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H O T √ R ¬ R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M ¬ N I E I

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E

pentru aprobarea Planului na˛ional de asigurare cu resurse umane, 

materiale ∫i financiare pentru gestionarea situa˛iilor de urgen˛„

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 20 lit. a) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul Na˛ional de Management al Situa˛iilor de Urgen˛„, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 15/2005, precum ∫i al art. 22 lit. c) din Legea nr. 481/2004 privind protec˛ia civil„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. 1. — (1) Se aprob„ Planul na˛ional de asigurare cu
resurse umane, materiale ∫i financiare pentru gestionarea
situa˛iilor de urgen˛„ pentru anul 2006, prev„zut Ón anexa*)
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

(2) Œn cazul institu˛iilor finan˛ate integral sau par˛ial de
la bugetul de stat, bugetele asigur„rilor sociale ∫i bugetele
locale, resursele umane, materiale ∫i financiare pe
anul 2006 se asigur„ Ón conformitate cu prevederile
bugetelor aprobate pentru acest an.

Art. 2. — Planul na˛ional de asigurare cu resurse
umane, materiale ∫i financiare pentru gestionarea situa˛iilor
de urgen˛„, denumit Ón continuare Plan na˛ional, se
Óntocme∫te anual, cu respectarea prevederilor legii bugetului
de stat, a hot„r‚rilor consiliilor locale, consiliilor jude˛ene
sau ale Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti, dup„
caz, pentru aprobarea bugetelor locale, precum ∫i a actelor
normative de rectificare a acestora.

Art. 3. — Componentele Sistemului Na˛ional de
Management al Situa˛iilor de Urgen˛„, organele centrale ∫i
organiza˛iile neguvernamentale cu atribu˛ii Ón domeniul
managementului situa˛iilor de urgen˛„ ∫i func˛ii de sprijin
repartizate potrivit legii prev„d anual, Ón bugetele proprii,
fonduri pentru asigurarea resurselor umane, materiale ∫i
financiare necesare gestion„rii situa˛iilor de urgen˛„.

Art. 4. — (1) Œn termen de 15 zile de la aprobarea
bugetelor proprii ∫i a actelor normative de rectificare a
acestora, structurile prev„zute la art. 3 comunic„
Inspectoratului General pentru Situa˛ii de Urgen˛„, Ón
vederea centraliz„rii sau actualiz„rii, dup„ caz, la nivel
na˛ional, resursele asigurate pentru anul de plan.

(2) Œn termen de 10 zile de la ultima comunicare,
Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛„ Ónainteaz„
proiectul Planului na˛ional ministrului administra˛iei ∫i
internelor, Ón scopul Ónsu∫irii, Ón calitate de ini˛iator.

(3) Œn termen de 15 zile de la primirea proiectului,
ministrul administra˛iei ∫i internelor convoac„ Comitetul
Na˛ional pentru Situa˛ii de Urgen˛„ Ón ∫edin˛„ extraordinar„,
Ón scopul examin„rii ∫i propunerii Planului na˛ional spre
aprobare Guvernului.

(4) Procedura de aprobare a Planului na˛ional prin
hot„r‚re a Guvernului se finalizeaz„ Ón termen de cel mult
60 de zile de la aprobarea bugetelor institu˛iilor prev„zute
la art. 3 ∫i a actelor normative de rectificare a acestora.

Art. 5. — Asigurarea cu resurse umane, materiale ∫i
financiare se va referi exclusiv la necesarul concret pentru
Óndeplinirea activit„˛ilor specifice din cadrul fiec„rei func˛ii
de sprijin pe care o asigur„ ministerele, celelalte organe
centrale ∫i organiza˛iile neguvernamentale, potrivit
prevederilor anexei nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartiz„rii principalelor
func˛ii de sprijin pe care le asigur„ ministerele, celelalte
organe centrale ∫i organiza˛iile neguvernamentale privind
prevenirea ∫i gestionarea situa˛iilor de urgen˛„.

Art. 6. — (1) Planurile comitetelor jude˛ene/al
municipiului Bucure∫ti includ ∫i planurile comitetelor locale
ale localit„˛ilor/sectoarelor de pe teritoriul jude˛ului/
municipiului Bucure∫ti.

(2) Planurile prev„zute la alin. (1) cuprind activit„˛ile
specifice din cadrul celor 18 func˛ii de sprijin repartizate
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,

secretar de stat
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 1.040.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A fi I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR MINISTERUL S√N√T√fiII AUTORITATEA NAfiIONAL√ PENTRU
™I DEZVOLT√RII RURALE PUBLICE PROTECfiIA CONSUMATORILOR
Nr. 335 din 24 mai 2006 Nr. 955 din 31 iulie 2006 Nr. 219 din 5 iulie 2006

O R D I N
pentru modificarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea, ambalarea,

etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul perelor Ón conserv„, aprobat„ 
prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, al ministrului s„n„t„˛ii 

∫i al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor nr. 780/1.497/323/2004

V„z‚nd Referatul de aprobare nr. 89.839 din 9 mai 2006 al Direc˛iei generale de implementare politici sectoriale
∫i de pia˛„,

av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 57/2002,

Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice, precum ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 755/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, cu modific„rile ulterioare,

ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii publice ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii

Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
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Art. I. — Norma cu privire la natura, con˛inutul,
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea,
depozitarea ∫i transportul perelor Ón conserv„, aprobat„ prin
Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
al ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor nr. 780/1.497/323/2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 391 bis
din 9 mai 2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

1. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Prevederile art. 4, 5, 7, 8, 9 ∫i 11 nu se

aplic„ produselor fabricate ∫i/sau comercializate Ón mod
legal Óntr-un stat membru al Uniunii Europene sau Ón Turcia
ori care sunt fabricate Ón mod legal Óntr-un stat semnatar al
acordului privind Spa˛iul Economic European, cu condi˛ia ca

cerin˛ele aplicabile acestui produs Ón statul respectiv s„
asigure un nivel de protec˛ie echivalent cu cel prev„zut Ón
prezenta norm„.“

2. Punctul (6) al articolului 16 va avea urm„torul
cuprins:

î(6) condi˛iile de depozitare, atunci c‚nd acestea
necesit„ indica˛ii speciale;“.

3. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — Depozitarea produsului definit Ón prezenta

norm„ se face Ón Ónc„peri curate, aerisite, ferite de razele
solare sau Ónghe˛ ∫i cu respectarea condi˛iilor impuse de
produc„tor.“

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor 
∫i dezvolt„rii rurale,

Vasile Lupu,
secretar de stat

p. Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Ervin Zoltán Székely,

secretar de stat

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor,

C„t„lin Florin Teodorescu

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR MINISTERUL S√N√T√fiII AUTORITATEA NAfiIONAL√ PENTRU 
™I DEZVOLT√RII RURALE PUBLICE PROTECfiIA CONSUMATORILOR
Nr. 337 din 24 mai 2006 Nr. 946 din 31 iulie 2006 Nr. 213 din 5 iulie 2006

O R D I N
pentru modificarea ∫i completarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea,

ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul castrave˛ilor conserva˛i, 
aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, al ministrului s„n„t„˛ii

∫i al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor nr. 380/864/226/2004

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 57/2002,

Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice, precum ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 755/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, cu modific„rile ulterioare,

v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 89.832 din 9 mai 2006 al Direc˛iei generale de implementare politici sectoriale
∫i de pia˛„,



ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii publice ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii

Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:
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Art. I. — Norma cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea,
calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i
transportul castrave˛ilor conserva˛i, aprobat„ prin Ordinul
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, al
ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor nr. 380/864/226/2004, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 967 din
21 octombrie 2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:

1. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Prevederile art. 5, 7, 8 ∫i 10 nu se aplic„

produselor fabricate ∫i/sau comercializate Ón mod legal Óntr-un
stat membru al Uniunii Europene sau Ón Turcia ori care
sunt fabricate Ón mod legal Óntr-un stat semnatar al
acordului privind Spa˛iul Economic European, cu condi˛ia ca
cerin˛ele aplicabile acestui produs Ón statul respectiv s„

asigure un nivel de protec˛ie echivalent cu cel prev„zut Ón
prezenta norm„.“

2. Punctul 5 al articolului 15 va avea urm„torul cuprins:
î5. condi˛iile de depozitare, atunci c‚nd acestea necesit„

indica˛ii speciale.“
3. Dup„ punctul 9 al articolului 15 se introduce un nou

punct, punctul 10, cu urm„torul cuprins:
î10. men˛ionarea tratamentului termic.“
4. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — Depozitarea produsului definit Ón prezenta

norm„ se face Ón Ónc„peri curate, aerisite, ferite de razele
solare sau Ónghe˛ ∫i cu respectarea condi˛iilor impuse de
produc„tor.“

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor 
∫i dezvolt„rii rurale,

Vasile Lupu,
secretar de stat

p. Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Ervin Zoltán Székely,

secretar de stat

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor,

C„t„lin Florin Teodorescu

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR MINISTERUL S√N√T√fiII AUTORITATEA NAfiIONAL√ PENTRU 
™I DEZVOLT√RII RURALE PUBLICE PROTECfiIA CONSUMATORILOR
Nr. 338 din 24 mai 2006 Nr. 944 din 31 iulie 2006 Nr. 214 din 5 iulie 2006

O R D I N
pentru modificarea ∫i completarea Normei cu privire la natura, con˛inutul, fabricarea, calitatea,

ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea ∫i transportul tomatelor Ón conserv„, 
aprobat„ prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, al ministrului s„n„t„˛ii

∫i al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor nr. 382/868/230/2004

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 34 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea
produc˛iei, circula˛iei ∫i comercializ„rii alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 57/2002,

Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice, precum ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 755/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, cu modific„rile ulterioare,

v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 89.835 din 9 mai 2006 al Direc˛iei generale de implementare politici sectoriale
∫i de pia˛„,

ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale, ministrul s„n„t„˛ii publice ∫i pre∫edintele Autorit„˛ii

Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor emit urm„torul ordin:

Art. I. — Norma cu privire la natura, con˛inutul,
fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea,
depozitarea ∫i transportul tomatelor Ón conserv„, aprobat„
prin Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dez-
volt„rii rurale, al ministrului s„n„t„˛ii ∫i al pre∫edintelui
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor
nr. 382/868/230/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 891 din 30 septembrie 2004, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Prevederile art. 4, 7, 8, 9 ∫i 11 nu se aplic„

produselor fabricate ∫i/sau comercializate Ón mod legal
Óntr-un stat membru al Uniunii Europene sau Ón Turcia ori
care sunt fabricate Ón mod legal Óntr-un stat semnatar al
acordului privind Spa˛iul Economic European, cu condi˛ia ca
cerin˛ele aplicabile acestui produs Ón statul respectiv s„

asigure un nivel de protec˛ie echivalent cu cel prev„zut Ón
prezenta norm„.“

2. Punctul 5 al articolului 16 va avea urm„torul cuprins:
î5. condi˛iile de depozitare, atunci c‚nd acestea necesit„

indica˛ii speciale;“.
3. Dup„ punctul 9 al articolului 16 se introduce un nou

punct, punctul 10, cu urm„torul cuprins:
î10. men˛ionarea tratamentului termic.“
4. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — Depozitarea produsului definit Ón prezenta

norm„ se face Ón Ónc„peri curate, aerisite, ferite de razele
solare sau de Ónghe˛ ∫i cu respectarea condi˛iilor impuse
de produc„tor.“

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor 
∫i dezvolt„rii rurale,

Vasile Lupu,

secretar de stat

p. Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Ervin Zoltán Székely,

secretar de stat

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor,

C„t„lin Florin Teodorescu



MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

O R D I N
pentru modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 749/2005
privind deschiderea unor contingente tarifare la importul Ón Rom‚nia al unor produse agricole

originare din ˛„rile membre ale Acordului central european de comer˛ liber (CEFTA)
∫i modul de administrare a acestor contingente Ón anul 2006, cu modific„rile ulterioare, 

∫i pentru modificarea Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 750/2005 
privind deschiderea unor contingente tarifare la importul Ón Rom‚nia al unor produse agricole

originare din Republica Macedonia ∫i modul de administrare a acestor contingente Ón anul 2006

Lu‚nd Ón considerare prevederile acordului prin care s-a convenit aderarea Rom‚niei la Acordul central european de
comer˛ liber (CEFTA), Cracovia, 21 decembrie 1992, semnat la Bucure∫ti la 12 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 90/1997,

av‚nd Ón vedere prevederile Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul central european de comer˛ liber
(CEFTA) îCracovia 21 decembrie 1992“, semnat la Skopje la 27 februarie 2006, ratificat prin Legea nr. 247/2006,

Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Ón baza prevederilor Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 749/2005 privind deschiderea unor contingente
tarifare la importul Ón Rom‚nia al unor produse agricole originare din ˛„rile membre ale Acordului central european de comer˛
liber (CEFTA) ∫i modul de administrare a acestor contingente Ón anul 2006, cu modific„rile ulterioare, 

lu‚nd Ón considerare prevederile Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 750/2005 privind deschiderea unor
contingente tarifare la importul Ón Rom‚nia al unor produse agricole originare din Republica Macedonia ∫i modul de administrare
a acestor contingente Ón anul 2006,

ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
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Art. I. — Prevederile Ordinului ministrului economiei ∫i
comer˛ului nr. 749/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.193 bis din 30 decembrie 2005, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
î(1) La importul Ón Rom‚nia al produselor agricole originare

din ˛„rile membre CEFTA, respectiv Republica Bulgaria,
Republica Croa˛ia ∫i Republica Macedonia, cuprinse Ón anexele
nr. 1a, 1b ∫i 1c, se deschid contingente tarifare pentru anul
2006, Ón condi˛iile prev„zute Ón aceste anexe.

(2) Se aprob„ modul de administrare a contingentelor
tarifare pentru importul Ón Rom‚nia de produse agricole
originare din ˛„rile membre CEFTA (respectiv Republica
Bulgaria, Republica Croa˛ia ∫i Republica Macedonia) pentru
anul 2006, conform prezentului ordin.“

2. Dup„ anexa nr. 1b se introduce o nou„ anex„, anexa
nr. 1c îLista contingentelor tarifare preferen˛iale prev„zute la
importul Ón Rom‚nia de anumite produse agricole originare
din Republica Macedonia, Ón perioada 24.08—31.12.2006“, al
c„rei con˛inut este prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.

3. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îAdmiterea la import a m„rfurilor originare din ˛„rile

membre CEFTA Ón cadrul contingentelor tarifare men˛ionate la
art. 1 alin. (1) se va face numai dup„ prezentarea la
autorit„˛ile vamale a certificatului de import (contingente
tarifare) prev„zut la art. 4 al prezentului ordin, precum ∫i a
certificatului de circula˛ie a m„rfurilor EUR 1, eliberat de
autorit„˛ile vamale din ˛„rile membre CEFTA (Republica
Bulgaria, Republica Croa˛ia, Republica Macedonia).“

4. Alineatul (11) al articolului 5 va avea urm„torul cuprins:
î(11) Perioada de alocare a cotelor este anul calendaristic

2006, Ón cazul contingentelor tarifare de import aferente
Republicii Bulgaria ∫i Republicii Croa˛ia ∫i de la 24 august
2006 p‚n„ la 31 decembrie 2006, pentru contingentele tarifare
de import aferente Republicii Macedonia.“

5. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
î(1) Operatorii economici care nu au respectat prevederile

Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,

nr. 897/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la
importul Ón Rom‚nia al unor produse agricole originare din
˛„rile membre ale Acordului central european de comer˛ liber
(CEFTA) ∫i modul de administrare a acestor contingente Ón
anul 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, nu au
acces la contingentele tarifare Ón anul 2006.

(2) Operatorii economici care nu au respectat prevederile
Ordinului ministrului de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
nr. 894/2004 privind deschiderea unor contingente tarifare la
importul Ón Rom‚nia al unor produse agricole originare din
Republica Macedonia ∫i modul de administrare a acestor
contingente Ón anul 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, nu au acces la contingentele tarifare de import de
produse agricole originare din Republica Macedonia, aferente
perioadei 24 august — 31 decembrie 2006.“

6. Dup„ alineatul (3) al articolului 10 se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:

î(31) Nu au acces la cantit„˛ile r„mase disponibile Ón
perioada 24 august — 31 decembrie 2006 operatorii economici
importatori care au beneficiat de certificate de import
(contingente tarifare) Ón cadrul contingentelor tarifare de import
produse agricole originare din Republica Macedonia Ón
perioada 1 ianuarie — 24 august 2006 ∫i nu au respectat
prevederile art. 4, 5, 6, 7 ∫i 9 din Ordinul ministrului
economiei ∫i comer˛ului nr. 750/2005.“

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, intr„ Ón vigoare la data de 24 august 2006
∫i se aplic„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.

Art. III. — Prevederile Ordinului ministrului economiei ∫i
comer˛ului nr. 750/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.193 bis din 30 decembrie 2005, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:

1. Alineatul (11) al articolului 5 va avea urm„torul cuprins:
î(11) Perioada de alocare a cotelor este de la 1 ianuarie la

24 august 2006.“
2. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14 — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data de

1 ianuarie 2006 ∫i se aplic„ p‚n„ la data de 24 august 2006
inclusiv.“

p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Eugen fiapu-Nazare,

secretar de stat
Bucure∫ti, 9 august 2006.
Nr. 548.
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ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.



MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 712/18.VIII.200614

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

D E C I Z I E

pentru publicarea Protocolului privind colectarea dreptului de suit„ ∫i pentru desemnarea

organismului de gestiune colectiv„ VISARTA — Societatea de Gestiune Colectiv„ 

din Domeniul Artelor Vizuale drept colector al remunera˛iilor cuvenite titularilor de drepturi 

de autor stabilite prin acest protocol

Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1312 alin. (2) ∫i ale art. 133 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Ón baza prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,
func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor, 

directorul general adjunct al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:

Art. 1. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, Protocolul privind colectarea dreptului de suit„,
prev„zut Ón anexa la prezenta decizie.

Art. 2. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ VISARTA — Societatea de Gestiune Colectiv„ din
Domeniul Artelor Vizuale, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti,

str. Nicolae Iorga nr. 21, sectorul 1, drept colector al

remunera˛iilor cuvenite titularilor de drepturi de autor

stabilite prin protocolul men˛ionat la art. 1.

Art. 3. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare la data

public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Directorul general adjunct al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu

Bucure∫ti, 28 iulie 2006.
Nr. 231.

ANEX√

P R O T O C O L

privind colectarea dreptului de suit„

I. P„r˛ile protocolului:
— VISARTA — Societatea de Gestiune Colectiv„ a

Drepturilor de Autor din Domeniul Artelor Vizuale, cu sediul
Ón Bucure∫ti, str. Nicolae Iorga nr. 21, reprezentat de
domnul Gheorghe Voican, director executiv, denumit„ Ón
continuare VISARTA;

— Societatea Comercial„ îAlis“ — S.R.L., cu sediul Ón
Bucure∫ti, bd. Nicolae B„lcescu nr. 2, Teatrul de Operet„

Ion Dacian, reprezentat„ de domnul Ion Rizea,
administrator, Ón calitate de utilizator — cas„ de licita˛ie;

— Societatea Comercial„ îMonavissa“ — S.R.L., cu
sediul Ón Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 118, reprezentat„ de
domnul Alexandru Ghildu∫, administrator, Ón calitate de
utilizator — cas„ de licita˛ie;

— Societatea Comercial„ îM.V.M. Servconsimprod“ —
S.R.L., cu sediul Ón Bucure∫ti, str. Lipscani nr. 63—65,



reprezentat„ de doamna Magdalena Badea, director, Ón
calitate de utilizator galerie de art„ ∫i cas„ de licita˛ie,

Óncheie de comun acord prezentul protocol, Ón temeiul
art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i al Deciziei directorului general al Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 232/2005 privind
constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind
dreptul de suit„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.140 din 16 decembrie 2005.

II. Obiectul protocolului
Pentru colectarea dreptului de suit„ rezultat Ón urma

rev‚nz„rilor ulterioare ale operelor de art„ vizual„, temeiul
legal Ól constituie prevederile art. 21 din Legea nr. 8/1996,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, care
reglementeaz„ dreptul de suit„ cuvenit autorilor,
reprezent‚nd o cot„-parte din pre˛ul de v‚nzare ob˛inut la
orice rev‚nzare a operei, precum ∫i dreptul autorilor de a fi
informa˛i cu privire la locul unde se afl„ opera lor.

III. Competen˛e
Colectorul unic ∫i gestionarul sumelor colectate

Óncaseaz„ ∫i repartizeaz„ titularilor de drepturi de autor
sumele rezultate ca urmare a aplic„rii cotei procentuale
asupra pre˛ului de v‚nzare al operelor de art„ vizual„.

Aceste sume sunt re˛inute de v‚nz„tori sau intermediari
Ón urma oric„rei rev‚nz„ri, conform prevederilor art. 21

alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

V‚nz„torul sau intermediarul re˛ine ∫i vireaz„
colectorului unic cota procentual„ legal stabilit„ ∫i
informeaz„ cu privire la locul unde se afl„ opera dup„
rev‚nzare.

Œn conformitate cu Decizia directorului general al
Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 232/2005,
colectorul unic ∫i gestionarul sumelor este VISARTA, iar
v‚nz„torii ∫i intermediarii sunt reprezenta˛i la negocierea
Metodologiei privind colectarea dreptului de suit„ de c„tre
Societatea Comercial„ îAlis“ — S.R.L., Societatea
Comercial„ îMonavissa“ — S.R.L. ∫i Societatea Comercial„
îM.V.M. Servconsimprod“ — S.R.L.

IV. P„r˛ile convin asupra Metodologiei privind colectarea
dreptului de suit„, prev„zut„ Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul protocol.

V. Dispozi˛ii finale
Prezentul protocol reprezint„ Ón˛elegerea ∫i voin˛a

p„r˛ilor Ón ceea ce prive∫te obiectul acestuia ∫i va Ónlocui
orice Ón˛elegere anterioar„.

Prezentul protocol intr„ Ón vigoare de la data public„rii
lui Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i expir„ la
data modific„rii dispozi˛iilor legale referitoare la drepturile
de suit„.
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VISARTA Gheorghe Voican,
director executiv

Societatea Comercial„ îAlis“ — S.R.L. Ion Rizea,
administrator

Societatea Comercial„ îMonavissa“ — S.R.L. Alexandru Ghildu∫,
administrator

Societatea Comercial„ îM.V.M. Servconsimprod“ — S.R.L. Magdalena Badea,
director

ANEX√ 
la protocol

M E T O D O L O G I E

privind colectarea dreptului de suit„

Art. 1. — (1) Œn sensul prezentei metodologii, prin
rev‚nzarea ulterioar„ primei Ónstr„in„ri f„cute de c„tre autor se
Ón˛elege actul comercial de rev‚nzare a unei opere
originale de art„ grafic„ sau plastic„ ori a unei opere
fotografice, care implic„, Ón calitate de v‚nz„tor, cump„r„tor
sau intermediar, saloane, galerii de art„, case de licita˛ie,
precum ∫i orice comerciant de opere de art„.

(2) Domeniul artelor grafice sau plastice cuprinde opere
originale de pictur„, sculptur„, grafic„, desen, design,
scenografie, art„ decorativ„ (sticl„, metal, textile, lemn,
ceramic„ etc.), fotografii, h„r˛i.

Art. 2. — Este v‚nz„tor, cump„r„tor sau intermediar, Ón
sensul prezentei metodologii, persoana fizic„ sau juridic„
autorizat„ care realizeaz„ activit„˛i comerciale, astfel cum
sunt definite la art. 1.

Art. 3. — (1) La materializarea actului comercial definit
la art. 1, v‚nz„torul sau intermediarul va achita
organismului de gestiune colectiv„ VISARTA o cot„
procentual„, conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.

(2) Cotele se aplic„ asupra pre˛ului de v‚nzare definit
la art. 5.

Art. 4. — (1) V‚nz„torul sau intermediarul are obliga˛ia
s„ comunice organismului de gestiune colectiv„ VISARTA,
p‚n„ Ón ultima zi a fiec„rei luni pentru v‚nz„rile efectuate
Ón luna precedent„, un raport cuprinz‚nd urm„toarele
informa˛ii:

Denumirea ∫i adresa v‚nz„torului ...........................................................................................
Data ...........................................................................................................................................

1 2 3 4 5 6

Numele Data 
Titlul Descrierea operei Pre˛ul Dreptul autorului/ na∫terii —
operei (tehnic„, dimensiuni) de v‚nzare de suit„˛ara decesului



(2) Œn termen de 10 zile de la data specificat„ la
alin. (1), v‚nz„torul sau intermediarul are obliga˛ia s„
vireze c„tre VISARTA suma aferent„ dreptului de suit„,
calculat„ conform art. 3.

(3) Raportul lunar prev„zut la alin. (1) constituie baza
de repartizare c„tre titularii de drepturi de autor a
remunera˛iei colectate de organismul de gestiune colectiv„
VISARTA.

(4) Raportul lunar va preciza numele reprezentantului
legal al emitentului, va fi semnat ∫i ∫tampilat ∫i va purta
men˛iunea îconfirm pe propria r„spundere“.

(5) V‚nz„torul sau intermediarul va comunica Ón scris,
la cerere, autorului sau titularului de drepturi de autor locul
Ón care se afl„ opera dup„ rev‚nzare, cu scopul ca acesta
s„-∫i poat„ exercita Ón continuare drepturile morale asupra
operei, conform art. 21 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

(6) Informa˛iile care fac obiectul raportului lunar pot fi
transmise ∫i Ón format electronic.

Art. 5. — Pre˛ul de v‚nzare este:
a) suma ob˛inut„ Ón timpul licita˛iei la adjudecare;
b) suma pe care o prime∫te cel care a depus lucrarea

spre a fi licitat„ sau rev‚ndut„ ∫i care este stabilit„ la data
pl„˛ii c„tre deponent;

c) suma pe care o prime∫te deponentul dup„ ce
lucrarea a fost rev‚ndut„ de c„tre orice comerciant de
art„.

Art. 6. — Titularii de drepturi de autor care nu au
Óncredin˛at mandat organismului de gestiune colectiv„
VISARTA pot revendica de la acesta drepturile de suit„
timp de 3 ani de la data colect„rii, perioad„ dup„ care
sumele nerevendicate intr„ Ón reparti˛ia curent„, conform
regulilor statutare.

Art. 7. — Organismul de gestiune colectiv„ VISARTA
este obligat s„ fac„ public„, lunar, la adresa sa de
internet, lista cuprinz‚nd numele titularilor de drepturi de
autor care au de Óncasat sume curente sau restante
reprezent‚nd drept de suit„.

Art. 8. — Drepturile de suit„ se datoreaz„ pentru autorii
Ón via˛„ ∫i pentru mo∫tenitorii legali ai autorilor deceda˛i,
indiferent de cet„˛enia sau de domiciliul lor, conform
reglement„rilor cuprinse Ón Legea nr. 8/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

Art. 9. — Prezenta metodologie ∫i tabelul prev„zut la
art. 4 sunt valabile Óncep‚nd cu data public„rii ei Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i expir„ la
modificarea dispozi˛iilor legale referitoare la dreptul de
suit„.
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