286 ∫i 301 din Codul penal.“
46. Alineatul (2) al articolului 58 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Œn cazul s„v‚r∫irii faptelor prev„zute la art. 57 se
aplic„ ∫i m„sura confisc„rii Óntregii cantit„˛i fraudate.“
47. Articolul 59 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 59. — Constituie contraven˛ii urm„toarele fapte:
a) Ónfiin˛area de planta˛ii de vii Ón suprafa˛„ de peste
0,1 ha de persoan„ fizic„ sau juridic„ ori extinderea peste
aceast„ limit„ a celor existente, f„r„ autoriza˛ie de plantare
eliberat„ de direc˛iile pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti, potrivit prevederilor
art. 11 alin. (1) ∫i (2);
b) Ónfiin˛area de planta˛ii mai mari de 0,1 ha sau
extinderea peste aceast„ limit„ a celor existente cu alte
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(2) Autoriza˛ia de produc„tor de struguri destina˛i
ob˛inerii de vinuri cu denumire de origine controlat„ ∫i
autoriza˛ia de produc„tor de vinuri cu denumire de origine
controlat„ se elibereaz„ anual la cererea produc„torului, iar
certificatul de atestare a dreptului de comercializare pentru
vinurile cu denumire de origine controlat„ ∫i/sau vinurile
spumante cu denumire de origine controlat„ se elibereaz„
pe loturi.“
40. Articolul 51 se abrog„.
41. Articolul 52 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 52. — (1) O.N.V.V. func˛ioneaz„ Ón subordinea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ca
organism specializat cu caracter tehnico-∫tiin˛ific, cu
personalitate juridic„.
(2) Statutul, precum ∫i modul de organizare ∫i
func˛ionare ale O.N.V.V. se aprob„ prin ordin al ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.“
42. Articolul 53 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 53. — (1) O.N.V.V. este finan˛at din aloca˛ii
bugetare, prin bugetul stabilit pentru Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, ∫i din venituri proprii.
(2) Veniturile proprii ale O.N.V.V. se realizeaz„ prin:
a) sponsoriz„ri;
b) dona˛ii;
c) prest„ri de servicii.
(3) Aloca˛iile bugetare repartizate de Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pentru O.N.V.V.,
completate cu veniturile proprii, se utilizeaz„ pentru
sus˛inerea activit„˛ilor O.N.V.V., pentru plata personalului
din aparatul executiv ∫i pentru achitarea cotiza˛iei Rom‚niei
de membru al Organiza˛iei Interna˛ionale a Viei ∫i Vinului,
denumit„ Ón continuare O.I.V.“
43. Articolul 54 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 54. — (1) O.N.V.V. are Ón structura sa
organizatoric„:
a) consiliul ∫tiin˛ific, aprobat prin ordin al ministrului
agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, care este format
din 7 membri, dintre care unul este reprezentant al
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, restul
membrilor fiind numi˛i la propunerea organiza˛iei
interprofesionale de profil recunoscute administrativ;
b) corpul de exper˛i;
c) aparatul executiv.
(2) Consiliul ∫tiin˛ific aprop„ regulamentul propriu de
organizare ∫i func˛ionare.“
44. Articolul 55 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 55. — O.N.V.V. Óndepline∫te urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) Óntocme∫te studii ∫i analize Ón domeniul viticulturii ∫i
vinifica˛iei, stabile∫te practicile ∫i tratamentele Ón producerea
strugurilor, vinurilor ∫i a b„uturilor pe baz„ de struguri,
must ∫i vin, Ón concordan˛„ cu interesele economiei
na˛ionale ∫i ale viticultorilor, cu reglement„rile adoptate pe
plan interna˛ional ∫i cu acquis-ul comunitar;
b) face propuneri de elaborare a unor proiecte de legi
∫i a altor acte normative pentru sectorul vitivinicol, ˛in‚nd
seama de cerin˛ele dezvolt„rii viticulturii ∫i vinifica˛iei din
˛ara noastr„;
c) colaboreaz„ cu institu˛iile centrale ∫i teritoriale din
subordinea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ón vederea stabilirii ∫i realiz„rii obiectivelor de
dezvoltare a sectorului vitivinicol rom‚nesc;
d) particip„ la fundamentarea ∫i implementarea
proiectelor na˛ionale ∫i interna˛ionale de asisten˛„ tehnic„ ∫i
de investi˛ii Ón domeniul vitivinicol;
e) colaboreaz„ cu Academia de ™tiin˛e Agricole ∫i
Silvice «Gheorghe Ionescu-™i∫e∫ti» ∫i cu unit„˛ile de
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o) Ómpiedicarea sub orice form„ a persoanelor
autorizate de a-∫i exercita atribu˛iile de serviciu legate de
aplicarea prezentei legi.“
48. Alineatul (1) al articolului 60 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 60. — (1) Contraven˛iile prev„zute la art. 59 se
sanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) cu amend„ de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele
prev„zute la lit. b) ∫i n);
b) cu amend„ de la 6.000 lei la 10.000 lei, cele
prev„zute la lit. a), c), d), g), i), j), l) ∫i m);
c) cu amend„ de la 40.000 lei la 100.000 lei, cele
prev„zute la lit. e), f), h), k) ∫i o).“
49. Articolul 62 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 62. — Contraven˛iilor prev„zute la art. 59 ∫i
sanc˛iunilor prev„zute la art. 60 le sunt aplicabile
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.“
50. Articolul 66 se abrog„.
51. Anexele nr. 1, 2 ∫i 4 se abrog„, iar anexa nr. 3
devine anexa la Legea nr. 244/2002.
52. Articolul 68 se abrog„.
Art. II. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 30 de zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Art. III. — Legea viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii
comune a pie˛ei vitivinicole nr. 244/2002, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 333 din 20 mai
2002, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta
lege, se va republica, d‚ndu-se textelor o nou„
numerotare.
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soiuri dec‚t cele admise Ón cultur„, potrivit prevederilor
art. 12 alin. (1);
c) Ónc„lcarea art. 12 alin. (2) prin plantarea de hibrizi
direct produc„tori Ón arealele viticole sau Ón extravilanul
localit„˛ilor situate Ón afara arealelor viticole;
d) abandonarea planta˛iilor de vi˛„-de-vie cu soiuri
admise Ón cultur„, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1);
e) Ómbutelierea vinurilor DOC Ón afara arealului delimitat,
cu excep˛ia cazurilor prev„zute la art. 23 alin. (4);
f) punerea Ón consum ∫i comercializarea unor vinuri ∫i a
altor produse ob˛inute din must ∫i/sau vin, care nu
corespund caracteristicilor calitative ∫i de compozi˛ie,
stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei
legi;
g) neÓntocmirea de c„tre produc„torii ∫i comercian˛ii de
vinuri Ón vrac a eviden˛elor acestora, potrivit art. 33
alin. (1);
h) livrarea sau comercializarea vinurilor DOC f„r„
aplicarea Ónsemnelor de certificare a calit„˛ii, potrivit
prevederilor art. 30 alin. (1);
i) plantarea hibrizilor interspecifici cu rezisten˛„ relativ„
la boli, ob˛inu˛i prin Óncruci∫„ri complexe Óntre soiuri Vitis
vinifera ∫i soiuri apar˛in‚nd altor specii ale genului Vitis, Ón
alte condi˛ii dec‚t cele prev„zute la art. 12 alin. (3);
j) nedepunerea Ón termenul prev„zut Ón normele
metodologice de aplicare a prezentei legi a declara˛iilor de
stocuri, de recolt„ ∫i de produc˛ie;
k) v‚nzarea Ón spa˛ii neautorizate a vinului Ón vrac;
l) omisiunea Ónscrierii sau Ónscrierea de date inexacte Ón
registrele de eviden˛„ a produselor vitivinicole, potrivit
prevederilor art. 29 alin. (1);
m) nerespectarea normelor de etichetare prev„zute Ón
normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
n) defri∫area vi˛ei-de-vie din soiuri nobile admise Ón
cultur„, Ón suprafa˛„ mai mare de 0,1 ha, f„r„ autoriza˛ie
de defri∫are potrivit prevederilor art. 15 alin. (1);
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI
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p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

NICOLAE V√C√ROIU
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VALER DORNEANU
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Bucure∫ti, 2 aprilie 2007.
Nr. 83.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
∫i completarea Legii viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii
comune a pie˛ei vitivinicole nr. 244/2002
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii viei ∫i vinului Ón sistemul organiz„rii comune a pie˛ei vitivinicole
nr. 244/2002 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 30 martie 2007.
Nr. 366.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A ∫i ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru contribu˛ia deosebit„ avut„ la
Ómbun„t„˛irea ∫i Ónt„rirea capacit„˛ii institu˛ionale Ón lupta Ómpotriva corup˛iei,
Ón acordarea de asisten˛„ juridic„ Ón procesul de elaborare ∫i modificare a
actelor normative referitoare la prevenirea ∫i combaterea corup˛iei,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:
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Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua Rom‚niei Ón grad
de Comandor domnului David Martinez Madero, consilier de preaderare,
Regatul Spaniei.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU
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Bucure∫ti, 5 aprilie 2007.
Nr. 380.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor

es
D
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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„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142
din 7 martie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Cazacu Sorin-Benone, judec„tor la Judec„toria
Sectorului 5 Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 10 aprilie 2007.
Nr. 391.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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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. 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„, av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 142 din 7 martie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Cri∫u Elena-Denisa, procuror la Parchetul de
pe l‚ng„ Curtea de Apel Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a
demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ce
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Bucure∫ti, 10 aprilie 2007.
Nr. 392.
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DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor
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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„, av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 165 din 22 martie 2007,
d e c r e t e a z „:
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Pre∫edintele Rom‚niei

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
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Articol unic. — Domnul Panaite-Munteanu Costic„, vicepre∫edinte al
Judec„toriei Ia∫i, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
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Bucure∫ti, 10 aprilie 2007.
Nr. 393.
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„, av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 165 din 22 martie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Moldovan Aurica, judec„tor la Tribunalul
Hunedoara, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 10 aprilie 2007.
Nr. 394.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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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„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 128
din 7 martie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Santa Atilla, procuror ∫ef Sec˛ie urm„rire
penal„ la Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Vrancea, se elibereaz„ din
func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ce
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Bucure∫ti, 10 aprilie 2007.
Nr. 395.
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pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
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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„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 106
din 1 martie 2007,

in

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

tin

at

ex

cl

us

iv

Articol unic. — Domnul Sandu Marian, procuror ∫ef serviciu la Direc˛ia
de Investigare a Infrac˛iunilor de Criminalitate Organizat„ ∫i Terorism, se
elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.

es

Bucure∫ti, 10 aprilie 2007.
Nr. 396.
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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„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 106
din 1 martie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Georgescu Arcadie, judec„tor la Tribunalul
Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 10 aprilie 2007.
Nr. 397.
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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„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 106
din 1 martie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:
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Articol unic. — Doamna Apostol Filofteia, judec„tor la Curtea de Apel
Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
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Nr. 398.
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DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror
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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„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 106
din 1 martie 2007,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Caraman Daniela Maria Rodica, procuror la
Parchetul de pe l‚ng„ Curtea de Apel Ploie∫ti, se elibereaz„ din func˛ie ca
urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 10 aprilie 2007.
Nr. 399.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2007 al Inspectoratului de Stat
Ón Construc˛ii
Œn temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ale art. 1 alin. (1) 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 ∫i ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

(2) Œn cazul Ón care Ón cursul execu˛iei bugetare se
Ónregistreaz„ nerealiz„ri ale veniturilor aprobate,
Inspectoratul de Stat Ón Construc˛ii poate efectua cheltuieli
propor˛ional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3. — Inspectoratul de Stat Ón Construc˛ii r„spunde
de modul de formare, administrare, angajare ∫i utilizare a
sumelor prev„zute Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli, potrivit
prevederilor legale.

a

PRIM-MINISTRU

pe

Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2007 al Inspectoratului de Stat Ón Construc˛ii, prev„zut
Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta decizie.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Inspectoratului
de Stat Ón Construc˛ii reprezint„ limite maxime care nu pot
fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i numai cu aprobarea
primului-ministru.
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Bucure∫ti,
Nr. 59.

Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
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AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE
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DECIZIE
privind Óncetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul
B‚rse∫ti—Dealul Calului
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Av‚nd Ón vedere art. 31 lit. b), coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i Referatul Direc˛iei generale inspec˛ie ∫i supraveghere teritorial„ a activit„˛ilor miniere ∫i a activit„˛ilor
petroliere nr. 401.120 din 8 martie 2007,
Ón temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

fo

rm

pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
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Art. 1. — Concesiunea minier„ de exploatare din
perimetrul B‚rse∫ti—Dealul Calului, convenit„ prin licen˛a de
concesiune Óncheiat„ Óntre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Resurse Minerale, Ón calitate de concedent, ∫i Societatea

Comercial„ îLafarge Ciment“ (Rom‚nia) — S.A. Bucure∫ti,
Ón calitate de concesionar, Ónceteaz„.
Art. 2. — Prezenta decizie se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Bogdan G„budeanu

D

Bucure∫ti, 3 aprilie 2007.
Nr. 4.

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Preciz„rilor de aplicare a unor prevederi de la titlul VII
îAccize ∫i alte taxe speciale“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
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,
av‚nd Ón vedere prevederile art. II din Hot„r‚rea Guvernului nr. 213/2007 pentru modificarea ∫i completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Preciz„rile de aplicare a unor
prevederi de la titlul VII îAccize ∫i alte taxe speciale“ din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
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Art. 2. — Autorit„˛ile fiscale teritoriale vor lua m„suri
pentru ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
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Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 3 aprilie 2007.
Nr. 522.
ANEX√

PRECIZ√RI
de aplicare a unor prevederi de la titlul VII îAccize ∫i alte taxe speciale“ din Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
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4. Operatorii economici care inten˛ioneaz„ s„ se
autorizeze Ón calitate de operator Ónregistrat Ón vederea
achizi˛ion„rii din statele membre a unor produse supuse
accizelor armonizate, altele dec‚t cele prev„zute la
c„su˛a 4 din anexa nr. 7 de la titlul VII din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.861/2006 pentru modificarea ∫i
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 44/2004, vor utiliza acela∫i model de cerere,
Ón care vor Ónscrie suplimentar Ón c„su˛a 4 o rubric„
aferent„ produsului ce urmeaz„ a fi achizi˛ionat.
5. Œn sensul prevederilor de la alin. (83) al pct. 20, un
antrepozit fiscal se consider„ c„ s-a conformat prevederilor
legale privind accizele atunci c‚nd a depus declara˛iile de
accize ∫i a efectuat plata la bugetul de stat a obliga˛iilor
din accize Ón termenele legale.
6. Œn accep˛iunea prevederilor pct. 23.1 alin. (4) lit. b),
prin certificat de autorizare pentru naviga˛ie se Ón˛elege orice
document care atest„ c„ ambarca˛iunea este luat„ Ón
eviden˛a Autorit„˛ii Navale Rom‚ne, Ón cazul ambarca˛iunilor
rom‚ne∫ti, ori a altei autorit„˛i competente din statele
membre, Ón cazul ambarca˛iunilor sub pavilion comunitar.
7. Œn cazul operatorilor economici care efectueaz„
importuri de produse energetice supuse accizelor pe care
le plaseaz„ Ón antrepozite vamale, aceste antrepozite vor
putea fi autorizate ∫i ca antrepozite fiscale, la cererea
operatorilor economici, Ón baza autoriza˛iei de antrepozit
vamal ∫i cu depunerea garan˛iei corespunz„toare accizelor
determinat„ potrivit prevederilor pct. 20.
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1. Intr„ sub inciden˛a prevederilor alin. (1) ∫i (3) ale
pct. 5 1.3 ∫i operatorii economici care achizi˛ioneaz„ Ón
vederea comercializ„rii c„tre utilizatorii finali prev„zu˛i la
alin. (1) ∫i (3) ale aceluia∫i punct produse energetice care
Ón mod evident nu pot fi utilizate drept combustibil pentru
motor sau drept combustibil pentru Ónc„lzire ori sunt
achizi˛ionate Ón ambalaje altele dec‚t cele aferente
circula˛iei comerciale Ón vrac.
Sub inciden˛a prevederilor alin. (1) ∫i (3) ale pct. 51.3
intr„ ∫i operatorii economici care efectueaz„ achizi˛ii de
produse energetice din alte state membre sau din import.
2. Intr„ sub inciden˛a prevederilor alin. (2) lit. b) al
pct. 23.1 ∫i institu˛iile de stat care implic„ ap„rarea,
ordinea public„, siguran˛a ∫i securitatea na˛ional„ ∫i
s„n„tatea public„, care, potrivit specificului activit„˛ii, pentru
aeronavele din dotare nu de˛in certificate eliberate de
Autoritatea Aeronautic„ Civil„ Rom‚n„.
3. Operatorii economici de˛in„tori Ón anul 2006 de
autoriza˛ii de utilizatori finali Ón calitate de distribuitori
agrea˛i de uleiuri minerale destinate utiliz„rii drept carburant
pentru aeronave ∫i nave, a c„ror valabilitate s-a prelungit
p‚n„ la 1 martie 2007, ∫i care de˛in stocuri de astfel de
produse achizi˛ionate la pre˛uri f„r„ accize pot valorifica
stocurile respective Ón regim de scutire de la plata accizelor
cu condi˛ia ca p‚n„ la data de 1 martie 2007 s„ fi depus
cererea ∫i documenta˛ia aferent„ pentru autorizarea ca
antrepozit fiscal de depozitare de produse energetice.
Livrarea produselor din stoc se poate efectua numai c„tre
utilizatorii finali ale c„ror solicit„ri au stat la baza
fundament„rii cantit„˛ilor Ónscrise Ón autoriza˛ia de utilizator
final.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind aprobarea Programului îBazine de Ónot“
realizat prin Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.
Œn temeiul art. 9 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 25/2001 privind Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale de
Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A., aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 117/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Programul îBazine de Ónot“,
program de interes public ∫i social, denumit Ón continuare

Program, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
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Art. 2. — Finan˛area Programului se asigur„ din aloca˛ii
de la bugetul de stat, Ón limita fondurilor aprobate anual cu
aceast„ destina˛ie Ón bugetul Ministerului Transporturilor,

Construc˛iilor ∫i Turismului, precum ∫i din alte surse de
finan˛are legal constituite.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucure∫ti, 3 aprilie 2007.
Nr. 677.

ANEX√

PROGRAMUL îBAZINE DE ŒNOT“
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5. Œn baza documenta˛iilor de solicitare motivate
transmise de beneficiari, Compania Na˛ional„ de Investi˛ii
îC.N.I.“ — S.A. Óntocme∫te lista-sintez„ a bazinelor de Ónot
propuse a fi finan˛ate ∫i o transmite Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pentru a fi
aprobat„ prin ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului.
6. Lista-sintez„ aprobat„ este documentul care va sta la
baza Óntocmirii listei obiectivelor de investi˛ii privind
construc˛ia de bazine de Ónot ∫i a fundament„rii aloca˛iilor
bugetare necesare Ón vederea finan˛„rii acestora, conform
prevederilor legale Ón vigoare.
7. Obiectivele de investi˛ii prev„zute la punctul 6 sunt
preluate ∫i cuprinse Ón lista de investi˛ii a Companiei
Na˛ionale de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. dup„ avizarea
acestora Ón Consiliul tehnico-economic al Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
8. Indicatorii tehnico-economici aferen˛i obiectivelor de
investi˛ii se aprob„ conform legisla˛iei Ón vigoare.
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1. Programul îBazine de Ónot“, denumit Ón continuare
Program, const„ Ón construc˛ia de bazine de Ónot noi, Ón
finalizarea structurilor Óncepute ∫i Ón reabilitarea bazinelor
de Ónot existente. Programul se realizeaz„ de Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului prin Compania
Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A., societate pe ac˛iuni
sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, Ón conformitate cu obiectul s„u de activitate ∫i
cu atribu˛iile stabilite conform prevederilor legale Ón vigoare.
2. Œn cadrul Programului vor fi promovate 3 tipuri de
bazine, dup„ cum urmeaz„:
• bazine olimpice, cu 10 culoare, care vor include ∫i un
bazin didactic — pentru antrenament;
• bazine de polo, care vor include ∫i un bazin
didactic — pentru antrenament;
• bazine didactic-∫colare.
3. Œn perioada 2007—2009 se urm„re∫te realizarea unui
num„r de 70 de bazine de Ónot.
4. Beneficiarii Programului vor fi autorit„˛ile administra˛iei
publice centrale ∫i autorit„˛ile administra˛iei publice locale.
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