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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 194
din 13 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 133 alin. (2)
din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale
pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

el
an

C U R T E A,

a

pe

rs
o

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, prevederile
legale criticate, raportate la dispozi˛iile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29
din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Examin‚nd excep˛ia, Curtea re˛ine c„, de∫i a fost
sesizat„ de instan˛a de judecat„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 133 din Legea
nr. 31/1990, din motivarea excep˛iei, precum ∫i din
considerentele Óncheierii de sesizare rezult„ c„ obiect al
excep˛iei Ól constituie numai dispozi˛iile art. 133 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004.
Aceste prevederi au urm„torul con˛inut:
— Art. 133 alin. (2) îPre∫edintele, Óncuviin˛‚nd
suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cau˛iune.“
Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei
sunt cele ale art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele
interna˛ionale privind drepturile omului, ale art. 21 privind
accesul liber la justi˛ie ∫i ale art. 44 alin. (1) ∫i (2) teza
Ónt‚i privind garantarea ∫i ocrotirea dreptului de proprietate
privat„.
Analiz‚nd excep˛ia, Curtea constat„ c„ prevederile
art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 au mai f„cut
obiectul controlului de constitu˛ionalitate, excep˛ia fiind
ridicat„ de acela∫i autor ∫i cu o motivare identic„ Óntr-un
alt dosar aflat pe rolul instan˛ei constitu˛ionale. Astfel, prin
Decizia nr. 911 din 5 decembrie 2006, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 55 din
24 ianuarie 2007, Curtea, f„c‚nd referire la jurispruden˛a
anterioar„, a re˛inut c„ reglementarea criticat„ reprezint„ o
norm„ de procedur„, a c„rei stabilire este, potrivit
prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, de competen˛a
autorit„˛ii legiuitoare.
Totodat„, Curtea a constatat c„ textul legal contestat
permite instan˛ei de judecat„ ca, ˛in‚nd seama de
circumstan˛ele cauzei, s„ aprecieze asupra caracterului
eventual ∫icanatoriu al cererii de suspendare a hot„r‚rii
adun„rii generale contestate ∫i s„ stabileasc„ o cau˛iune
de natur„ s„ descurajeze cererile nefundamentate sau
exercitarea cu rea-credin˛„ a drepturilor procesuale.
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ăr
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g

ra

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind
societ„˛ile comerciale, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îCominco“ — S.A. din Bucure∫ti Ón Dosarul
nr. 26.841/3/2006 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a
comercial„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, av‚nd Ón vedere c„
prevederile de lege criticate au mai format obiectul
controlului de constitu˛ionalitate.

or

fiz
i

ce

Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens, se invoc„ jurispruden˛a Ón
materie a Cur˛ii Constitu˛ionale. Totodat„, arat„ c„
prevederile art. 20 alin. (2) din Constitu˛ie, invocate Ón
sus˛inerea excep˛iei, nu au inciden˛„ Ón cauz„.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile de lege
criticate sunt constitu˛ionale, invoc‚nd Ón acest sens
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
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Aspazia Cojocaru
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Tudorel Toader
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Maria Bratu
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 31 august 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 26.841/3/2006, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia
a VI-a comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 133 din
Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, excep˛ie
ridicat„ de Societatea Comercial„ îCominco“ — S.A. din
Bucure∫ti Óntr-un litigiu av‚nd ca obiect suspendarea unei
hot„r‚ri AGA.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia arat„ c„ art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
nu Óndepline∫te condi˛iile de claritate ∫i previzibilitate, astfel
cum sunt ele consacrate de jurispruden˛a Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului, ∫i nu ofer„ criterii suficiente pentru
obligarea reclamantului la plata cau˛iunii. De asemenea, se
arat„ c„ acest text acord„ instan˛ei posibilitatea de a
suspenda hot„r‚rea adun„rii generale a ac˛ionarilor f„r„ a
obliga reclamantul la plata cau˛iunii, sau, dac„ aceasta se
stabile∫te, nu are Ón vedere un criteriu legal, ci unul
arbitrar, ceea ce este de natur„ a Ónc„lca dreptul de
proprietate al ac˛ionarilor majoritari. Œn opinia autorului
excep˛iei, se creeaz„ astfel un regim privilegiat ac˛ionarilor
minoritari, care pot exercita acest drept legal Ón scop pur
∫icanator.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
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Depunerea cau˛iunii constituie o garan˛ie, Ón sensul c„, Ón
urma respingerii ac˛iunii Ón anulare a hot„r‚rii luate de
adunarea general„ a ac˛ionarilor, partea interesat„ va
putea cere ∫i ob˛ine desp„gubiri pentru pagubele suferite
datorit„ Ónt‚rzierii execut„rii hot„r‚rii respective.

3

Cu privire la invocarea Ón sus˛inerea excep˛iei a
dispozi˛iilor art. 20 alin. (2) din Constitu˛ie, Curtea a
constatat c„ acestea nu au inciden˛„ Ón cauz„, nepun‚ndu-se
problema, Ón acest caz, a aplic„rii cu prioritate a unui tratat
interna˛ional privind drepturile omului fa˛„ de dreptul intern.

Pentru motivele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile
comerciale, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îCominco“ — S.A. din Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 26.841/3/2006 al
Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

or
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Magistrat-asistent,
Maria Bratu

pe

din 13 martie 2007

rs
o

D E C I Z I A Nr. 220

an

el

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

ra

tu

ite

a

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 45 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„

C U R T E A,

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 13 octombrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.569/2006, Judec„toria T‚rgovi∫te a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Ministerul Public Óntr-o cauz„ ce are ca
obiect solu˛ionarea unei cereri de desfiin˛are a unor
Ónscrisuri.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile de lege criticate restr‚ng
cazurile Ón care Ministerul Public poate porni ac˛iunea
civil„, Ónc„lc‚ndu-se prevederile art. 131 alin. (1) din
Constitu˛ie, care prev„d c„, îÓn activitatea judiciar„,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile de lege criticate
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29
din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 45 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, cu
urm„torul cuprins: îMinisterul Public poate porni ac˛iunea
civil„ ori de c‚te ori este necesar pentru ap„rarea drepturilor ∫i

ăr
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Ministerul Public Ón Dosarul
nr. 2.569/2006 al Judec„toriei T‚rgovi∫te.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.

Ministerul Public reprezint„ interesele generale ale societ„˛ii
∫i ap„r„ ordinea de drept, precum ∫i drepturile ∫i libert„˛ile
cet„˛enilor“, f„r„ a distinge Óntre categoriile de cet„˛eni.
Judec„toria T‚rgovi∫te arat„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este Óntemeiat„, at‚ta timp c‚t art. 131
alin. (1) din Constitu˛ie nu face referire la ordinea de drept
∫i la drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor ∫i nu face trimitere la
lege, a∫a cum alte dispozi˛ii constitu˛ionale o fac.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens, face
referire la Decizia Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 71 din 5 martie
2002.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu
privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.

Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Daniela Ramona Mari˛iu
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ce

judec„tore∫ti. Œn considerarea unor asemenea situa˛ii,
dispozi˛iile art. 45 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„
consacr„ posibilitatea procurorului de a porni procesul civil
Ón cazurile Ón care persoana interesat„ se afl„ Óntr-o
imposibilitate juridic„ (fiind lipsit„ de capacitate de exerci˛iu
sau av‚nd capacitate de exerci˛iu restr‚ns„) ori obiectiv„
(cazul persoanei disp„rute) de a-∫i exercita dreptul de
acces la justi˛ie. De asemenea, pe baza aceleia∫i dispozi˛ii,
legiuitorul este Óndrept„˛it s„ prevad„ aceast„ posibilitate ∫i
Ón alte situa˛ii Ón care consider„ necesar, av‚nd Ón vedere
specificul unor ac˛iuni care se judec„ potrivit procedurii
civile, raportat la prevederile constitu˛ionale privind rolul ∫i
atribu˛iile procurorului. Œn consecin˛„, Curtea nu a putut
primi sus˛inerile autorului excep˛iei conform c„rora
dispozi˛iile art. 45 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ ar
limita atribu˛iile procurorului prev„zute la art. 131 alin. (1)
din Constitu˛ie, Óntruc‚t aceste atribu˛ii au fost avute Ón
vedere Ón ansamblul reglement„rii particip„rii procurorului Ón
procesul civil.
Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natur„ s„
impun„ schimbarea acestei jurispruden˛e, at‚t solu˛iile, c‚t
∫i motivarea acestei decizii Ó∫i p„streaz„ valabilitatea.

fiz
i

intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub
interdic˛ie ∫i ale disp„ru˛ilor, precum ∫i Ón alte cazuri expres
prev„zute de lege.“
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor dispozi˛ii legale
autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor
constitu˛ionale ale art. 131 alin. (1) referitoare la rolul
Ministerului Public.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, prin Decizia nr. 71 din 5 martie 2002,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 309
din 10 mai 2002, a statuat c„ posibilitatea declan∫„rii
procesului civil trebuie s„ apar˛in„, Ón principiu, doar
persoanei care pretinde c„ drepturile, libert„˛ile sau
interesele sale legitime au fost nesocotite. Curtea a
constatat c„ din interpretarea sistematic„ a prevederilor
constitu˛ionale ale art. 21 alin. (1), art. 129 ∫i ale art. 131
alin. (1) nu rezult„ c„ legiuitorul are obliga˛ia de a
reglementa dreptul procurorului de a declan∫a procesul
civil, fiind de competen˛a sa exclusiv„ ca Ón considerarea
anumitor Ómprejur„ri determinate s„ consacre posibilitatea ∫i
altor persoane sau organe, Ón afar„ de persoana care se
pretinde titularul dreptului, de a sesiza instan˛ele

an

el

or

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

ite

D E C I D E:
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Œn numele legii
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Ministerul Public, Ón Dosarul nr. 2.569/2006 al Judec„toriei T‚rgovi∫te.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
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PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

fo

prof. univ. dr. IOAN VIDA

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 224
din 13 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 141 alin. (4)
din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
Ioan Vida

— pre∫edinte

Nicolae Cochinescu

— judec„tor

Aspazia Cojocaru

— judec„tor

Kozsokár Gábor

— judec„tor

Acsinte Gaspar

— judec„tor

Petre Ninosu

— judec„tor

Ion Predescu

— judec„tor

™erban Viorel St„noiu

— judec„tor

Tudorel Toader

— judec„tor

Antonia Constantin

— procuror

Doina Suliman

— magistrat-asistent ∫ef

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 141 alin. (4) din Legea
nr. 53/2003 — Codul muncii, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Comercial„ îAndco“ — S.R.L. din satul Aduna˛i, jude˛ul
Prahova, Ón Dosarul nr. 499/2006 al Tribunalului Prahova —
Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ prevederile legale criticate nu
contravin dispozi˛iilor din Constitu˛ie invocate de autorul
excep˛iei.
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Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere.
C U R T E A,

ce

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile de
lege criticate, prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
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Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
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Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 —
Codul muncii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozi˛ii potrivit
c„rora îCompensarea Ón bani a concediului de odihn„
neefectuat este permis„ numai Ón cazul Óncet„rii contractului
individual de munc„“.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 7 decembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 499/2006, Tribunalul Prahova — Sec˛ia civil„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 141 alin. (4) din
Legea nr. 53/2003 — Codul muncii. Excep˛ia a fost ridicat„
de Societatea Comercial„ îAndco“ — S.R.L. din satul
Aduna˛i, jude˛ul Prahova, cu prilejul solu˛ion„rii unui litigiu
de munc„ pentru drepturi b„ne∫ti, reprezent‚nd
compensarea Ón bani a concediului de odihn„ neefectuat.
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia sus˛ine, Ón
esen˛„, c„ dispozi˛iile art. 141 alin. (4) din Codul muncii,
care creeaz„ posibilitatea ca, Ón cazul Óncet„rii contractului
individual de munc„, concediul de odihn„ neefectuat s„ fie
compensat Ón bani, afecteaz„ activitatea economic„ a
angajatorului, Óntruc‚t Ói impun o obliga˛ie b„neasc„
suplimentar„ fa˛„ de angajat, Ón loc s„ prevad„ efectuarea
concediului la urm„torul loc de munc„. Astfel se Óncalc„,
Ón opinia sa, dreptul persoanei de acces la o activitate
economic„ ∫i la liber„ ini˛iativ„.
Tribunalul Prahova — Sec˛ia civil„ a ar„tat, prin
Œncheierea din 28 septembrie 2006, c„ nu exist„ niciun
motiv pentru sesizarea Cur˛ii Constitu˛ionale. Acea
Óncheiere a fost casat„ de Curtea de Apel Ploie∫ti —
Sec˛ia conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale prin Decizia
nr. 909 din 17 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 6.471/42/2006, iar Ón Œncheierea din 7 decembrie 2006,
prin care Tribunalul Prahova — Sec˛ia civil„ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate,
instan˛a nu ∫i-a reformulat opinia cu privire la aceast„
excep˛ie.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatul Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia ridicat„.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
nu este Óntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ dreptul la
concediul de odihn„ este stabilit propor˛ional cu munca
prestat„ de c„tre salariat Óntr-un an calendaristic,
compensarea Ón bani stabilindu-se tot Ón func˛ie de durata
timpului Ón care s-a prestat munca de c„tre angajat.
Œntruc‚t Ón cazul Óncet„rii contractului individual de munc„
angajatul se afl„ Ón imposibilitatea de a mai efectua
concediul de odihn„ la care are dreptul, este
constitu˛ional„ ∫i obliga˛ia angajatorului de a-l compensa Ón
bani.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 141
alin. (4) din Codul muncii sunt constitu˛ionale,
necontravenind liberului acces al persoanei la o activitate
economic„ ∫i liberei ini˛iative. Œn acest sens, arat„ c„
îindiferent de motivele Óncet„rii contractului individual de
munc„ ∫i de durata care a trecut de la Óncheierea

contractului de munc„ p‚n„ Ón momentul Óncet„rii acestuia,
salariatul a prestat munc„ ∫i, propor˛ional cu perioada
lucrat„, a c‚∫tigat dreptul la concediul de odihn„. Œntruc‚t,
din cauza Óncet„rii contractului individual de munc„, acesta
nu poate efectua concediul de odihn„ la care are dreptul,
este constitu˛ional„ obliga˛ia angajatorului s„-l compenseze
Ón bani“.

tu

C U R T E A,

5

Œn opinia autorului excep˛iei, dispozi˛iile legale criticate
contravin prevederilor art. 45 din Constitu˛ie referitoare la
libertatea economic„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ art. 41 alin. (2) din Constitu˛ie consacr„ dreptul
la îconcediul de odihn„ pl„tit“. Durata concediului de
odihn„ este propor˛ional„ cu perioada de lucru efectuat„,
iar obliga˛ia de a pl„ti indemniza˛ia de concediu Ói revine
angajatorului care a beneficiat de activitatea salariatului.
Œn cazul Óncet„rii contractului individual de munc„,
efectuarea concediului de odihn„ nu mai este posibil„ ∫i,
din aceast„ cauz„, se na∫te dreptul salariatului de a primi
o compensa˛ie Ón bani pentru zilele de concediu ce i se
cuveneau, propor˛ional cu perioada lucrat„, ∫i pe care nu
le-a efectuat. Acest drept al salariatului ∫i obliga˛ia
corelativ„ ce revine angajatorului nu afecteaz„ nicicum
dreptul persoanei la o activitate economic„ ∫i la libera
ini˛iativ„.
De altfel, Curtea constat„ c„ textul de lege criticat a
mai fost analizat sub aspectul conformit„˛ii cu art. 45 din
Constitu˛ie ∫i prin Decizia nr. 46 din 11 ianuarie 2007,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 117
din 16 februarie 2007, c‚nd, Ón temeiul acelora∫i
considerente re˛inute ∫i Ón prezenta cauz„, a respins
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„.
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îAndco“ — S.R.L. din satul Aduna˛i, jude˛ul Prahova, Ón Dosarul nr. 499/2006
al Tribunalului Prahova — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 martie 2007.
PRE™EDINTELE

CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent ∫ef,
Doina Suliman

ce

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√
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D E C I Z I A Nr. 253

or

din 20 martie 2007
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul
penal, excep˛ie ridicat„ de Oana Codru˛a Burghelea ∫i
Valeriu Gabriel Burghelea Ón Dosarul nr. 978/44/2006 ∫i de
Vasile Cristian Constantin Ón Dosarul nr. 3.514/44/2006 ale
Cur˛ii de Apel Gala˛i — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Autorul excep˛iei, Vasile Cristian Constantin, a depus la
dosar o cerere prin care solicit„ acordarea unui nou
termen de judecat„ Ón vederea angaj„rii unui ap„r„tor.
Reprezentantul Ministerului Public nu se opune acord„rii
unui nou termen de judecat„.
Curtea, deliber‚nd, Ón temeiul art. 14 din Legea
nr. 47/1992 ∫i al art. 156 din Codul de procedur„ civil„,
respinge cererea formulat„, deoarece de la data emiterii
Óncheierii de sesizare a instan˛ei de contencios
constitu˛ional, respectiv 15 ianuarie 2007, ∫i p‚n„ Ón
prezent autorul excep˛iei a avut la dispozi˛ie un interval de
timp suficient de mare pentru a Óntreprinde demersurile
necesare Ón vederea angaj„rii unui ap„r„tor.
Curtea, av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de
neconstitu˛ionalitate ridicate Ón dosarele nr. 2.347/D/2006 ∫i
nr. 113D/2007 au con˛inut identic, pune Ón discu˛ie, din
oficiu, problema conex„rii cauzelor.

D

Reprezentantul Ministerului Public, av‚nd Ón vedere
dispozi˛iile art. 164 din Codul de procedur„ civil„, nu se
opune conex„rii dosarelor.
Curtea, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii
Constitu˛ionale, dispune conexarea Dosarului nr. 113D/2007
la Dosarul nr. 2.347D/2006, care este primul Ónregistrat.
Cauza se afl„ Ón stare de judecat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Iuliana Nedelcu
Afrodita Laura Tutunaru

rs
o

an

el

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 13 noiembrie 2006 ∫i 15 ianuarie
2007, pronun˛ate Ón dosarele nr. 978/44/2006 ∫i
nr. 3.514/44/2006, Curtea de Apel Gala˛i — Sec˛ia penal„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 215 alin. 3 ∫i 4 din
Codul penal.
Excep˛ia a fost ridicat„, Ón dosarele de mai sus, de
Oana Codru˛a Burghelea, Valeriu Gabriel Burghelea ∫i
Vasile Cristian Constantin.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ prevederile legale men˛ionate Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 45 referitoare la Libertatea
economic„, ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitoare la
obliga˛ia statului de a asigura libertatea comer˛ului, ale
art. 11 referitoare la Dreptul interna˛ional ∫i dreptul intern, ale
art. 20 referitoare la Tratatele interna˛ionale privind drepturile
omului, precum ∫i ale art. 1 din Protocolul nr. 4 adi˛ional la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, referitoare la Interzicerea priv„rii de libertate
pentru datorii.
Œn acest sens se arat„ c„ prin textele de lege criticate
se sanc˛ioneaz„ penal o eroare contractual„ ori
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Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece
infrac˛iunea de Ón∫el„ciune este o fapt„ grav„ contra
patrimoniului, care nu trebuie confundat„ cu neexecutarea
unei obliga˛ii contractuale civile.

pe

Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, sens Ón care invoc„ jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie.

a

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierile de sesizare au fost comunicate pre∫edin˛ilor
celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i
Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de
vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.

ite

Curtea de Apel Gala˛i — Sec˛ia penal„ opineaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece scopul incrimin„rii infrac˛iunii de Ón∫el„ciune este
acela de a-i proteja pe cei care Ó∫i exercit„ cu bun„credin˛„ drepturile contractuale, iar modalitatea de
incriminare exclude posibilitatea confund„rii ei cu o simpl„
neexecutare a obliga˛iilor contractuale.

Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal —
Œn∫el„ciunea, care au urm„torul con˛inut:
îInducerea sau men˛inerea Ón eroare a unei persoane cu
prilejul Óncheierii sau execut„rii unui contract, s„v‚r∫it„ Ón a∫a
fel Ónc‚t, f„r„ aceast„ eroare, cel Ón∫elat nu ar fi Óncheiat sau
executat contractul Ón condi˛iile stipulate, se sanc˛ioneaz„ cu
pedeapsa prev„zut„ Ón alineatele precedente, dup„ distinc˛iile
acolo ar„tate.
Emiterea unui cec asupra unei institu˛ii de credit sau unei
persoane, ∫tiind c„ pentru valorificarea lui nu exist„ provizia
sau acoperirea necesar„, precum ∫i fapta de a retrage, dup„
emitere, provizia, Ón totul sau Ón parte, ori de a interzice trasului
de a pl„ti Ónainte de expirarea termenului de prezentare, Ón
scopul ar„tat Ón alin. 1, dac„ s-a pricinuit o pagub„ posesorului
cecului, se sanc˛ioneaz„ cu pedeapsa prev„zut„ Ón alin. 2.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal
au mai fost supuse controlului instan˛ei de contencios
constitu˛ional prin raportare la acelea∫i prevederi
constitu˛ionale ∫i conven˛ionale invocate ∫i Ón prezenta
cauz„ ∫i cu motiv„ri similare. Astfel, prin Decizia nr. 474
din 8 iunie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006, Curtea Constitu˛ional„
a respins ca neÓntemeiat„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
pentru considerentele acolo ar„tate.
Deoarece p‚n„ Ón prezent nu au intervenit elemente noi
de natur„ s„ determine schimbarea acestei jurispruden˛e,
considerentele deciziei mai sus amintite Ó∫i p„streaz„
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

tu

neÓndeplinirea unei obliga˛ii contractuale. Aceast„
Ómprejurare este de natur„ s„ contravin„ prevederilor
constitu˛ionale invocate, cu at‚t mai mult cu c‚t art. 1 din
Protocolul nr. 4 adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale statueaz„ cu
privire la imposibilitatea aplic„rii unor sanc˛iuni penale
privative de libertate Ón materia obliga˛iilor contractuale.
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Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
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C U R T E A,
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examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere
emise de Guvern ∫i de Avocatul Poporului, rapoartele
Óntocmite de judec„torul-raportor, concluziile procurorului,
dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile

D

es

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 215 alin. 3 ∫i 4 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de
Oana Codru˛a Burghelea ∫i Valeriu Gabriel Burghelea Ón Dosarul nr. 978/44/2006 ∫i de Vasile Cristian Constantin Ón
Dosarul nr. 3.514/44/2006 ale Cur˛ii de Apel Gala˛i — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 martie 2007.
PRE™EDINTELE

CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor drumuri forestiere ∫i a terenurilor aferente acestora
din domeniul public al statului ∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva
Ón domeniul public al comunei Ru∫ii Mun˛i ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Comunei Ru∫ii Mun˛i, jude˛ul Mure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 4 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998
privind reglementarea regimului silvic ∫i administrarea fondului forestier na˛ional, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul
juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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(2) Pentru terenurile forestiere prev„zute la alin. (1)
Consiliul Local al Comunei Ru∫ii Mun˛i asigur„
administrarea acestora cu respectarea regimului silvic, Ón
conformitate cu prevederile legale Ón vigoare.
Art. 3. — Predarea-preluarea drumurilor prev„zute la
art. 1 ∫i a terenurilor aferente acestora, prev„zute la art. 2,
se va face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
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Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor drumuri
forestiere, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa
nr. 1, din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ón domeniul
public al comunei Ru∫ii Mun˛i ∫i Ón administrarea Consiliului
Local al Comunei Ru∫ii Mun˛i, jude˛ul Mure∫.
Art. 2. — (1) Se aprob„ transmiterea terenurilor aferente
drumurilor forestiere prev„zute la art. 1, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa nr. 2, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor —
Romsilva Ón domeniul public al comunei Ru∫ii Mun˛i ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Comunei Ru∫ii Mun˛i,
jude˛ul Mure∫.

ce

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 344.
ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului
∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ón domeniul public al comunei Ru∫ii Mun˛i
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Ru∫ii Mun˛i, jude˛ul Mure∫

Nr.
crt.

1.

Denumirea
bunului imobil

Drum forestier
îP‚r‚ul de
Mijloc“

Persoana juridic„
de la care se
transmite bunul
imobil

Persoana juridic„
la care se
transmite bunul
imobil

Statul rom‚n,
din administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

Comuna Ru∫ii
Mun˛i, Ón
administrarea
Consiliului Local
al Comunei Ru∫ii
Mun˛i, jude˛ul
Mure∫

Nr. de
inventar la
Regia
Na˛ional„ a
P„durilor —
Romsilva

11.767

Indicativul
drumului
Ón
amenajament

FE039

Lungimea
(km)

Valoarea
de
inventar
(lei)

Nr. de
Ónregistrare
la
M.F.P.

1,3

34.466

11.767

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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5.

Drum forestier
îCorl„˛ele“

Statul rom‚n,
din administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

112.212

FE041

2,3

57.230

11.843
(par˛ial)

112.213

FE040

1,8

33.964

11.844

2,8

73.850

11.673

ce

Statul rom‚n,
din administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

11.691

fiz
i

Drum forestier
îZ„spadul Mic“

252.472

or

4.

10,1

el

Statul rom‚n,
din administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

FE038

an

Drum forestier
îZ„spadul Mare“

112.049

112.031

rs
o

3.

Nr. de
Ónregistrare
la
M.F.P.

FE037

pe

Statul rom‚n,
din administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

Valoarea
de
inventar
(lei)

ii
g

ra

Drum forestier
îSebe∫“

Lungimea
(km)

a

Comuna Ru∫ii
Mun˛i, Ón
administrarea
Consiliului Local
al Comunei Ru∫ii
Mun˛i, jude˛ul
Mure∫
Comuna Ru∫ii
Mun˛i, Ón
administrarea
Consiliului Local
al Comunei Ru∫ii
Mun˛i, jude˛ul
Mure∫
Comuna Ru∫ii
Mun˛i, Ón
administrarea
Consiliului Local
al Comunei Ru∫ii
Mun˛i, jude˛ul
Mure∫
Comuna Ru∫ii
Mun˛i, Ón
administrarea
Consiliului Local
al Comunei Ru∫ii
Mun˛i, jude˛ul
Mure∫

2.

Indicativul
drumului
Ón
amenajament

ite

Denumirea
bunului imobil

Persoana juridic„
la care se
transmite bunul
imobil

tu

Nr.
crt.

Nr. de
inventar la
Regia
Na˛ional„ a
P„durilor —
Romsilva

Persoana juridic„
de la care se
transmite bunul
imobil

rm
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ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

cl

ex

Persoana juridic„
de la care se
transmite terenul

at

Amplasamentul
terenului

Persoana juridic„
la care se
transmite terenul

Localizarea terenului
Ón cadastru
forestier

Suprafa˛a
(ha)

Nr. de
Ónregistrare
la M.F.P.

Cod
de
clasificare

Comuna Ru∫ii
Mun˛i, jude˛ul
Mure∫

Statul rom‚n,
din administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

Comuna Ru∫ii Mun˛i,
Ón administrarea
Consiliului Local al
Comunei Ru∫ii Mun˛i,
jude˛ul Mure∫

Ocolul Silvic
R„stoli˛a
UP VII Sebe∫
u.a. 34—79%

0,78

1.364
par˛ial

8.04.02

2.

Comuna Ru∫ii
Mun˛ii, jude˛ul
Mure∫

Statul rom‚n,
din administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

Comuna Ru∫ii Mun˛i,
Ón administrarea
Consiliului Local al
Comunei Ru∫ii Mun˛i,
jude˛ul Mure∫

Ocolul Silvic
R„stoli˛a
UP VII Sebe∫
34—79%

6,06

1.364
par˛ial

8.04.02

3.

Comuna Ru∫ii
Mun˛i, jude˛ul
Mure∫

Statul rom‚n,
din administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

Comuna Ru∫ii Mun˛i,
Ón administrarea
Consiliului Local al
Comunei Ru∫ii Mun˛i,
jude˛ul Mure∫

Ocolul Silvic
R„stoli˛a
UP VII Sebe∫
u.a. 34—79%

1,38

1.364
par˛ial

8.04.02

4.

Comuna Ru∫ii
Mun˛i, jude˛ul
Mure∫

Statul rom‚n,
din administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

Comuna Ru∫ii Mun˛i,
Ón administrarea
Consiliului Local al
Comunei Ru∫ii Mun˛i,
jude˛ul Mure∫

Ocolul Silvic
R„stoli˛a
UP VII Sebe∫
u.a. 34—79%

1,03

1.364
par˛ial

8.04.02

5.

Comuna Ru∫ii
Mun˛i, jude˛ul
Mure∫

Statul rom‚n,
din administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

Comuna Ru∫ii Mun˛i,
Ón administrarea
Consiliului Local al
Comunei Ru∫ii Mun˛i,
jude˛ul Mure∫

Ocolul Silvic
R„stoli˛a
UP VII Sebe∫
u.a. 34—79%

1,68

1.364
par˛ial

8.04.02
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Nr.
crt.
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a terenurilor aferente drumurilor forestiere, care se transmit din domeniul public al statului
∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ón domeniul public al comunei Ru∫ii Mun˛i
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Ru∫ii Mun˛i, jude˛ul Mure∫
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnat„ la Luxembourg
la 9 noiembrie 2006 ∫i la Bucure∫ti la 27 ∫i 28 noiembrie 2006 Óntre Guvernul Rom‚niei,
Banca European„ de Investi˛ii ∫i Administra˛ia Fluvial„ a Dun„rii de Jos — R.A. Gala˛i,
la Contractul de finan˛are dintre Rom‚nia, Banca European„ de Investi˛ii
∫i Regia Autonom„ îAdministra˛ia Fluvial„ a Dun„rii de Jos“ Gala˛i pentru finan˛area
Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucure∫ti la 8 martie 2002
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i Ón aplicarea art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele ∫i a art. 5 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de
finan˛are dintre Rom‚nia, Banca European„ de Investi˛ii ∫i Regia Autonom„ îAdministra˛ia Fluvial„ a Dun„rii de Jos“
Gala˛i pentru finan˛area Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucure∫ti la 8 martie 2002,
aprobat„ prin Legea nr. 120/2003,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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ce

European„ de Investi˛ii ∫i Regia Autonom„ îAdministra˛ia
Fluvial„ a Dun„rii de Jos“ Gala˛i pentru finan˛area
Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat
la Bucure∫ti la 8 martie 2002 ∫i ratificat prin Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 187/2002, aprobat„ prin Legea
nr. 120/2003.

an

Articol unic. — Se aprob„ Amendamentul nr. 1,
convenit prin scrisoarea*) semnat„ la Luxembourg la
9 noiembrie 2006 ∫i la Bucure∫ti la 27 ∫i 28 noiembrie
2006 Óntre Guvernul Rom‚niei, Banca European„ de
Investi˛ii ∫i Administra˛ia Fluvial„ a Dun„rii de Jos — R.A.
Gala˛i, la Contractul de finan˛are dintre Rom‚nia, Banca
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PRIM-MINISTRU

Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 348.
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Banca European„ de Investi˛ii
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*) Con˛inutul scrisorii constituie traducerea oficial„ din limba englez„.
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Guvernul Rom‚niei
Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
RO — 70060 Bucure∫ti
Rom‚nia
Œn aten˛ia domnului Sebastian Vl„descu, ministrul finan˛elor publice
Copii pentru: Misiunea Rom‚n„ pe l‚ng„ Comunit„˛ile Europene
12 rue Montoyer
B — 1000 Brussels
Belgium
Œn aten˛ia domnului Laz„r Com„nescu
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
Direc˛ia general„ rela˛ii financiare externe
Bd. Dinicu Golescu nr. 38
RO-010873 Bucure∫ti, sectorul 1
Rom‚nia
Œn aten˛ia doamnei Liliana Barna, director general, Direc˛ia general„ rela˛ii financiare externe
Luxemburg, 9 noiembrie 2006
JUII/MA&SEE/FBR/fb
nr. BEI-EIB 009918 din 9 noiembrie 2006
Subiect: Rom‚nia — Proiectul privind protejarea malului Canalului Sulina
Contract de finan˛are (FI nr. 21.490) semnat la Bucure∫ti Óntre Rom‚nia ∫i Banca European„ de Investi˛ii pe
8 martie 2002 (denumit mai jos contract de finan˛are)
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 272/24.IV.2007

11

AMENDAMENTUL Nr. 1

(i) Prelungirea perioadei de tragere
(ii) Anularea procentului de 50%—50% aferent utiliz„rii fondurilor BEI Óntre fazele I ∫i II ale Proiectului
Stimate domnule Vl„descu,

an
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or
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Referindu-ne la scrisorile dumneavoastr„ din datele de 8 februarie 2006 ∫i 18 octombrie 2006, accept„m prin
prezenta cererea dumneavoastr„ de prelungire a perioadei de tragere ∫i a scaden˛elor cererilor de tragere.
Œn afara cazurilor c‚nd sunt altfel defini˛i, termenii utiliza˛i Ón prezenta scrisoare vor avea sensul dat lor Ón
contractul de finan˛are.
Ca urmare, urm„toarele prevederi ale contractului de finan˛are vor fi amendate dup„ cum urmeaz„:
1. Œn subalineatul 1.02A, textul: îP‚n„ la 31 decembrie 2006 Œmprumutatul poate solicita efectuarea tragerilor“ va
fi Ónlocuit de urm„torul text: îBanca va efectua pl„˛i din credit p‚n„ la 31 ianuarie 2008“.
2. Œn subalineatul 1.02B, litera d) se va citi dup„ cum urmeaz„: îd) va specifica data preferat„ pentru efectuarea
tragerii, Ón˛eleg‚ndu-se c„ Banca, Ón afara ultimei trageri, poate disponibiliza tran∫a Ón termen de p‚n„ la 4 luni
calendaristice de la data cererii; ∫i“.
3. Œn subalineatul 1.02B, data î31 decembrie 2006“ va fi Ónlocuit„ cu data î31 decembrie 2007“.
4. Œn ultimul alineat al articolului 1.05, data î30 aprilie 2007“ va fi Ónlocuit„ cu data î31 ianuarie 2008“.
Œn continuarea celor de mai sus, Ón virtutea prezentei scrisori, ultima prevedere din art. 6.01, care se refer„ Ón
mod explicit la Ómp„r˛irea 50%—50% a utiliz„rii fondurilor BEI Óntre fazele I ∫i II, dispare ∫i articolul men˛ionat se va citi
dup„ cum urmeaz„: îAFDJ Ón numele Œmprumutatului va folosi sumele Ómprumutului ∫i celelalte fonduri men˛ionate Ón
planul de finan˛are descris Ón preambul exclusiv pentru finan˛area Proiectului“.
To˛i ceilal˛i termeni ∫i condi˛ii din contractul de finan˛are vor r„m‚ne neschimba˛i.
Pentru a confirma acordul dumneavoastr„ fa˛„ de cele de mai sus, v„ solicit„m respectuos s„ data˛i ∫i s„
semna˛i conform fiecare dintre cele 3 exemplare ale acestei scrisori ∫i apoi s„ ne returna˛i un exemplar c‚t mai repede
posibil. Am aprecia, de asemenea, dac„ am primi Ómputernicirile de semnatari pentru cei care vor semna amendamentul.
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Ai dumneavoastr„,
Banca European„ de Investi˛ii
C. Murphy
F. Bruni Roccia

De acord
Pentru ∫i Ón numele
Administra˛iei Fluviale a Dun„rii de Jos Gala˛i,
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De acord
Pentru ∫i Ón numele
Rom‚niei
Ministerul Finan˛elor Publice,
Sebastian Vl„descu

27 noiembrie 2006
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28 noiembrie 2006

Mihai Ochialbescu
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GUVERNUL ROM¬NIEI
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HOT√R¬RE
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005
privind regimul juridic al plantelor, substan˛elor ∫i preparatelor stupefiante ∫i psihotrope,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.915/2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al
plantelor, substan˛elor ∫i preparatelor stupefiante ∫i
psihotrope, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.915/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, se modific„ ∫i vor
avea urm„torul cuprins:

1. Articolul 62 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 62. — Formularele de prescrip˛ii medicale aflate Ón
circula˛ie vor fi utilizate p‚n„ la epuizare, dar nu mai t‚rziu
de data de 1 iunie 2007.“
2. Anexa nr. 9 la normele metodologice se modific„ ∫i
se Ónlocuie∫te cu anexa la prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Vasile Ciurchea
Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 349.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√*)
(Anexa nr. 9 la normele metodologice)
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*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea ∫i completarea Normelor metodologice
pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.075/2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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3. Dup„ alineatul (2) al articolului 30 se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Orice schimbare a condi˛iilor sau cerin˛elor privind
apelul public de ofert„ se aduce la cuno∫tin˛a tuturor
participan˛ilor la apelul public de ofert„ aflat Ón curs de
derulare.“
4. La articolul 31, dup„ litera d) se introduce o nou„
liter„, litera d1), cu urm„torul cuprins:
îd1) termenul limit„ propus pentru Óncheierea acordului
petrolier;“.
5. Dup„ articolul 56 se introduc dou„ noi articole,
articolele 561 ∫i 562, cu urm„torul cuprins:
îArt. 561. — Autoritatea competent„ informeaz„ Comisia
European„ cu privire la orice dificultate Ónt‚mpinat„, de
drept sau de fapt, Ón contractarea ori executarea de
opera˛iuni petroliere, adus„ la cuno∫tin˛a autorit„˛ii
competente cu obliga˛ia respect„rii confiden˛ialit„˛ii
comerciale, de entit„˛i rom‚ne care efectueaz„ activit„˛i de
prospectare, explorare ∫i extrac˛ie de hidrocarburi Ón ter˛e
state.
Art. 562. — Anual, autoritatea competent„ public„ pe
pagina web proprie ∫i Ónainteaz„ Comisiei Europene un
raport privind zonele geografice libere pentru concesionarea
de opera˛iuni petroliere, acordurile petroliere Óncheiate,
autoriza˛ii emise, titularii acordurilor petroliere ∫i rezervele
estimate la nivel na˛ional. Aceast„ dispozi˛ie nu implic„
niciun fel de obliga˛ie cu privire la publicarea oric„ror
informa˛ii comerciale de natur„ confiden˛ial„.“
´
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Articol unic. — Normele metodologice pentru aplicarea
Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 2.075/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.170 din 10 decembrie 2004, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 26 alineatul (2), dup„ litera a) se introduc
dou„ noi litere, literele a1) ∫i a2), cu urm„torul cuprins:
îa1) fi∫a perimetrului con˛ine propunerea de delimitare a
perimetrului de explorare, Ón coordonate topogeodezice
Stereo 70, av‚ndu-se Ón vedere urm„toarele criterii de
delimitare:
— perimetrul propus s„ nu se suprapun„ peste alte
perimetre concesionate;
— suprafa˛a perimetrului s„ nu dep„∫easc„ 1.000 km2;
— delimitarea perimetrului trebuie coroborat„ cu
programul minim de explorare, astfel Ónc‚t lucr„rile propuse
s„ permit„ evaluarea poten˛ialului petrolifer al acestuia;
a2) fi∫a perimetrului con˛ine propunerea de delimitare a
perimetrului de dezvoltare-exploatare sau exploatare, Ón
coordonate topogeodezice Stereo 70, av‚ndu-se Ón vedere
urm„toarele criterii de delimitare:
— perimetrul propus s„ nu dep„∫easc„ cu mai mult de
10% suprafa˛a Ón care au fost determinate resurse de
petrol;
— intervalul de ad‚ncime este determinat astfel Ónc‚t s„
cuprind„ intervalele Ón care sunt calculate rezerve ∫i
resurse geologice;“.
2. Alineatul (2) al articolului 30 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Lista perimetrelor oferite pentru concesiune se
public„ ∫i Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu
men˛ionarea Monitorului Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón
care sunt publicate criteriile referitoare la evaluarea ofertelor
∫i a capacit„˛ii tehnice ∫i financiare a ofertan˛ilor. Orice
schimbare privind criteriile se public„ integral Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.“

Prezenta hot„r‚re transpune art. 3 alin. (2) lit. (b)
paragraful al doilea, art. 4 lit. (a), art. 5 alin. (1) ultimul
paragraf, art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (1), art. 9 ∫i art. 14
ultimul paragraf din Directiva nr. 94/22/CE privind condi˛iile
de acordare ∫i folosire a autoriza˛iilor de prospectare,
explorare ∫i extrac˛ie a hidrocarburilor, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene nr. L 164/1994.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Bogdan G„budeanu
Bucure∫ti, 11 aprilie 2007.
Nr. 350.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normei sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor privind m„surile
de supraveghere ∫i control al unor substan˛e ∫i al reziduurilor acestora la animalele vii
∫i la produsele de origine animal„

fiz
i

ce

V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 70.344 din 23 februarie 2007, Óntocmit de Direc˛ia de control ∫i coordonare a
activit„˛ii farmaceutice veterinare din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
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,
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Art. 4. — Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului
96/23/CEE privind m„surile de supraveghere ∫i control al
unor substan˛e ∫i al reziduurilor acestora la animalele vii ∫i
la produsele de origine animal„, publicat„ Ón Jurnalul Oficial
al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) L 125, 23.05.1996,
p. 10, astfel cum a fost modificat„ ultima dat„ prin
Directiva Consiliului 2006/104/CE, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 363, 20.12.2006,
p. 352—367, ∫i preia prevederile Deciziei Comisiei
97/747/CE care fixeaz„ nivelurile ∫i frecven˛ele de prelevare
a probelor prev„zute de Directiva Consiliului 96/23/CE
pentru supravegherea anumitor substan˛e ∫i reziduuri ale
acestora Ón anumite produse de origine animal„, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) L 303,
6.11.1997, p. 12, ∫i ale Deciziei Comisiei 98/179/CE ce
stabile∫te reguli detaliate pentru prelevare oficial„ de probe
pentru supravegherea anumitor substan˛e ∫i reziduuri ale
acestora la animale vii ∫i produse de origine animal„,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) L 65, 5.03.1998, p. 31.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se aprob„ Norma sanitar„ veterinar„ ∫i
pentru siguran˛a alimentelor privind m„surile de
supraveghere ∫i control al unor substan˛e ∫i al reziduurilor
acestora la animalele vii ∫i la produsele de origine animal„,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, institutele veterinare centrale
∫i direc˛iile sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 82/2005
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
m„surile de supraveghere ∫i control al unor substan˛e ∫i al
reziduurilor acestora la animalele vii ∫i la produsele lor,
precum ∫i al reziduurilor de medicamente de uz veterinar
Ón produsele de origine animal„, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 832 ∫i 832 bis din
14 septembrie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.

or

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Marian Avram
Bucure∫ti, 2 aprilie 2007.
Nr. 95.
ANEX√

NORMA SANITAR√ VETERINAR√ ™I PENTRU SIGURANﬁA ALIMENTELOR
privind m„surile de supraveghere ∫i control al unor substan˛e ∫i al reziduurilor acestora la animalele vii
∫i la produsele de origine animal„
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor stabile∫te m„suri pentru monitorizarea
substan˛elor ∫i a grupurilor de reziduuri men˛ionate Ón
anexa nr. 1.
Art. 2. — (1) Œn sensul prezentei norme sanitare
veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, urm„torii termeni
se definesc astfel:

a) substan˛e sau produse neautorizate — substan˛ele sau
produsele a c„ror administrare la animale este interzis„ Ón
baza legisla˛iei comunitare;
b) tratament ilegal — administrarea la animale a
substan˛elor sau produselor neautorizate ori utilizarea de
substan˛e sau produse autorizate Ón baza legisla˛iei
comunitare, dar aplicate Ón alte condi˛ii dec‚t cele stabilite
de legisla˛ia comunitar„ ori, dup„ caz, de legisla˛ia
na˛ional„;
c) reziduu — rest de substan˛e sau metaboli˛ii
substan˛elor cu ac˛iune farmacologic„ ∫i al altor substan˛e
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d) transmiterea informa˛iilor ∫i rezultatelor prev„zute la
lit. c), inclusiv a rezultatelor anchetelor efectuate, c„tre
Comisia European„, nu mai t‚rziu de data de 31 martie a
fiec„rui an.
(3) Prezentul articol nu afecteaz„ regulile specifice,
aplicabile Ón supravegherea ∫i controlul nutri˛iei animalelor.
Art. 5. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor transmite Comisiei
Europene planul ce stabile∫te m„surile na˛ionale care
trebuie s„ fie implementate pe durata anului Ón care a fost
ini˛iat planul, precum ∫i orice actualizare ulterioar„ a
planurilor aprobate, Ón conformitate cu procedura
comunitar„, pe baza experien˛ei anului sau anilor
preceden˛i, p‚n„ la data de 31 martie a anului Ón care se
face actualizarea.
(2) Planul men˛ionat la alin. (1) trebuie:
a) s„ stabileasc„ grupele de reziduuri sau de substan˛e,
pe specii de animale, ce urmeaz„ a fi analizate Ón
conformitate cu anexa nr. 2;
b) s„ precizeze procedurile de detectare a prezen˛ei:
(i) substan˛elor men˛ionate la lit. a) la animale, Ón
apa de b„ut ∫i Ón toate locurile unde sunt
crescute sau ˛inute animalele;
(ii) reziduurilor de substan˛e men˛ionate, la animalele
vii, Ón fecale ∫i lichidele biologice, precum ∫i Ón
˛esuturile ∫i produsele de origine animal„: carne,
lapte, ou„ ∫i miere;
c) s„ se conformeze regulilor de prelevare ∫i nivelurilor
stabilite Ón anexele nr. 3 ∫i 4.
Art. 6. — (1) Planul trebuie s„ respecte frecven˛a ∫i
num„rul de prelev„ri men˛ionate Ón anexele nr. 4 ∫i 5.
(2) Reexaminarea grupelor de reziduuri care trebuie
detectate Ón conformitate cu prevederile anexei nr. 2 ∫i
determinarea frecven˛ei ∫i num„rului de recolt„ri de probe
referitoare la animalele ∫i la produsele men˛ionate la art. 3
∫i care nu sunt stabilite de anexele nr. 4 ∫i 5 se
efectueaz„ Ón conformitate cu procedura comunitar„.
Art. 7. — Planul ini˛ial trebuie s„ ia Ón considerare
situa˛ia specific„ din Rom‚nia ∫i s„ precizeze Ón mod
special:
a) legisla˛ia referitoare la utilizarea substan˛elor
enumerate Ón anexa nr. 1 ∫i, Ón particular, prevederile
referitoare la interzicerea, autorizarea, distribuirea, punerea
pe pia˛„ a acestora ∫i regulile care reglementeaz„
administrarea lor, Ón m„sura Ón care o astfel de legisla˛ie
nu este armonizat„;
b) infrastructura departamentelor: se men˛ioneaz„ Ón
special tipul ∫i importan˛a serviciilor participante la
implementarea planului;
c) o list„ a laboratoarelor aprobate, indic‚ndu-se
capacitatea acestora de prelucrare a probelor;
d) limitele de toleran˛„ na˛ionale aprobate pentru
substan˛ele autorizate, atunci c‚nd nu au fost stabilite Ón
baza Regulamentului Consiliului 2377/90/CEE ce stabile∫te
o procedur„ comunitar„ pentru stabilirea limitelor maxime
de reziduuri de produse medicinale veterinare Ón alimentele
de origine animal„ ∫i a Directivei Consiliului 86/363/CEE,
transpus„ Ón legisla˛ia na˛ional„ prin Norma sanitar„
veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor privind stabilirea
limitelor maxime de reziduuri de pesticide din con˛inutul
sau de pe suprafa˛a produselor alimentare de origine
animal„, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 23/2007, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 138 din 26 februarie 2007;
e) lista substan˛elor care se identific„, metodele de
analiz„, precum ∫i standardele pentru interpretarea
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transmise la produsele de origine animal„ care pot
constitui factori de risc pentru s„n„tatea uman„;
d) autoritate competent„ — Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor sau
orice autoritate c„reia i-a fost delegat„ o astfel de
competen˛„;
e) prob„/contraprob„ oficial„ — e∫antionul prelevat de
autoritatea competent„ Ón scopul decel„rii ∫i confirm„rii
reziduurilor sau substan˛elor men˛ionate Ón anexa nr. 1;
f) laborator aprobat — laboratorul aprobat de autoritatea
competent„ pentru examinarea de probe oficiale pentru
decelarea ∫i identificarea reziduurilor;
g) animal — orice animal din speciile prev„zute de
Norma sanitar„ veterinar„ privind controalele veterinare ∫i
zootehnice aplicabile comer˛ului Rom‚niei cu statele
membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii ∫i
produse de origine animal„, aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 580/2002,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 250
din 11 aprilie 2003, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 90/425/CEE;
h) lot de animale — un grup de animale din aceea∫i
specie ∫i de aceea∫i v‚rst„, crescute Ón aceea∫i
exploata˛ie, Ón acela∫i timp ∫i Ón acelea∫i condi˛ii de
cre∫tere;
i) substan˛e betaagoniste — grup„ de substan˛e cu
ac˛iune specific„ la nivelul receptorilor adrenergici din
structura muscular„ a cordului, pulmonilor ∫i uterului.
(2) Pentru ceilal˛i termeni se aplic„ defini˛iile din Norma
sanitar„ veterinar„ privind interzicerea utiliz„rii Ón cre∫terea
animalelor de ferm„ a unor substan˛e cu ac˛iune
hormonal„ sau tireostatic„ ∫i a celor betaagoniste, aprobat„
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 199/2006,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 749
din 1 septembrie 2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 96/22/CE.
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CAPITOLUL II
Planul de supraveghere pentru controlul reziduurilor
sau substan˛elor
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Art. 3. — Supravegherea lan˛ului de produc˛ie a
produselor de origine animal„ ∫i a produselor primare
trebuie s„ fie efectuat„ Ón conformitate cu prevederile
prezentului capitol, Ón scopul detect„rii reziduurilor ∫i
substan˛elor enumerate Ón anexa nr. 1 la animalele vii, Ón
fecale ∫i Ón lichidele biologice ale acestora, Ón ˛esuturile ∫i
produsele de origine animal„, Ón furaje ∫i Ón apa de b„ut.
Art. 4. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor coordoneaz„ efectuarea
inspec˛iilor prev„zute de prezentul capitol pe Óntreg teritoriul
Rom‚niei.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor este responsabil„ de:
a) elaborarea planului prev„zut la art. 5 pentru a
permite departamentelor competente s„ efectueze
inspec˛iile planificate;
b) coordonarea activit„˛ilor departamentelor centrale sau
regionale responsabile pentru supravegherea ∫i controlul
reziduurilor. O astfel de coordonare se extinde asupra
tuturor departamentelor care particip„ la prevenirea utiliz„rii
frauduloase de substan˛e sau de produse interzise Ón
cre∫terea animalelor;
c) culegerea informa˛iilor necesare pentru evaluarea
mijloacelor utilizate ∫i a rezultatelor ob˛inute Ón urma
aplic„rii m„surilor prev„zute de prezentul capitol;
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CAPITOLUL III
Autocontrolul ∫i coresponsabilitatea operatorilor
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Art. 9. — (1) Exploata˛iile care comercializeaz„ animale
de ferm„ ∫i persoanele fizice sau juridice care
comercializeaz„ astfel de animale se Ónregistreaz„ la
autorit„˛ile competente ∫i se angajeaz„ s„ respecte
reglement„rile na˛ionale ∫i comunitare, Ón special
prevederile stabilite la art. 5 ∫i 12 din norma sanitar„
veterinar„ aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 580/2002.
(2) Proprietarii sau responsabilii unit„˛ilor de prelucrare
ini˛ial„ a produselor primare de origine animal„ trebuie s„
ia Ón cadrul programului de autocontrol toate m„surile
necesare pentru ca:
a) s„ nu se accepte Ón cursul livr„rilor directe sau prin
intermediari dec‚t acele animale pentru care produc„torul
este Ón m„sur„ s„ garanteze c„ au fost respecta˛i timpii
de a∫teptare;
b) s„ se asigure c„ animalele de ferm„ sau produsele
introduse Ón unitate nu prezint„ dep„∫iri ale limitelor
maxime de reziduuri admise ∫i c„ nu prezint„ nicio urm„
de substan˛e sau de produse interzise.
(3) Produc„torii sau persoanele responsabile prev„zute
la alin. (1) ∫i (2) trebuie s„ pun„ pe pia˛„ numai:
(i) animale la care nu s-au administrat substan˛e
sau produse neautorizate ori care nu au f„cut
obiectul unui tratament ilegal Ón sensul prezentei
norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor;
(ii) animale la care, atunci c‚nd au fost administrate
produse sau substan˛e autorizate, au fost
respectate perioadele de a∫teptare prescrise
pentru aceste produse ori substan˛e;
(iii) produse care provin de la animalele men˛ionate
la pct. (i) ∫i (ii).
(4) Œn cazul Ón care un animal este dus la o unitate de
transformare primar„ de c„tre o persoan„ fizic„ sau
juridic„, alta dec‚t proprietarul, obliga˛iile enun˛ate la alin. (3)
revin acestuia din urm„.
(5) Œn scopul aplic„rii prevederilor alin. (1), (2), (3) ∫i (4),
f„r„ a se prejudicia conformitatea cu reglement„rile stabilite
de normele sanitare veterinare transpuse Ón conformitate cu
cerin˛ele Uniunii Europene referitoare la comercializarea
diferitelor produse, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor se asigur„ c„:
a) este stabilit Ón legisla˛ia na˛ional„ principiul
supravegherii calit„˛ii lan˛ului de produc˛ie de c„tre diferitele
p„r˛i implicate;
b) sunt sporite m„surile de autocontrol cuprinse Ón
caietul de sarcini pentru m„rci ∫i etichete.
(6) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor informeaz„ Comisia European„ ∫i
celelalte state membre ale Uniunii Europene, la solicitarea
acestora, despre prevederile stabilite Ón aceast„ privin˛„ ∫i
Ón special despre prevederile adoptate pentru controalele la
care se refer„ alin. (3) pct. (i) ∫i (ii).
Art. 10. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor se asigur„ c„ termenii de
referin˛„ ∫i responsabilit„˛ile medicilor veterinari care
supravegheaz„ fermele sunt extinse ∫i asupra condi˛iilor de
cre∫tere ∫i formelor de tratament prev„zute de prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor.
(2) Œn acest cadru, medicul veterinar consemneaz„
Óntr-un registru ˛inut la ferm„ data ∫i felul tratamentelor
prescrise sau administrate, identificarea animalelor tratate,
precum ∫i perioadele de a∫teptare corespunz„toare.
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rezultatelor, iar Ón cazul substan˛elor men˛ionate Ón anexa
nr. 1, num„rul de prelev„ri efectuate ∫i justificarea acestui
num„r;
f) num„rul probelor oficiale care se recolteaz„ corelat cu
num„rul animalelor t„iate din specia respectiv„ Ón anii
preceden˛i, conform frecven˛ei ∫i nivelurilor de prelevare
prev„zute Ón anexa nr. 4;
g) detalii ale normelor privind recoltarea probelor oficiale
∫i, obligatoriu, cele care se refer„ la indica˛iile care trebuie
s„ figureze pe probele oficiale;
h) m„surile stabilite de autorit„˛ile competente referitoare
la animalele sau produsele la care au fost detectate
reziduuri.
Art. 8. — (1) Planul ini˛ial trimis conform art. 5 alin. (1)
este examinat de Comisia European„ pentru a constata
dac„ se conformeaz„ Directivei Consiliului 96/23/CE,
transpus„ Ón legisla˛ia na˛ional„ prin prezenta norm„
sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor. La
solicitarea Comisiei Europene, Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor modific„
sau completeaz„ acest plan astfel Ónc‚t acesta s„ fie
conform.
(2) Pentru a se ˛ine cont de evolu˛ia situa˛iei Óntr-un
anumit stat membru sau Ón una dintre regiunile acestuia,
de rezultatele anchetelor na˛ionale sau ale constat„rilor
efectuate conform art. 16 ∫i 17, la cererea statului membru
respectiv ori din proprie ini˛iativ„, Comisia European„ poate
hot„rÓ, Ón conformitate cu procedura comunitar„, aprobarea
unei modific„ri sau a unei complet„ri a planului aprobat
anterior conform procedurii comunitare.
(3) Modific„rile anuale ale planului ini˛ial comunicat
Comisiei Europene de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, Ón baza
rezultatelor la care se refer„ art. 4 alin. (2) lit. d), sunt
trimise de Comisia European„ celorlalte state membre,
dup„ ce Comisia European„ a stabilit conformitatea
acestuia cu Directiva Consiliului 96/23/CEE transpus„ Ón
legisla˛ia na˛ional„ prin prezenta norm„ sanitar„ veterinar„
∫i pentru siguran˛a alimentelor.
(4) Œn situa˛ia Ón care Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor prime∫te de la
Comisia European„ modific„rile anuale ale planurilor ini˛iale
trimise de alte state membre, are la dispozi˛ie 10 zile
lucr„toare de la primirea acelor modific„ri, Ón care
informeaz„ Comisia European„ despre orice comentarii.
(5) La fiecare 6 luni, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor informeaz„
Comisia European„ ∫i celelalte state membre Ón cadrul
Comitetului Permanent Privind Lan˛ul Alimentar ∫i
S„n„tatea Animal„ despre implementarea planului aprobat
conform alin. (1) ∫i (2) sau despre evolu˛ia situa˛iei. Nu
mai t‚rziu de data de 31 martie a fiec„rui an, Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor trimite Comisiei Europene rezultatele planului de
detectare a reziduurilor ∫i substan˛elor, precum ∫i m„surile
de control.
(6) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ transmit„ Comisiei
Europene rezultatele planului de detectare a reziduurilor ∫i
a substan˛elor, precum ∫i m„surile de control, pentru prima
dat„, p‚n„ la 31 martie 2008.
(7) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor face public rezultatul implement„rii
planului.
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(3) Cresc„torul consemneaz„ Ón registrul men˛ionat la
alin. (2) sau Óntr-un registru Ón conformitate cu Norma
sanitar„ veterinar„ privind Codul produselor medicinale
veterinare, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 69/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Parlamentului
European ∫i a Consiliului 2001/82/CE, data ∫i natura
tratamentului administrat. Acesta se asigur„ c„ au fost
respectate perioadele de a∫teptare ∫i p„streaz„ re˛etele
timp de 5 ani.
(4) Cresc„torii ∫i medicii veterinari trebuie s„ furnizeze
orice informa˛ie autorit„˛ii competente, la cererea acesteia,
∫i, Ón special, s„ furnizeze informa˛ii medicului veterinar
oficial din abator privind conformitatea fermelor cu cerin˛ele
prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.
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Art. 11. — (1) F„r„ a se prejudicia controalele efectuate
Ón cadrul implement„rii planului de supraveghere la care se
refer„ art. 5 sau controalele prev„zute de normele sanitare
veterinare specifice transpuse Ón conformitate cu cerin˛ele
Uniunii Europene, Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor poate proceda la controale
oficiale prin sondaj:
a) Ón faza de fabrica˛ie a substan˛elor prev„zute Ón
grupa A din anexa nr. 1, precum ∫i Ón faza de manipulare,
depozitare, transport, distribu˛ie, v‚nzare sau achizi˛ionare;
b) pe parcursul lan˛ului de produc˛ie ∫i distribu˛ie a
hranei pentru animale;
c) pe parcursul lan˛ului de produc˛ie a animalelor ∫i a
materiilor prime de origine animal„ reglementate de
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.
(2) Controalele prev„zute la alin. (1) trebuie s„ fie
efectuate Ón special pentru identificarea de˛inerii sau
prezen˛ei de substan˛e ori produse interzise care pot fi
administrate ilegal la animale Ón scopul Óngr„∫„rii sau
pentru efectuarea unor tratamente interzise.
(3) Œn cazul suspiciunii de fraud„ ∫i Ón cazul unui
rezultat pozitiv al unuia dintre controalele prev„zute la
alin. (1), se aplic„ prevederile art. 16, 17, 18 ∫i 19,
precum ∫i m„surile prev„zute la cap. V.
(4) Controalele care trebuie efectuate Ón abator sau la
prima v‚nzare a animalelor de acvacultur„ ∫i a produselor
din pe∫te pot fi reduse lu‚ndu-se Ón considerare faptul c„
ferma de origine sau departamentul apar˛ine unei re˛ele de
supraveghere epidemiologic„ ori unui sistem de
supraveghere a calit„˛ii, a∫a cum prevede art. 9 alin. (5)
lit. a).
Art. 12. — (1) Controalele prev„zute de prezenta norm„
sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor se
efectueaz„ inopinat de c„tre autorit„˛ile na˛ionale
competente.
(2) Proprietarul, persoana abilitat„ s„ dispun„ de
animale ori reprezentantul acestora este obligat s„
faciliteze opera˛iunile de inspec˛ie Ónainte de t„iere ∫i Ón
special s„ ajute medicul veterinar oficial sau personalul
autorizat la orice manipulare considerat„ necesar„.
Art. 13. — Autoritatea competent„ are obliga˛ia ca:
a) Ón cazul Ón care exist„ suspiciunea c„ s-a aplicat un
tratament ilegal, s„ solicite proprietarului sau de˛in„torului
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CAPITOLUL IV

de animale ori medicului veterinar responsabil de ferm„ s„
prezinte documentele care justific„ natura tratamentului;
b) Ón cazul Ón care aceast„ anchet„ confirm„ efectuarea
unui tratament ilegal sau c„ au fost utilizate substan˛e ori
produse neautorizate sau c‚nd exist„ motive pentru
suspectarea utiliz„rii acestora, s„ efectueze ori s„ dispun„:
(i) controale prin sondaj la animalele din fermele de
origine sau de provenien˛„, Ón vederea detect„rii
utiliz„rii de substan˛e ori produse neautorizate ∫i,
Ón special, a eventualelor urme de implanturi.
Aceste controale pot include prelevarea oficial„
de probe;
(ii) controale pentru decelarea reziduurilor de
substan˛e a c„ror utilizare este interzis„ sau de
substan˛e ori produse neautorizate din fermele Ón
care animalele sunt crescute, ˛inute sau
Óngr„∫ate, inclusiv exploata˛iile care au leg„tur„
din punct de vedere administrativ cu astfel de
ferme, ori din fermele de origine sau de
provenien˛„ a animalelor. Sunt necesare Ón acest
scop probe oficiale din apa de b„ut ∫i din furaje;
(iii) controale prin sondaj ale furajelor ∫i ale apei
potabile din exploat„rile de origine sau de
provenien˛„, precum ∫i ale apei de captare, Ón
cazul animalelor de acvacultur„;
(iv) controalele prev„zute la art. 11 alin. (1) lit. a);
(v) orice controale solicitate pentru clarificarea
originii substan˛elor sau produselor neautorizate
ori a animalelor tratate.
Art. 14. — (1) Institutul de Igien„ ∫i S„n„tate Public„
Veterinar„ reprezint„ laboratorul na˛ional de referin˛„ pentru
reziduuri. Fiecare reziduu sau grup„ de reziduuri este
atribuit„ unui singur laborator na˛ional de referin˛„.
(2) Acest laborator trebuie:
a) s„ coordoneze activitatea celorlalte laboratoare
na˛ionale abilitate pentru analiza reziduurilor, Ón particular
pentru coordonarea standardelor ∫i metodelor de analiz„
pentru fiecare reziduu sau grup„ de reziduuri Ón cauz„;
b) s„ asiste autoritatea competent„ la structurarea
planului de supraveghere a reziduurilor;
c) s„ organizeze periodic teste comparative pentru
fiecare reziduu sau grup„ de reziduuri pentru care a fost
desemnat;
d) s„ verifice faptul c„ laboratoarele na˛ionale au stabilit
limitele de detec˛ie Ón conformitate cu prevederile legale;
e) s„ asigure difuzarea de informa˛ii furnizate de
laboratoarele comunitare de referin˛„;
f) s„ asigure personalului posibilitatea de a participa la
cursurile de perfec˛ionare organizate de Comisia European„
sau de laboratoarele comunitare de referin˛„.
(3) Laboratoarele comunitare de referin˛„ sunt cele la
care se refer„ anexa VII la Regulamentul Parlamentului
European ∫i al Consiliului nr. 882/2004/CE privind
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea
conformit„˛ii cu legisla˛ia privind hrana pentru animale ∫i
produsele alimentare ∫i cu normele de s„n„tate animal„ ∫i
de bun„stare a animalelor.
(4) Laboratoarele oficiale pentru controlul reziduurilor
sunt incluse Ón anexa nr. 7.
Art. 15. — (1) Probele oficiale trebuie s„ fie prelevate
Ón conformitate cu prevederile din anexele nr. 3, 4, 5 ∫i 6
∫i trebuie examinate doar Ón laboratoare autorizate.
(2) Œn conformitate cu procedura comunitar„, trebuie s„
fie specificate reguli detaliate pentru prelevarea de probe
oficiale ∫i metodele uzuale ∫i de referin˛„ ce trebuie s„ fie
utilizate pentru analiza probelor oficiale.
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dup„ caz, privind fabricarea, manipularea, depozitarea,
transportul, distribu˛ia sau v‚nzarea;
c) orice alte anchete ulterioare pe care autoritatea le
consider„ necesare.
(3) Animalele de la care au fost prelevate probe trebuie
identificate cu precizie. Acestea nu pot p„r„si Ón nicio
circumstan˛„ ferma p‚n„ la primirea rezultatelor controalelor
efectuate.
Art. 17. — Œn cazul constat„rii unui tratament ilegal,
autoritatea competent„ trebuie s„ se asigure c„ efectivul
de animale Ón cauz„, Ón anchetele la care se refer„ art. 13
lit. b), este pus imediat sub control oficial. Aceasta trebuie
s„ se asigure Ón plus de faptul c„ toate animalele Ón
cauz„ sunt prev„zute cu marc„ de identificare oficial„ ∫i
c„ s-a prelevat o prob„ oficial„ pe un e∫antion
reprezentativ statistic.
Art. 18. — (1) Œn momentul decel„rii de reziduuri de
substan˛e ori de produse autorizate peste limita maxim„
admis„ pentru reziduuri, autoritatea competent„ efectueaz„
o anchet„ Ón ferma de origine sau de provenien˛„, Ón
func˛ie de caz, pentru a determina cauzele care au condus
la dep„∫irea limitei.
(2) Œn func˛ie de rezultatele anchetei, autoritatea
competent„ ia toate m„surile necesare pentru protec˛ia
s„n„t„˛ii publice, care pot include m„suri de interzicere a
scoaterii animalelor ∫i produselor din ferma Ón cauz„ sau
de a p„r„si ferma ori unitatea Ón cauz„ pentru o perioad„
determinat„.
(3) Œn cazul infrac˛iunilor repetate de dep„∫ire a limitelor
maxime de reziduuri, Ón momentul comercializ„rii pe pia˛„
a animalelor de c„tre un cresc„tor sau a produselor de
c„tre un cresc„tor ori de o unitate de prelucrare,
autorit„˛ile competente trebuie s„ efectueze controale
intensificate pe animalele ∫i produsele din ferma ∫i/sau
unitatea Ón cauz„ pentru o perioad„ de cel pu˛in 6 luni, cu
interdic˛ia valorific„rii produselor ori a carcaselor Ón
a∫teptarea rezultatelor analizelor probelor prelevate.
(4) C‚nd se constat„ dep„∫irea limitei maxime de
reziduuri trebuie luate m„suri pentru retragerea din
consumul uman a carcaselor sau a produselor respective.
Art. 19. — (1) Costurile anchetelor ∫i ale controalelor
prev„zute la art. 16 sunt suportate de proprietarul sau
de˛in„torul de animale.
(2) Costurile analizelor efectuate Ón baza art. 17 ∫i 18
sunt suportate de proprietarul sau de˛in„torul de animale,
Ón cazul Ón care Ón urma anchetei suspiciunea este
confirmat„.
(3) F„r„ a se prejudicia sanc˛iunile penale sau
administrative, costul distrugerii animalelor depistate pozitive
ori a animalelor care au fost considerate pozitive conform
prevederilor art. 23 este suportat de proprietarul de
animale, f„r„ acordarea de compensa˛ii sau desp„gubiri.
Art. 20. — (1) Se aplic„, Ón sensul prezentei norme
sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, Norma
sanitar„ veterinar„ privind asisten˛a mutual„ Óntre
autorit„˛ile administrative ale statelor membre ale Uniunii
Europene ∫i cooperarea acestora cu Comisia European„ Ón
scopul asigur„rii aplic„rii corecte a legisla˛iei din domeniile
veterinar ∫i zootehnic, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 41/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
89/608/CEE.
(2) Atunci c‚nd Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor consider„ c„ Ón alt stat
membru al Uniunii Europene controalele prev„zute de
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(3) Ori de c‚te ori este eliberat„ o autoriza˛ie de
punere pe pia˛„ a unui produs medicinal veterinar destinat
administr„rii la o specie de la care carnea sau produsul
este destinat consumului uman, autorit„˛ile competente
transmit metodele de analiz„ uzuale Ón conformitate cu
art. 12 alin. (3) lit. h) din norma sanitar„ veterinar„ aprobat„
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 69/2005 ∫i
art. 7 din Regulamentul Consiliului 2.377/90/CEE ce
stabile∫te o procedur„ comunitar„ pentru stabilirea limitelor
maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare Ón
alimentele de origine animal„, laboratoarelor comunitare ∫i
na˛ionale de referin˛„ pentru depistarea reziduurilor.
(4) Pentru substan˛ele cuprinse Ón grupa A, toate
rezultatele pozitive ob˛inute prin aplicarea unei metode
uzuale Ón locul unei metode de referin˛„ trebuie s„ fie
confirmate de un laborator aprobat utiliz‚nd metodele de
referin˛„ stabilite Ón conformitate cu alin. (1), (2) ∫i (3).
(5) Pentru toate substan˛ele, Ón situa˛ia Ónregistr„rii unor
rezultate pozitive contestate, confirmarea sau infirmarea
rezultatului examenului de laborator se efectueaz„ de
laboratorul na˛ional de referin˛„ desemnat Ón conformitate
cu art. 14 alin. (1), analizele efectu‚ndu-se pe contraproba
oficial„. Cheltuielile aferente se suport„, Ón caz de
confirmare, de reclamant.
(6) Atunci c‚nd dup„ examinarea unei probe oficiale se
constat„ un tratament ilegal, se aplic„ prevederile art. 16,
17, 18 ∫i 19 Ómpreun„ cu m„surile prev„zute la cap. V.
(7) Atunci c‚nd analizele eviden˛iaz„ prezen˛a
reziduurilor de substan˛e autorizate sau de contaminan˛i
care dep„∫esc nivelul stabilit de reglement„rile comunitare
ori nivelul stabilit de legisla˛ia na˛ional„, se aplic„
prevederile art. 18 ∫i 19.
(8) Atunci c‚nd examenele la care se refer„ alin. (8) ∫i
(9) se efectueaz„ pe animale sau pe produse de origine
animal„ din alt stat membru al Uniunii Europene,
autoritatea competent„ a statului membru de origine, la
solicitarea motivat„ a autorit„˛ii competente care efectueaz„
examenul, aplic„ fermei ori unit„˛ii de origine sau de
provenien˛„ prevederile art. 16 alin. (2), art. 17, 18 ∫i 19,
precum ∫i m„surile prev„zute la cap. V.
(9) Atunci c‚nd examenul se efectueaz„ pe animale
sau pe produse de origine animal„ importate dintr-o ˛ar„
ter˛„, autoritatea competent„ care efectueaz„ acea
examinare informeaz„ Comisia European„ care aplic„
m„surile prev„zute de procedura comunitar„.
Art. 16. — (1) Atunci c‚nd sunt ob˛inute rezultate
pozitive, astfel cum prevede art. 15, Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie
s„ ob˛in„ Óntr-un interval c‚t mai scurt:
a) toate informa˛iile solicitate Ón vederea identific„rii
animalului ∫i fermei de origine sau de provenien˛„;
b) detalii complete cu privire la examenul efectuat ∫i la
rezultatele acestuia. Dac„ Ón urma controalelor efectuate pe
teritoriul Rom‚niei se impune efectuarea unei investiga˛ii
sau a altei ac˛iuni Ón unul ori mai multe state membre ale
Uniunii Europene sau Ón ˛„ri ter˛e, Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
informeaz„ celelalte state membre ale Uniunii Europene ∫i
Comisia European„.
(2) Autoritatea corespunz„toare efectueaz„:
a) o anchet„ Ón ferma de origine sau de provenien˛„,
Ón func˛ie de caz, pentru a determina cauza prezen˛ei
reziduurilor;
b) Ón cazul unui tratament ilegal, ancheta referitoare la
sursa sau sursele substan˛elor ori produselor Ón cauz„,
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din anexa nr. 1, acele substan˛e sau produse neautorizate
trebuie s„ fie supuse controlului oficial p‚n„ la adoptarea
unor m„suri adecvate de c„tre autoritatea competent„, f„r„
a se aduce atingere eventualelor sanc˛iuni aplicate
contravenientului/contravenien˛ilor.
Art. 23. — (1) Œn perioada de interdic˛ie prev„zut„ la
art. 17, animalele din ferma Ón cauz„ nu pot p„r„si ferma
de origine sau nu pot fi cedate unei alte persoane, dac„
ferma nu se afl„ sub control oficial. Autoritatea competent„
trebuie s„ ia m„suri restrictive corespunz„toare Ón func˛ie
de natura substan˛ei sau substan˛elor identificate.
(2) Dup„ o prelevare de probe efectuat„ Ón conformitate
cu art. 17, Ón cazul confirm„rii unui tratament ilegal,
animalul sau animalele depistate pozitiv trebuie t„iate pe
loc, f„r„ Ónt‚rziere, ori trimise direct la un abator desemnat
sau la unitatea de ecarisare, Ón baza unui certificat
veterinar oficial pentru a fi t„iate. Animalele t„iate Ón
aceste condi˛ii sunt trimise la o unitate de procesare cu
risc Ónalt, a∫a cum este definit„ de Regulamentul
Parlamentului European ∫i al Consiliului 1774/2002/CE ce
stabile∫te reguli de s„n„tate cu privire la subproduse de
origine animal„ care nu sunt destinate pentru consum
uman.
(3) Œn plus, probele se prelev„ pe cheltuiala
proprietarului, pe ansamblul loturilor de animale apar˛in‚nd
exploata˛iei controlate ∫i susceptibile de a fi suspectate.
(4) Dac„ jum„tate sau mai mult din prelev„rile efectuate
pe o prob„ reprezentativ„, Ón conformitate cu art. 17, sunt
pozitive, fermierul poate opta fie pentru efectuarea unui
control la toate animalele prezente din ferm„ care pot fi
suspectate, fie pentru t„ierea acestor animale.
(5) Pentru o perioad„ ulterioar„ de minimum 12 luni,
exploata˛ia/exploata˛iile apar˛in‚nd aceluia∫i proprietar va/vor
face obiectul unui control riguros, Ón vederea depist„rii
reziduurilor. Œn cazul Ón care fusese deja pus Ón aplicare un
sistem organizat de autocontrol, proprietarul Ón cauz„
pierde beneficiul utiliz„rii acestuia pe perioada men˛ionat„.
(6) Œn func˛ie de infrac˛iunea constatat„, exploata˛iile sau
unit„˛ile care aprovizioneaz„ exploata˛ia Ón cauz„ trebuie
supuse unor controale suplimentare celor prev„zute la
art. 11 alin. (1), pentru a se stabili sursa substan˛ei Ón
cauz„. Aceast„ dispozi˛ie se aplic„ pentru toate
exploata˛iile ∫i unit„˛ile apar˛in‚nd, ca ∫i exploata˛ia de
origine sau de provenien˛„, aceleia∫i filiere de
aprovizionare cu animale sau cu hran„ pentru animale.
Art. 24. — (1) Œn cazul Ón care exist„ suspiciuni ori
dovezi c„ animalele respective au fost supuse unui
tratament ilegal sau c„ le-au fost administrate substan˛e ori
produse neautorizate, medicul veterinar oficial dintr-un
abator trebuie:
a) s„ dispun„ ca animalele s„ fie t„iate separat de
celelalte loturi de animale care sosesc la abator;
b) s„ re˛in„ carcasele ∫i organele ∫i s„ efectueze toate
procedurile de prelevare de probe necesare pentru
decelarea substan˛elor Ón cauz„;
c) s„ trimit„ carnea ∫i organele la o unitate de
procesare cu risc Ónalt, a∫a cum este definit„ de
Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului
1774/2002/CE, f„r„ desp„gubire sau compensa˛ie, Ón cazul
ob˛inerii de rezultate pozitive. Œn acest caz se aplic„
art. 20, 21, 22 ∫i 23.
(2) Œn cazul Ón care exist„ suspiciuni sau dovezi c„
animalele Ón cauz„ au fost supuse unui tratament autorizat,
dar nu au fost respectate perioadele de a∫teptare, medicul
veterinar oficial din abator am‚n„ t„ierea animalelor p‚n„
c‚nd este sigur c„ reziduurile nu dep„∫esc nivelurile
admise.
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Directiva Consiliului 96/23/CE, transpus„ Ón legisla˛ia
na˛ional„ prin prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor, nu sunt efectuate sau au Óncetat s„
fie efectuate, informeaz„ autoritatea competent„ a acelui
stat. Ca urmare a anchetei efectuate Ón conformitate cu
art. 16 alin. (2), acea autoritate ia toate m„surile necesare
∫i notific„ c‚t mai cur‚nd posibil Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor despre
deciziile luate ∫i motivele acelor decizii.
(3) Dac„ Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor consider„ c„ nu sunt luate
astfel de m„suri sau acestea sunt inadecvate, aceasta
Ómpreun„ cu statul membru care a fost acuzat caut„
modalit„˛i ∫i mijloace de remediere a situa˛iei, dac„ este
cazul, printr-o inspec˛ie la fa˛a locului.
(4) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor ∫i statul membru al Uniunii Europene
Ón cauz„ informeaz„ Comisia European„ Ón leg„tur„ cu
litigiile ∫i solu˛iile la care s-a ajuns.
(5) Dac„ Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i statul membru al Uniunii
Europene implicat Ón litigiu nu pot ajunge la o Ón˛elegere,
supun problema aten˛iei Comisiei Europene Óntr-o perioad„
de timp rezonabil„, iar aceasta Óns„rcineaz„ unul sau mai
mul˛i exper˛i s„ delibereze asupra situa˛iei ∫i s„ formuleze
o opinie.
(6) P‚n„ la solu˛ionarea situa˛iei, Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor din
Rom‚nia, ca stat membru de destina˛ie, poate efectua
controale pe produsele care provin din unitatea/unit„˛ile sau
exploata˛ia/exploata˛iile la care se refer„ litigiul ∫i, dac„
rezultatul este pozitiv, ia m„suri similare celor prev„zute de
art. 7 alin. (1) lit. b) din Norma sanitar„ veterinar„ privind
controalele veterinare aplicabile comer˛ului intracomunitar cu
produse de origine animal„, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 256/2006, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 935 din
17 noiembrie 2006, ce transpune Ón legisla˛ia na˛ional„
Directiva Consiliului 89/662/CEE.
(7) Pot fi luate m„suri corespunz„toare conform
rezolu˛iei exper˛ilor, Ón concordan˛„ cu procedura
comunitar„.
(8) Acele m„suri pot fi revizuite Ón conformitate cu
procedura comunitar„, Ón lumina unei noi rezolu˛ii a
exper˛ilor, emis„ Ón 15 zile.
Art. 21. — (1) Pentru a se asigura aplicarea uniform„ a
prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor, exper˛ii veterinari ai Comisiei Europene, Ón
cooperare cu Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, pot verifica la fa˛a locului
dac„ au fost implementate uniform planul ∫i sistemul
pentru verificarea planului. Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„
Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor acord„ toat„
asisten˛a necesar„ exper˛ilor Ón efectuarea Óndatoririlor
acestora.
(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor ia toate m„surile necesare pentru a
lua Ón considerare rezultatele acestor verific„ri ∫i notific„
Comisiei Europene m„surile luate.
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CAPITOLUL V
M„suri ce trebuie luate Ón cazul constat„rii unei infrac˛iuni
Art. 22. — Atunci c‚nd Ón posesia persoanelor
neautorizate sunt descoperite substan˛e sau produse
neautorizate ori substan˛e men˛ionate Ón grupele A, B1 ∫i B2
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Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 97/78/CE, ∫i cu
Norma sanitar„ veterinar„ privind stabilirea principiilor care
reglementeaz„ organizarea controalelor veterinare pentru
animalele care intr„ Ón Comunitatea European„ din ˛„ri
ter˛e, aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 243/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, ce
transpune Ón legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului
91/496/CEE.
Art. 30. — (1) Dac„ Ón urma controalelor prev„zute de
norma sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 206/2006 ∫i de norma
sanitar„ veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 243/2006 reiese c„ au fost utilizate produse
sau substan˛e neautorizate pentru tratamentul animalelor
dintr-un lot de animale dat, lot de animale Ón Ón˛elesul
art. 2 alin. (2) lit. e) din norma sanitar„ veterinar„ aprobat„
prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 243/2006,
sau reiese prezen˛a unor astfel de produse ori substan˛e,
la Óntregul lot de animale sau la o parte a acestuia care
provine din aceea∫i unitate, autoritatea competent„ ia
urm„toarele m„suri cu privire la animalele ∫i produsele
implicate Óntr-o astfel de utilizare:
a) informeaz„ Comisia European„ despre natura
produselor utilizate ∫i despre lotul Ón cauz„;
b) Ónt„re∫te controlul la toate loturile de animale sau
de produse care provin din aceea∫i surs„. Œn special,
urm„toarele 10 loturi care provin din aceea∫i surs„ trebuie
s„ fie re˛inute la postul de inspec˛ie de frontier„, pentru un
control privind reziduurile prin prelevarea unei probe
reprezentative din fiecare lot sau parte a lotului, Ón
schimbul depunerii unei garan˛ii pentru cheltuieli de control.
Atunci c‚nd aceste controale pun Ón eviden˛„ prezen˛a
substan˛elor sau produselor neautorizate ori atunci c‚nd au
fost dep„∫ite limitele maxime, se aplic„ prevederile art. 19,
20, 21 ∫i 22 din Regulamentul Parlamentului European ∫i
al Consiliului 882/2004/CE privind controalele oficiale
efectuate pentru a se asigura verificarea conformit„˛ii cu
legisla˛ia privind hrana pentru animale ∫i cea privind
alimentele ∫i cu regulile de s„n„tate ∫i de bun„stare a
animalelor;
c) Comisia European„ va fi informat„ despre rezultatul
controalelor suplimentare efectuate ∫i pe baza acestei
informa˛ii va efectua toate anchetele necesare pentru
determinarea motivelor ∫i originii infrac˛iunilor constatate.
(2) Atunci c‚nd controalele prev„zute de norma sanitar„
veterinar„ aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 206/2006 pun Ón eviden˛„ dep„∫irea limitelor
maxime de reziduuri se recurge la controalele prev„zute la
alin. (1) lit. b).

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

(3) Aceast„ perioad„ trebuie s„ fie, obligatoriu, mai
mare dec‚t perioada de a∫teptare prev„zut„ la art. 7 alin. (3)
din norma sanitar„ veterinar„, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 199/2006, ce transpune Ón
legisla˛ia na˛ional„ Directiva Consiliului 96/22/CE, pentru
substan˛ele Ón cauz„, sau perioadele de a∫teptare
prev„zute Ón autoriza˛ia de comercializare.
(4) Œn cazuri de urgen˛„ sau dac„ starea de s„n„tate a
animalelor este grav afectat„ ori dac„ infrastructura sau
echipamentul din dotarea abatorului nu permite am‚narea
t„ierii animalelor, acestea pot fi t„iate Ónainte de sf‚r∫itul
perioadei de interdic˛ie ori de am‚nare. Carnea ∫i organele
vor fi re˛inute p‚n„ la primirea rezultatelor controalelor
oficiale efectuate de medicul veterinar oficial al
laboratorului. Se admit pentru consum uman numai carnea
∫i organele care con˛in o cantitate de reziduuri care nu
dep„∫e∫te nivelul admis.
(5) Medicul veterinar oficial dintr-un abator trebuie s„
declare improprii pentru consum uman carcasele ∫i
produsele pentru care nivelul reziduurilor dep„∫e∫te nivelul
permis prin reglement„rile comunitare sau na˛ionale.
Art. 25. — Œn cazul confirm„rii utiliz„rii sau fabric„rii de
substan˛e ori de produse neautorizate Óntr-o unitate de
produc˛ie, orice autoriza˛ii sau aprob„ri oficiale de care
beneficiaz„ unitatea Ón cauz„ vor fi suspendate pe
perioada Ón care unitatea este supus„ controalelor mai
stricte. Œn cazul recidivei, astfel de autoriza˛ii sau aprob„ri
sunt retrase definitiv.
Art. 26. — Dreptul de contesta˛ie permis de legisla˛ia
na˛ional„ Ómpotriva deciziilor luate de autorit„˛ile
competente Ón baza art. 23 ∫i 24 nu trebuie s„ afecteze
prevederile prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor.
Art. 27. — Trebuie s„ fie luate m„suri administrative
corespunz„toare Ómpotriva oric„rei persoane care se face
responsabil„ de distribuirea sau administrarea de substan˛e
ori de produse interzise sau pentru administrarea de
substan˛e ori de produse autorizate, Ón alte scopuri dec‚t
cele prev„zute de legisla˛ia existent„.
Art. 28. — Toate formele de necooperare cu autoritatea
competent„ sau toate formele de obstruc˛ionare din partea
personalului ori a responsabilului unui abator sau, Ón cazul
unei unit„˛i private, din partea proprietarului ori a
proprietarilor abatorului sau din partea proprietarului de
animale ori a persoanei care le de˛ine, Ón timpul inspec˛iei
∫i prelev„rii de probe necesare implement„rii planului
na˛ional de supraveghere a reziduurilor, precum ∫i Ón timpul
derul„rii anchetelor ∫i controalelor prev„zute prin prezenta
norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor,
atrag aplicarea de sanc˛iuni penale ∫i/sau administrative
corespunz„toare.
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CAPITOLUL VI
Import din ˛„ri ter˛e
Art. 29. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor informeaz„ Comisia
European„ Ón fiecare an despre rezultatele controalelor cu
privire la reziduuri efectuate la animalele ∫i produsele de
origine animal„ importate din ˛„ri ter˛e, Ón conformitate cu
Norma sanitar„ veterinar„ care stabile∫te principiile ce
reglementeaz„ organizarea controalelor veterinare privind
produsele ce intr„ Ón Comunitatea European„ din ˛„ri ter˛e,
aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
nr. 206/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

CAPITOLUL VII
Dispozi˛ii finale
Art. 31. — Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor informeaz„ Comisia
European„ cu privire la actele normative ∫i prevederile
administrative necesare implement„rii prezentei norme
sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor.
Art. 32. — Anexele nr. 1—7 fac parte integrant„ din
prezenta norm„ sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 272/24.IV.2007
ANEXA Nr. 1
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

A. Grupa A: Substan˛e cu efect anabolizant ∫i
substan˛e neautorizate
1. Stilbene, deriva˛i ai stilbenelor, precum ∫i s„rurile sau
esterii acestora;
2. Agen˛i antitiroidieni;
3. Steroizi;
4. Lactone ale acidului rezorcilic, inclusiv zeranol
5. Betaagoniste;
6. Substan˛e incluse Ón anexa IV la Regulamentul
Consiliului 2.377/90 ce stabile∫te o procedur„ comunitar„
pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse
medicinale veterinare Ón alimentele de origine animal„.
B. Grupa B: Medicamente veterinare1) ∫i contaminan˛i
1. Substan˛e antibacteriene, antibiotice, sulfonamide ∫i
quinolone

Inclusiv substan˛e neÓnregistrate care ar putea fi utilizate Ón scopuri veterinare.
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1)

2. Alte medicamente veterinare:
a) antihelmintice;
b) anticoccidiene, inclusiv nitroimidazoli;
c) carbama˛i ∫i piretroide;
d) tranchilizante;
e) antiinflamatorii nesteroidine;
f) alte substan˛e cu ac˛iune farmacologic„.
3. Alte substan˛e ∫i contaminan˛i din mediul Ónconjur„tor:
a) compu∫i organoclorura˛i, inclusiv PCB;
b) compu∫i organofosforici;
c) elemente chimice;
d) micotoxine;
e) coloran˛i;
f) alte substan˛e.
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la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

rs
o

an

GRUPELE

X

X

2

X

X

3

X

X

4

X

5

X

6

X

1

X

2 a)

ite

1

Animale
de
acvacultur„

tu

P„s„ri

Lapte

Ou„

Carne
de iepure
de cas„,
v‚nat
s„lbatic*)
∫i v‚nat
de cresc„torie

Miere

B

X
X

X

X

ex

cl

us

iv

in

X

X

tin

at

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b)

X

X

c)

X

X

d)

X

e)

X

X

3 a)

X

X

b)

X

c)

X

X

X

X

d)

X

X

X

X

es

X

D

A

fo

rm

ăr

ii
g

Bovine,
ovine,
caprine,
porcine,
cabaline

ra

Specia
de animale
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de produse
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de reziduuri sau substan˛e ce se determin„ pe specii de animale, furaje, ap„ ∫i produse primare de origine animal„
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*) Pentru v‚natul s„lbatic se fac numai determin„ri de elemente chimice.
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ANEXA Nr. 3
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

PROCEDURA
de prelevare a probelor oficiale
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utilizare neadecvat„ sau de abuz de substan˛e din acest
grup.
3. Pentru substan˛ele din grupa B, supravegherea are
ca scop Ón special controlul conformit„˛ii reziduurilor de
medicamente de uz veterinar men˛ionate Ón anexele I ∫i III
la Regulamentul Consiliului 2.377/90 ce stabile∫te o
procedur„ comunitar„ pentru stabilirea limitelor maxime de
reziduuri de produse medicinale veterinare Ón alimentele de
origine animal„, cu limitele maxime pentru reziduuri,
precum ∫i nivelurile maxime de pesticide prev„zute de
anexa nr. 2 la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru
siguran˛a alimentelor aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 23/2007, precum ∫i monitorizarea
concentra˛iei contaminan˛ilor mediului Ónconjur„tor.
4. Toate probele trebuie s„ fie prelevate selectiv,
conform criteriilor stabilite printr-o decizie a Comisiei
Europene, cu excep˛ia cazului Ón care prelevarea
randomizat„ poate fi justificat„ de Autoritatea Na˛ional„
Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor la
prezentarea programului na˛ional Comisiei Europene.
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1. Planul de control al reziduurilor trebuie utilizat pentru
supravegherea ∫i prezentarea motivelor pentru riscurile
determinate de existen˛a reziduurilor din alimentele de
origine animal„ din ferme, abatoare, unit„˛i procesatoare de
lapte, pe∫te ∫i sta˛iile de colectare ∫i ambalare a ou„lor.
Probele oficiale trebuie s„ fie prelevate Ón conformitate cu
capitolul relevant din anexa nr. 4 la norma sanitar„
veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor. Ori de c‚te ori
sunt prelevate probe oficiale, prelevarea trebuie s„ fie
neprev„zut„, nea∫teptat„ ∫i s„ nu fie efectuat„ la intervale
de timp prestabilite ∫i nici Óntr-o anumit„ zi a s„pt„m‚nii.
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ ia toate m„surile necesare
pentru a se asigura c„ elementul de surpriz„ al
controalelor este men˛inut constant.
2. Pentru substan˛ele din grupa A, supravegherea are
ca scop descoperirea administr„rii ilegale de substan˛e
interzise ∫i, respectiv, administrarea abuziv„ de substan˛e
aprobate. La prelevare trebuie urm„rite prevederile anexei
nr. 4. Probele trebuie s„ ia Ón considerare urm„toarele
criterii minime: sex, v‚rst„, specie, sistem de Óngr„∫are,
toate informa˛iile disponibile, precum ∫i toate eviden˛ele de
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Scopul prezentei anexe este de a defini num„rul minim
de animale de la care trebuie s„ fie prelevate probe.
Fiecare prob„ poate fi analizat„ pentru detectarea prezen˛ei
reziduurilor.
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1. Bovine

es

tin

Bovine, porcine, ovine, caprine ∫i ecvine

Num„rul minim de animale care trebuie s„ fie controlate
Ón fiecare an pentru decelarea reziduurilor ∫i substan˛elor
nepermise trebuie s„ fie cel pu˛in egal cu 0,4% din
num„rul bovinelor t„iate Ón anul precedent, cu urm„toarea
repartizare:
Grupa A: 0,25%, Ómp„r˛it„ dup„ cum urmeaz„:
a) jum„tate din probe trebuie s„ fie prelevate de la
animalele vii din exploata˛ie; [prin derogare, 25% din
probele analizate pentru determinarea substan˛elor din
grupa A5 pot fi prelevate din material adecvat (furaje, ap„
etc.)]
b) jum„tate din num„rul total de probe trebuie s„ fie
prelevate din abator.
Fiecare subgrup din grupa A trebuie s„ fie verificat Ón
fiecare an, utiliz‚ndu-se un minim de 5% din num„rul total
de probe prelevate pentru grupa A.
Restul de probe trebuie s„ fie alocat Ón conformitate cu
experien˛a ∫i informa˛iile de care dispune Autoritatea

Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor.
Grupa B: 0,15%
a) 30% din num„rul de probe trebuie s„ fie verificate
pentru substan˛ele din grupa B1;
b) 30% din num„rul de probe trebuie s„ fie verificate
pentru substan˛ele din grupa B2;
c) 10% din num„rul de probe trebuie s„ fie verificate
pentru substan˛ele din grupa B3.
Restul de probe trebuie s„ fie alocat Ón conformitate cu
situa˛ia din Rom‚nia.
2. Porcine
Num„rul minim de animale care trebuie s„ fie verificate
Ón fiecare an pentru decelarea reziduurilor ∫i substan˛elor
interzise trebuie s„ fie cel pu˛in egal cu 0,05% din num„rul
de porcine t„iate Ón anul precedent, cu urm„toarea
repartizare:
Grupa A: 0,02%
Œn cazul Ón care se prelev„ probe de la animale la
abator, sunt necesare la nivelul fermei analize suplimentare
sau testarea tuturor parametrilor adecva˛i din ap„, furaje,
fecale. Œn acest caz, num„rul minim de ferme care trebuie
s„ fie controlate anual trebuie s„ reprezinte cel pu˛in o
ferm„ per 100.000 de porci t„ia˛i Ón anul precedent.
Fiecare subgrup din grupa A trebuie s„ fie verificat Ón
fiecare an, utiliz‚ndu-se un minim de 5% din num„rul total
de probe care sunt prelevate pentru grupa A.
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Restul de probe trebuie s„ fie alocat Ón conformitate cu
experien˛a ∫i informa˛iile de care dispune Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor.
Grupa B: 0,03%
Trebuie s„ fie respectat„ aceea∫i pondere pe subgrup
ca ∫i pentru bovine. Restul de probe trebuie s„ fie alocat
Ón conformitate cu situa˛ia din Rom‚nia.

Grupa B: 50% din num„rul total de probe:
a) 30% trebuie s„ fie verificate pentru substan˛ele din
grupa B1;
b) 30% trebuie s„ fie verificate pentru substan˛ele din
grupa B2;
c) 10% trebuie s„ fie verificate pentru substan˛ele din
grupa B3.
Restul de probe trebuie s„ fie alocat Ón conformitate cu
situa˛ia din Rom‚nia.
CAPITOLUL III
Produse de acvacultur„
1. Produse din pe∫te de cresc„torie

fiz
i

ce

O prob„ este reprezentat„ de unul sau mai mul˛i pe∫ti,
Ón func˛ie de m„rimea pe∫telui ∫i de cerin˛ele metodei
analitice.
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Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ respecte num„rul minim
de probe prelevate ∫i frecven˛ele men˛ionate mai jos,
˛in‚nd cont de produc˛ia pe∫tilor de ferm„ (exprimat„ Ón
tone).
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a

Num„rul minim de probe prelevate anual trebuie s„ fie
cel pu˛in 1/100 tone din produc˛ia anual„.
Compu∫ii ce urmeaz„ a fi analiza˛i ∫i probele prelevate
pentru analiz„ trebuie selectate Ón func˛ie de probabilitatea
de utilizare a acestor substan˛e.
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Num„rul minim de animale care trebuie s„ fie verificat
pentru reziduuri ∫i substan˛e interzise trebuie s„ fie cel
pu˛in egal cu 0,05% din num„rul de ovine ∫i caprine Ón
v‚rst„ de peste 3 luni t„iate Ón anul precedent, cu
urm„toarea pondere:
Grupa A: 0,01%
Fiecare subgrup din grupa A trebuie s„ fie verificat Ón
fiecare an, utiliz‚ndu-se un minim de 5% din num„rul total
de probe ce trebuie s„ fie colectate pentru grupa A.
Restul de probe trebuie s„ fie alocat Ón conformitate cu
experien˛a ∫i informa˛iile de care dispune Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor.
Grupa B: 0,04%
Trebuie s„ fie respectat„ aceea∫i pondere per subgrup
ca ∫i pentru bovine. Restul de probe trebuie s„ fie alocat
Ón conformitate cu experien˛a ∫i informa˛iile Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.
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3. Ovine ∫i caprine
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Num„rul de probe trebuie s„ fie stabilit de Autoritatea
Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor Ón conformitate cu problemele identificate.
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CAPITOLUL II
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Pui de carne, g„ini reform„, curci, alte p„s„ri
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O prob„ const„ Ón una sau mai multe animale, Ón
func˛ie de cerin˛ele metodelor analitice.
Pentru fiecare categorie de p„s„ri (pui de carne, g„ini
reform„, curci sau alte p„s„ri), num„rul minim de probe
prelevate Ón fiecare an trebuie s„ fie cel pu˛in egal cu 1
per 200 de tone din produc˛ia anual„ (greutatea la t„iere),
cu un minim de 100 de probe pentru fiecare grup de
substan˛e, dac„ produc˛ia anual„ a categoriei de p„s„ri
este peste 5.000 tone.
Trebuie s„ fie respectat„ urm„toarea repartizare:
Grupa A: 50% din num„rul total de probe
Echivalentul unei cincimi din aceste probe trebuie s„ fie
prelevat la nivel de ferm„.
Fiecare subgrup al grupei A trebuie s„ fie verificat Ón
fiecare an, utiliz‚ndu-se un minim de 5% din num„rul total
de probe care trebuie s„ fie colectate pentru grupa A.
Restul de probe trebuie s„ fie alocat Ón conformitate cu
experien˛a ∫i informa˛iile de care dispune Autoritatea
Na˛inal„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor.
1)

Trebuie s„ fie respectat„ urm„toarea repartizare:
Grupa A: o treime din num„rul total de probe

Toate probele trebuie s„ fie prelevate la nivelul fermei,
din pe∫tii afla˛i Ón toate stadiile de cre∫tere1), inclusiv pe∫tii
care sunt destina˛i punerii pe pia˛„ pentru consum.
Grupa B: dou„ treimi din num„rul total de probe
Prelevarea trebuie s„ fie efectuat„:
a) de preferin˛„ la ferm„, pe pe∫tele destinat punerii pe
pia˛„ pentru consum;
b) la unitatea de prelucrare sau la nivelul depozitelor de
v‚nzare angro, pe pe∫ti proaspe˛i, Ón condi˛ii Ón care poate
fi realizat„ trasabilitatea la ferma de origine, dac„ exist„ un
rezultat pozitiv.
Œn toate cazurile, probele prelevate Ón ferm„ pot fi luate
dintr-un minimum de 10% din unit„˛ile de produc˛ie
Ónregistrate.
2. Alte produse de acvacultur„
Atunci c‚nd exist„ suspiciuni privind administrarea de
produse medicinale veterinare sau substan˛e chimice altor
produse de acvacultur„ sau c‚nd se suspecteaz„
contaminarea mediului Ónconjur„tor, aceste specii trebuie s„
fie incluse Ón planul de prelevare Ón propor˛ie cu produc˛ia
acestora ca probe suplimentare celor prelevate pentru
produsele din pe∫te de cresc„torie.

Pentru fermele de fructe de mare, Ón care condi˛iile de prelevare pot fi extrem de dificile, probele pot fi luate din furaje, Ón locul probelor

din pe∫ti.
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ANEXA Nr. 5
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

NUM√RUL ™I FRECVENﬁA
prelev„rilor de probe pentru supravegherea anumitor substan˛e ∫i reziduuri ale acestora Ón lapte, ou„,
carne de iepure de cas„, carne de v‚nat s„lbatic ∫i de cresc„torie, miere
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2. Ou„ de la alte specii de p„s„ri
Num„rul de probe prelevate pentru aceste specii trebuie
s„ fie stabilit de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, Ón concordan˛„ cu nivelul
produc˛iei ∫i cu problemele identificate. Ou„le de la aceste
specii trebuie s„ fie incluse Ón planul de prelevare ca probe
suplimentare celor prelevate pentru g„ini ou„toare.
CAPITOLUL III
Carne de iepure, carne de v‚nat s„lbatic
∫i v‚nat de cresc„torie
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1. Lapte de vac„
A. Cerin˛e de prelevare a probelor
1. Fiecare prelevare oficial„ de probe trebuie s„ fie
efectuat„ de autorit„˛ile competente oficiale astfel Ónc‚t s„
fie Óntotdeauna posibil„ identificarea fermei de origine a
laptelui.
2. Pot fi prelevate probe:
a) fie la nivelul fermei, din rezervorul de colectare;
b) fie la nivelul fabricii de prelucrare a laptelui, Ónainte
ca cisterna s„ fie desc„rcat„.
3. Derogarea de la principiul anterior al trasabilit„˛ii
fermei de origine poate fi acceptat„ pentru substan˛ele sau
reziduurile prev„zute Ón grupa B 3 a), b) ∫i c) din anexa
nr. 1 la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.
4. Probele trebuie s„ fie prelevate numai din lapte crud.
M„rimea probei prelevate depinde de metodele de
analiz„ utilizate.
B. Num„rul ∫i frecven˛a prelev„rilor de probe
Num„rul anual al probelor prelevate este 1 per
15.000 tone din produc˛ia anual„ de lapte, cu un minim de
300 de probe.
Trebuie s„ fie respectat„ urm„toarea repartizare:
a) 70% din probe trebuie s„ fie examinate pentru
prezen˛a reziduurilor de medicamente veterinare. Œn acest
caz, fiecare prob„ trebuie s„ fie testat„ pentru cel pu˛in 4
compu∫i diferi˛i, de la cel pu˛in 3 dintre grupele A 6, B 1,
B 2 a) ∫i B 2 e) din anexa nr. 1;
b) 15% din probele prelevate trebuie s„ fie testate
pentru decelarea reziduurilor desemnate Ón grupa B 3 din
anexa nr. 1;
c) restul de 15% trebuie s„ fie alocat Ón conformitate cu
situa˛ia din Rom‚nia.

B. Num„rul ∫i frecven˛a de prelevare a probelor
Num„rul de probe ce trebuie s„ fie prelevate Ón fiecare
an trebuie s„ fie cel pu˛in egal cu 1/1.000 tone din
produc˛ia anual„ de ou„ de consum, cu un minim de
200 de probe.
Num„rul de probe prelevate pentru aceste specii trebuie
s„ fie stabilit de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, Ón concordan˛„ cu structura
industriei, Ón special Ón ceea ce prive∫te nivelurile de
integrare din cadrul acesteia.
Cel pu˛in 30% din probe trebuie s„ fie colectate din
centrele de ambalare care reprezint„ cea mai semnificativ„
propor˛ie de ou„ destinate consumului uman. Trebuie s„ fie
respectat„ urm„toarea repartizare:
a) 70% din probele prelevate trebuie s„ fie testate
pentru cel pu˛in un compus din urm„toarele grupe:
grupele A 6, B 1 ∫i B 2 b), men˛ionate Ón anexa nr. 2 la
norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor;
b) 30% din probele prelevate trebuie s„ fie alocate Ón
concordan˛„ cu situa˛ia din Rom‚nia, dar trebuie s„ includ„
anumite analize pentru substan˛e din grupul B 3 a) din
anexa nr. 1.
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CAPITOLUL I
Lapte
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2. Lapte de oaie, capr„ ∫i iap„
Num„rul probelor prelevate pentru aceste specii se
stabile∫te de Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, Ón concordan˛„ cu nivelul
produc˛iei ∫i cu problemele identificate. Laptele de la
aceste specii trebuie s„ fie inclus Ón planul de prelevare a
probelor ca probe suplimentare celor prelevate pentru
laptele de vac„.
CAPITOLUL II
Ou„
1. Ou„ de g„in„
A. Cerin˛e pentru prelevarea probelor
1. Fiecare prelevare oficial„ trebuie s„ fie efectuat„ de
autorit„˛ile competente oficiale Ón a∫a fel Ónc‚t s„ fie
Óntotdeauna posibil„ identificarea fermei de unde provin
ou„le.
2. Probele pot fi prelevate:
a) fie la nivel de ferm„;
b) fie la nivelul centrului de ambalare.
M„rimea probei este de cel pu˛in 12 ou„ sau mai
multe, Ón func˛ie de metodele analitice utilizate.

1. Carne de iepure
A. Cerin˛e pentru prelevarea probelor
O prob„ const„ din unul sau mai multe animale
provenite de la acela∫i produc„tor, Ón concordan˛„ cu
cerin˛ele metodelor analitice.
1. Fiecare prelevare oficial„ trebuie s„ fie efectuat„ de
autorit„˛ile competente oficiale astfel Ónc‚t s„ fie Óntotdeauna
posibil„ identificarea fermei de origine a iepurilor.
2. Pot fi prelevate probe, Ón concordan˛„ cu structura
produc˛iei de iepuri din Rom‚nia:
a) fie la nivelul fermei;
b) fie la nivelul abatoarelor Ónregistrate (Ón conformitate
cu prevederile Regulamentului Parlamentului European ∫i al
Consiliului 854/2004/CE ce stabile∫te reguli specifice pentru
organizarea de controale oficiale privind produsele de
origine animal„ destinate pentru consum uman).
F„r„ a se prejudicia prevederile prezentei norme
sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, anumite
probe suplimentare din apa de b„ut ∫i din furaje pot fi
prelevate la nivelul fermei, pentru controlul substan˛elor
ilegale.
B. Num„rul ∫i frecven˛a de prelevare a probelor
Num„rul probelor ce trebuie s„ fie prelevate Ón fiecare
an trebuie s„ fie egal cu 10/300 de tone din produc˛ia
anual„ (greutatea la t„iere) pentru primele 3.000 de tone

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 272/24.IV.2007

CAPITOLUL IV
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3. V‚nat s„lbatic
A. Cerin˛e pentru prelevarea probelor
M„rimea probei va depinde de metoda analitic„ utilizat„.
Probele trebuie s„ fie prelevate la nivel de unitate
procesatoare sau la locul de v‚n„toare.
Trebuie s„ fie posibil„ trasabilitatea animalelor p‚n„ la
regiunea unde acestea au fost v‚nate.
B. Num„rul ∫i frecven˛a de prelevare a probelor
Num„rul probelor ce trebuie s„ fie prelevate Ón fiecare
an trebuie s„ fie cel pu˛in egal cu 100 de probe.
Aceste probe trebuie s„ fie prelevate pentru a se
analiza reziduurile de elemente chimice.
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor furnizeaz„ Comisiei Europene cifrele
care corespund produc˛iei na˛ionale anuale de v‚nat
s„lbatic destinat consumului uman.

A. Cerin˛e pentru prelevarea probelor
M„rimea probei va depinde de metoda analitic„ utilizat„.
Probele pot fi prelevate Ón orice punct al lan˛ului de
produc˛ie, cu condi˛ia s„ fie posibil„ trasabilitatea
produc„torului original al mierii.
B. Num„rul ∫i frecven˛a de prelevare a probelor
Num„rul probelor ce trebuie s„ fie prelevate Ón fiecare
an trebuie s„ fie cel pu˛in egal cu 10 per 300 de tone din
produc˛ia anual„, pentru primele 3.000 de tone de
produc˛ie ∫i o prob„ pentru fiecare 300 de tone
suplimentare.
Trebuie s„ fie respectat„ urm„toarea repartizare:
a) grupa B 1 ∫i grupa B 2 c): 50% din num„rul total de
probe;
b) grupa B 3 a), b) ∫i c): 40% din num„rul total de
probe.
Restul de probe (10%) trebuie s„ fie alocat Ón
concordan˛„ cu experien˛a Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor. Trebuie s„ fie
acordat„ o aten˛ie deosebit„ micotoxinelor.
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2. V‚nat de cresc„torie
A. Cerin˛e pentru prelevarea probelor
M„rimea probei va depinde de metoda analitic„ utilizat„.
Probele trebuie s„ fie prelevate la nivel de unitate
procesatoare. Trebuie s„ fie posibil„ trasabilitatea
animalelor sau a c„rnii acestora p‚n„ la ferma de origine.
Trebuie s„ fie prelevate la nivel de ferm„ unele probe
suplimentare din apa de b„ut ∫i din furaje pentru controlul
substan˛elor ilegale, f„r„ a se prejudicia prevederile
prezentei norme sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.
B. Num„rul ∫i frecven˛a de prelevare a probelor
Num„rul probelor ce trebuie s„ fie prelevate Ón fiecare
an trebuie s„ fie cel pu˛in egal cu 100 de probe.
Trebuie s„ fie respectat„ urm„toarea repartizare:
1. Grupa A: 20% din totalul num„rului de probe
Majoritatea prelev„rilor trebuie s„ fie analizate pentru
compu∫i din grupele A 5 ∫i A 6.
2. Grupa B: 70% din num„rul total de probe
Repartizarea trebuie s„ fie:
a) 30% trebuie s„ fie verificate pentru substan˛e din
grupa B 1;
b) 30% trebuie s„ fie verificate pentru substan˛e din
grupa B 2 a) ∫i b);
c) 10% trebuie s„ fie verificate pentru substan˛e din
grupa B 2 c) ∫i e);
d) 30% trebuie s„ fie verificate pentru substan˛e din
grupa B 3.

Restul de probe (10%) va fi alocat Ón concordan˛„ cu
experien˛a Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor.
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor furnizeaz„ Comisiei Europene cifrele
care corespund produc˛iei na˛ionale de carne de v‚nat de
cresc„torie destinat„ pentru consum uman.

ite

de produc˛ie ∫i o prob„ pentru fiecare 300 de tone
suplimentare.
Trebuie s„ fie respectat„ urm„toarea repartizare:
(referin˛„ la anexa nr. 1)
1. grupa A: 30% din totalul num„rului de probe
prelevate:
a) 70% trebuie s„ fie controlate pentru substan˛e din
grupa A 6;
b) 30% trebuie s„ fie controlate pentru substan˛e din
alte subgrupe ale grupei A;
2. grupa B: 70% din totalul num„rului de probe
prelevate:
a) 30% trebuie s„ fie verificate pentru substan˛e din
grupa B 1;
b) 30% trebuie s„ fie verificate pentru substan˛e din
grupa B 2;
c) 10% trebuie s„ fie verificate pentru substan˛e din
grupa B 3.
Restul de probe trebuie s„ fie alocat Ón concordan˛„ cu
situa˛ia din Rom‚nia.
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ANEXA Nr. 6
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

PROCEDURI
de prelevare oficial„ a probelor ∫i de prelucrare oficial„ a acestora
1. Responsabilit„˛i
1.1. Inspector
Inspectorii oficiali trebuie s„ fie desemna˛i de c„tre
autoritatea competent„ pentru prelevarea, Ónregistrarea,
preg„tirea ∫i organizarea transportului probelor pentru
controlul oficial Ón condi˛ii corespunz„toare.
1.2. Laboratoare aprobate
Analizele probelor trebuie s„ fie efectuate exclusiv de
laboratoarele aprobate pentru controlul oficial al reziduurilor
de c„tre autoritatea competent„.

Sunt solicitate pentru laboratoarele autorizate participarea
la o evaluare extern„ de control al calit„˛ii recunoscut„
interna˛ional ∫i schema de acreditare. Aceste laboratoare
trebuie s„-∫i dovedeasc„ competen˛a prin participarea
regulat„ ∫i cu succes la programe adecvate de testare a
competen˛ei, recunoscute sau organizate de laboratoarele
de referin˛„ na˛ionale ori comunitare.
2. Prelevarea de probe
2.1. Aspecte fundamentale
Ori de c‚te ori sunt prelevate probe oficiale, prelevarea
de probe trebuie s„ fie neprev„zut„, nea∫teptat„ ∫i
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probe. Pentru realizarea acestei evalu„ri, trebuie s„ fie
aplicate, printre altele, urm„toarele criterii:
a) indicarea utiliz„rii substan˛elor farmacologic active;
b) caracteristici sexuale secundare;
c) modific„ri comportamentale;
d) acela∫i nivel de dezvoltare Óntr-un grup de animale
de diferite rase/categorii;
e) animale cu o bun„ conforma˛ie ∫i gr„sime pu˛in„.
2.3.2.2. Tipul de prob„ cu scop determinat ce urmeaz„
s„ fie colectat„
Pentru detectarea substan˛elor farmaceutic active,
probele adecvate ce corespund sunt prelevate Ón
concordan˛„ cu prevederile din planul de control al
reziduurilor.
2.3.3. Prelevarea de probe-˛int„ Ón unit„˛ile de prelucrare
primar„
2.3.3.1. Criterii de selectare
Œn realizarea evalu„rii acestora pe carcasele de animale
∫i/sau produse de origine animal„ ce urmeaz„ s„ fie
supuse prelev„rii de probe, inspectorul trebuie s„ aplice,
printre altele, urm„toarele criterii:
a) sex, v‚rst„, specie ∫i sistem de cre∫tere;
b) informa˛ii despre produc„tor;
c) indica˛ii de utilizare a substan˛elor farmaceutic active;
d) practicile curente cu privire la administrarea
substan˛elor farmaceutic active speciale Ón sistemul de
produc˛ie al fermei respective.
Atunci c‚nd se prelev„ probele, trebuie s„ se evite
prelevarea repetat„ de probe de la un singur produc„tor.
2.3.3.2. Tipul de probe prelevate
Pentru detectarea substan˛elor farmaceutic active,
probele adecvate sunt prelevate Ón concordan˛„ cu
prevederile planului de control al reziduurilor.
2.4. Cantitatea de probe
Cantit„˛ile minime de probe trebuie s„ fie definite Ón
cadrul planului na˛ional de control al reziduurilor. Acestea
trebuie s„ fie suficiente pentru a se permite laboratoarelor
aprobate s„ efectueze procedurile analitice necesare pentru
a completa analizele de screening ∫i de confirmare.
2.5. Divizarea Ón subprobe
Œn afar„ de cazul Ón care este imposibil din punct de
vedere tehnic sau legisla˛ia na˛ional„ nu are prevederi Ón
acest sens, fiecare prob„ trebuie s„ fie divizat„ Ón cel
pu˛in dou„ subprobe echivalente, fiecare permi˛‚nd
realizarea procedurii analitice complete. Subdivizarea poate
avea loc la locul de prelevare a probelor sau Ón laborator.
2.6. Recipiente pentru prelevarea de probe
Probele trebuie s„ fie colectate Ón recipiente
corespunz„toare, pentru a se men˛ine integritatea ∫i
trasabilitatea acestora. Œn special, recipientele trebuie s„ fie
concepute astfel Ónc‚t s„ previn„ substituirea, contaminarea
Óncruci∫at„ ∫i degradarea probei.
Recipientele trebuie s„ fie sigilate oficial.
2.7. Nota de Ónso˛ire
Nota de Ónso˛ire sau procesul-verbal de recoltare a
probelor Ón vederea determin„rii reziduurilor trebuie s„ fie
Óntocmit„/Óntocmit dup„ modelul urm„tor:
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efectuat„ la ore ∫i zile din s„pt„m‚n„ care nu au fost
stabilite anterior. Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor trebuie s„ ia toate
precau˛iile necesare pentru a se asigura c„ elementul
surpriz„ Ón controale este men˛inut Ón permanen˛„.
Prelevarea de probe trebuie s„ fie efectuat„ la intervale
variate, repartizate pe ansamblul Óntregului an la unit„˛ile
men˛ionate la pct. 1 din anexa nr. 3 la norma sanitar„
veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor. Œn acest context,
trebuie s„ se ia Ón considerare faptul c„ un anumit num„r
de substan˛e sunt administrate doar Ón perioade speciale.
F„r„ a se aduce atingere dispozi˛iilor planului de control
al reziduurilor, trebuie s„ fie luate Ón considera˛ie ∫i alte
informa˛ii disponibile atunci c‚nd se selecteaz„ probele, ca
de exemplu utilizarea substan˛elor necunoscute Ón prezent,
apari˛ia brusc„ a bolilor Ón anumite regiuni, existen˛a unor
practici frauduloase etc.
2.2. Strategia prelev„rii de probe
Planul de control al reziduurilor urm„re∫te:
a) detectarea tuturor tratamentelor ilegale, a∫a cum au
fost definite la art. 2 lit. b);
b) controlul conformit„˛ii reziduurilor de medicamente
veterinare cu limitele maxime de reziduuri stabilite de
anexele nr. I ∫i III la Regulamentul Consiliului 2377/90/CEE
∫i cu nivelurile maxime de pesticide stabilite de anexa
nr. 2 la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a
alimentelor aprobat„ prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor nr. 23/2007 sau prin reglement„rile na˛ionale Ón
materie de contaminan˛i din mediul Ónconjur„tor;
c) supravegherea ∫i revelarea motivelor pentru
reziduurile din alimentele de origine animal„.
2.3. Colectarea probelor
2.3.1. Defini˛ii
2.3.1.1. Proba cu scop determinat
Proba cu scop determinat este o prob„ ce este
prelevat„ Ón concordan˛„ cu strategia de prelevare de
probe, a∫a cum a fost definit„ la pct. 2.2 men˛ionat
anterior.
2.3.1.2. Proba suspect„
Proba suspect„ este o prob„ ce este prelevat„:
a) ca o consecin˛„ a rezultatelor pozitive la probele
prelevate Ón concordan˛„ cu cerin˛ele art. 5;
b) ca o consecin˛„ a art. 11;
c) ca cerin˛e ale art. 24.
2.3.1.3. Proba randomizat„
Proba randomizat„ este o prob„ care este prelevat„ Ón
baza considera˛iilor statistice, pentru a furniza date
reprezentative.
2.3.2. Prelevarea de probe cu scop determinat Ón cadrul
fermei
2.3.2.1. Criterii pentru selectarea probei cu scop
determinat
Fermele care fac obiectul recolt„rii de probe cu scop
determinat pot fi alese pe baza cunoa∫terii locului sau a
oric„ror alte informa˛ii relevante, cum ar fi sistemul de
Óngr„∫are, rasa ∫i sexul animalului. Inspectorul efectueaz„
apoi o evaluare a Óntregului efectiv din ferm„, pentru a
selecta acele animale de la care urmeaz„ s„ fie prelevate
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PROCES-VERBAL
de recoltare a probelor Ón vederea determin„rii reziduurilor

Denumirea ∫i adresa
autorit„˛ii competente

Numele medicului
veterinar oficial
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Codul (nr.) oficial al probei

Cod unic de Ónregistrare
Ón laborator

Data recolt„rii

Data intr„rii Ón laborator

z

z

l

l

a

a

a

z

a

Ora:

z

l

l

a

a

a

Ora:
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Codul de identificare

or

Numele laboratorului

Numele ∫i adresa unit„˛ii

Numele ∫i adresa unit„˛ii
de origine
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Numele ∫i adresa fermei

rs
o

an

el

Numele ∫i adresa proprietarului
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Nr. DVCI
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Identificarea animalului (nr. matricol)

V‚rsta
an/luni

Sex

M

F

in

fo

Specia animalului

ex

cl

us

iv

Identificarea produsului
(denumire, cod CN,
lot, ∫arj„)

Cantitatea

Data fabrica˛iei/termen valabilitate*)
Nr. sigiliului contraprobei

D

Nr. sigiliului probei

es

tin

at

Matricea

Medica˛ia utilizat„ cu 4 s„pt„m‚ni
Ónainte de recoltare

Condi˛ii termice
Analizele solicitate**)
GRUPA
A1 
B1 
B3a 
A2 
B2a 
B3b 
A3 
B2b 
B3c 
A4 
B2c 
B3d 
A5 
B2d 
B3e 
A6 
B2e 
B2f 
Semn„tura celui care a efectuat
recoltarea

refrigerare 
congelare 
Specifica˛i substan˛ele din cadrul grupei**)

™tampila oficial„ a autorit„˛ii
competente

Certificare prin semn„tur„ (de exemplu,
a proprietarului, a ∫efului de ferm„,
a persoanei responsabile din abator)

*) Cu excep˛ia produselor biologice recoltate de la animale Ón via˛„.
**) C‚mpurile se completeaz„ Ón mod obligatoriu.
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Aceast„ not„ de Ónso˛ire este Ónm‚nat„ laboratorului
pentru analiza de rutin„ Ómpreun„ cu probele.
2.8. Transport ∫i depozitare
Planul de control al reziduurilor trebuie s„ specifice
condi˛iile corespunz„toare de depozitare ∫i transport pentru
fiecare combina˛ie substan˛„ analitic„/matrice pentru a se
asigura stabilitatea substan˛ei analizate ∫i integritatea

29

probei. O aten˛ie specific„ trebuie s„ fie acordat„ boxelor
de transport, temperaturii ∫i termenelor de distribuire c„tre
laboratorul responsabil.
Œn cazul nerespect„rii cerin˛elor planului de control,
laboratorul informeaz„ autoritatea competent„ f„r„
Ónt‚rziere.

ANEXA Nr. 7
la norma sanitar„ veterinar„ ∫i pentru siguran˛a alimentelor

LABORATOARELE OFICIALE
pentru controlul reziduurilor
Jude˛ul
Alba
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Bucure∫ti
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Bac„u

Substan˛a
A.6 Substan˛e incluse Ón anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE: Dapsona
B.1 Substan˛e antimicrobiene (antibiotice ∫i sulfamide)
A.6 Substan˛e incluse Ón anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE: Dapsona
B.1 Substan˛e antimicrobiene (antibiotice ∫i sulfamide)
A.6 Substan˛e incluse Ón anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE
B.2b) Substan˛e coccidiostatice
B.2c) Carbama˛i ∫i piretroide
B.3a) Pesticide organoclorurate ∫i PCB
B.3b) Pesticide organofosforice
B.3c) Metale grele
B.3d) Micotoxine
B.3a) Pesticide organoclorurate ∫i PCB
B.3b) Pesticide organofosforice
B.3c) Metale grele
A.1 DES (DES, Hexestrol, Dienestrol)
A.2 Substan˛e tireostatice
A.3 Steroizi
A.4 Lactone ale acidului rezorcilic
A.5 Substan˛e betaagoniste
B.2a) Substan˛e antihelmintice
B.3b) Pesticide organofosforice
B.3a) Pesticide organoclorurate ∫i PCB
A.1 DES (DES, Hexestrol, Dienestrol)
A.4 Lactone ale acidului rezorcilic
B.3c) Metale grele
A.6 Substan˛e incluse Ón anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE
B.3a) Pesticide organoclorurate ∫i PCB
A.1 DES (DES, Hexestrol, Dienestrol)
A.2 Substan˛e tireostatice
A.3 Steroizi
A.4 Lactone ale acidului rezorcilic
A.5 Substan˛e betaagoniste
A.6 Substan˛e incluse Ón anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE
A.6 Substan˛e incluse Ón anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE: Dapsona
B.1 Substan˛e antimicrobiene (antibiotice ∫i sulfamide)
B.2a) Substan˛e antihelmintice
B.2b) Substan˛e coccidiostatice
B.2d) Tranchilizante ∫i betablocante
B.2a) Substan˛e antihelmintice
B.2e) Agen˛i antiinflamatori nesteroidici
B.2f) Alte substan˛e cu ac˛iune farmacologic„
B.3d) Micotoxine
B.3e) Coloran˛i
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C„l„ra∫i
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Suceava
Timi∫

Institutul
de Igien„
∫i S„n„tate
Public„
Veterinar„
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL CULTURII ™I CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului Fabrica de Ciment Portland îIoan G. Cantacuzino“
din str. General Gheorghe Avramescu nr. 21 (fost„ Fabricilor nr. 21), municipiul Br„ila,
jude˛ul Br„ila

or

fiz
i

ce

Œn temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) ∫i (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicat„,
˛in‚nd seama de dispozi˛iile Ordinului ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ∫i eviden˛„ a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fi∫ei analitice de eviden˛„
a monumentelor istorice ∫i a Fi∫ei minimale de eviden˛„ a monumentelor istorice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere dosarele de declasare nr. 838 din 7 februarie 2007, nr. 8.559 din 27 octombrie 2006, nr. 3.975
din 26 mai 2006, nr. 3.450 din 10 mai 2006, precum ∫i Avizul Comisiei Na˛ionale a Monumentelor Istorice nr. 282/E din
14 noiembrie 2006,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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Art. 2. — Direc˛ia pentru Cultur„, Culte ∫i Patrimoniul

pe

Cultural Na˛ional al Jude˛ului Br„ila va comunica prezentul

a

ordin proprietarului, Ón termen de cel mult 30 de zile de

tu

ite

la data public„rii acestuia Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
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ra

Art. 1. — Imobilul Fabrica de Ciment Portland îIoan G.
Cantacuzino“ din str. General Gheorghe Avramescu nr. 21
(fost„ Fabricilor nr. 21), municipiul Br„ila, jude˛ul Br„ila,
av‚nd p‚n„ la data prezentului ordin regimul juridic de
monument istoric — grupa B, cod BR-II-m-B-02098, se
declaseaz„.

an

el

ministrul culturii ∫i cultelor emite urm„torul ordin:
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Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
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MINISTERUL CULTURII ™I CULTELOR
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Bucure∫ti, 20 februarie 2007.
Nr. 2.099.
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ORDIN
privind declasarea imobilului îMoara“ din ora∫ul Bolintin-Vale, str. Poarta Luncii nr. 7,
jude˛ul Giurgiu
Œn temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) ∫i (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicat„,
˛in‚nd seama de dispozi˛iile Ordinului ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ∫i eviden˛„ a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fi∫ei analitice de eviden˛„
a monumentelor istorice ∫i a Fi∫ei minimale de eviden˛„ a monumentelor istorice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere dosarele de declasare nr. 377 din 19 ianuarie 2007, nr. 7.676 din 21 septembrie 2006, precum
∫i Avizul Comisiei Na˛ionale a Monumentelor Istorice nr. 18/E din 7 noiembrie 2006,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul culturii ∫i cultelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Imobilul îMoara“ din ora∫ul Bolintin-Vale,
str. Poarta Luncii nr. 7, jude˛ul Giurgiu, av‚nd p‚n„ la data
prezentului ordin regimul juridic de monument istoric —
grupa B, cod GR-II-m-B-14934, se declaseaz„.

Art. 2. — Direc˛ia pentru Cultur„, Culte ∫i Patrimoniul
Cultural Na˛ional a Jude˛ului Giurgiu va comunica prezentul
ordin proprietarului, Ón termen de cel mult 30 de zile de la
data public„rii acestuia Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Bucure∫ti, 20 februarie 2007.
Nr. 2.101.
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MINISTERUL CULTURII ™I CULTELOR

ORDIN
privind declasarea Casei din str. Ha∫deu Iulia nr. 3, sectorul 1, municipiul Bucure∫ti
Œn temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) ∫i (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicat„,
˛in‚nd seama de dispozi˛iile Ordinului ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ∫i eviden˛„ a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fi∫ei analitice de eviden˛„
a monumentelor istorice ∫i a Fi∫ei minimale de eviden˛„ a monumentelor istorice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere dosarele de declasare nr. 7.857 din 2 octombrie 2006, nr. 6.533 din 8 august 2006, precum ∫i
Avizul Comisiei Na˛ionale a Monumentelor Istorice nr. 20/E din 8 ianuarie 2007,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul culturii ∫i cultelor emite urm„torul ordin:
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Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
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Art. 2. — Direc˛ia pentru Cultur„, Culte ∫i Patrimoniul
Cultural Na˛ional a Municipiului Bucure∫ti va comunica
prezentul ordin proprietarului, Ón termen de cel mult 30 de
zile de la data public„rii acestuia Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

an

Art. 1. — Casa din str. Ha∫deu Iulia nr. 3, sectorul 1,
municipiul Bucure∫ti, av‚nd p‚n„ la data prezentului ordin
regimul juridic de monument istoric — grupa B, cod B-II-mB-18912, se declaseaz„.
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Bucure∫ti, 22 februarie 2007.
Nr. 2.102.
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TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei care se aplic„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
15
15
65
65

lei/anun˛
lei/anun˛ + 5 lei/r‚nd tabel
lei/pag. manuscris
lei/pag. manuscris

65 lei/pag. manuscris
80 lei/anun˛
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
5 lei/r‚nd tabel
31,5 lei/pag. manuscris
90 lei/pag. manuscris
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1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice centrale ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, schimb„ri de nume, cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.2. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unul
2.3. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„, a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.4. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti, prin care se constat„ c„ provenien˛a
bunurilor este justificat„
2.5. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.6. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.7. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici, precum ∫i alte concursuri prev„zute de lege
2.8. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada de depunere a propunerilor de candidaturi
pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.9. Deciziile Colegiului Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii
2.10. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.11. Publicarea raportului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.12. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice
2.13. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.14. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.15. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea integral„ sau Ón extras a Óncheierilor judec„torului delegat pentru autorizarea constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Publicarea urm„toarelor acte:
 proiecte de fuziune/divizare
 acte adi˛ionale
 soma˛ii
 convoc„ri AGA
 hot„r‚ri AGA
 acte de numire a lichidatorilor
 bilan˛uri contabile ale lichidatorilor
 raport„ri ale cenzorilor Ón caz de lichidare
 bilan˛uri ale b„ncilor
 hot‚r‚ri judec„tore∫ti a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
3.3. Publicarea bilan˛ului ∫i contului de profit ∫i pierderi (anun˛uri-extras)
3.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 34/2006 privind achizi˛iile publice
5.2. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 54/2006 privind concesiunile de bunuri proprietate public„
5.3. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
5.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative
6.2. Publicarea urm„toarelor acte:
 proiecte de fuziune/divizare vizate de judec„torul delegat
 acte adi˛ionale
 hot„r‚ri AGA prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„ sau se majoreaz„ capitalul social > 10%
 acte de dizolvare a societ„˛ii cooperative
 alte modific„ri ale actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
 act de numire a lichidatorilor
 publicarea hot„r‚rii irevocabile a tribunalului de anulare a hot„r‚rii AGA
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei
6.3. Publica˛ii cu prezentare tabelar„

80 lei/anun˛
5 lei/r‚nd tabel
Tariful se calculeaz„ Ón func˛ie de num„rul
de pagini ∫i de tirajul comandat
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tin
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50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
5 lei/r‚nd tabel

D

31,5 lei/pag. manuscris
90 lei/pag. manuscris

5 lei/r‚nd tabel
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