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D E C R E T E
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului 

a Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, 
adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinței diplomatice

pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor
(Singapore, 13—31 martie 2006)

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele, 

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 194 din 22 august 2007,

Președintele  României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Tratatul de la
Singapore privind dreptul mărcilor, adoptat la 28 martie 2006 în cadrul Conferinței
diplomatice pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor
(Singapore, 13—31 martie 2006), și se dispune publicarea prezentului decret în
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 14 septembrie 2007.
Nr. 855. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului 

a Acordului dintre România și Republica Portugheză 
în domeniul securității sociale, semnat la București 

la 1 august 2006

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele, 

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 208 din 28 august 2007,

Președintele  României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre
România și Republica Portugheză în domeniul securității sociale, semnat la
București la 1 august 2006, și se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul
Oficial al României, Partea I. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

București, 14 septembrie 2007.
Nr. 856. 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 640/19.IX.20072
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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 

privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor 
în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind
aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se
acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție
socială „Bani de liceu”, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 860 din 21 septembrie 2004, se modifică
și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Se aprobă criteriile și cuantumul sprijinului în

cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu»
pentru elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau
învățământul profesional — școala de arte și meserii și anul de
completare, program care constă în acordarea unui sprijin
financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat.”

2. Alineatele (1) și (3) ale articolului 2 se modifică și vor
avea următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Beneficiari ai Programului național de protecție
socială «Bani de liceu» sunt elevii care se află în întreținerea
familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat
în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum
150 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de
protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării
condiției de venit.

�������������������........................�
(3) Cuantumul sprijinului financiar se stabilește anual prin

hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației,
Cercetării și Tineretului.”

3. Alineatul (4) al articolului 2 se abrogă.

4. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică și va avea
următorul cuprins:

„(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ care școlarizează
elevi în învățământul liceal sau în învățământul profesional se
constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar,
desemnată de consiliul de administrație al unității de învățământ,
înainte de începerea anului școlar.”

5. La articolul 6 alineatul (2), după litera e) se introduce
o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) sesizarea inspectoratelor de poliție și a autorităților
administrației publice locale în vederea cercetării și verificării
unor situații speciale constatate.”

6. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul în care există sesizări scrise că solicitantul a
făcut declarații false, comisia ia următoarele măsuri:

a) anunță inspectoratul de poliție;
b) oprește acordarea ajutorului financiar și întreprinde

demersurile legale pentru recuperarea ajutorului financiar
acordat ilegal.”

Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind
aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se
acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție
socială „Bani de liceu”, cu modificările și completările aduse prin
prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă
numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și tineretului,

Cristian Mihai Adomniței
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,

Paul Păcuraru
Ministrul internelor și reformei administrative,

Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

București, 11 septembrie 2007.
Nr. 1.095. 
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului 

nr. 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei 
de privatizare a unor societăți comerciale 

aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Construcțiilor și Turismului, prin ofertă publică secundară

Având în vedere modificările aduse anexei la titlul VII din Legea nr. 247/2005
privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri
adiacente, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 51 alin. (1) din
Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu
modificările și completările ulterioare, al art. 1, 2 și 4 din Normele metodologice de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii
nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 574/2006 pentru
aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate
sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin ofertă
publică secundară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din
23 mai 2006, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

București, 11 septembrie 2007.
Nr. 1.096.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 640/19.IX.20074

ANEXĂ
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 574/2006)

L I S T A
societăților naționale și a companiilor naționale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, 

pentru care se vor derula oferte publice de vânzare de acțiuni în vederea admiterii acestora la tranzacționare 
în sisteme de tranzacționare administrate de Societatea Comercială „Bursa de Valori București” — S.A.

1. Compania Națională „Aeroportul Internațional Henri Coandă—București” — S.A.
2. Societatea Națională „Aeroportul Internațional București Băneasa—Aurel Vlaicu” — S.A.
3. Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu—Constanța” — S.A.
4. Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara—Traian Vuia” — S.A.
5. Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” — S.A. Constanța
6. Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” — S.A. Galați
7. Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” — S.A. Giurgiu
8. Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” — S.A. Constanța
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
privind transferul unor operatori economici din cadrul sectorului minier din portofoliul

Ministerului Economiei și Finanțelor în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 41 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu
modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Operatorii economici din cadrul sectorului minier
prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, aflați în portofoliul Ministerului Economiei și Finanțelor,
se transferă în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor
Statului.

Art. 2. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului preia și
exercită toate drepturile și își asumă toate obligațiile ce decurg
din calitatea sa de acționar al statului privind administrarea,
restructurarea, privatizarea și, după caz, lichidarea societăților
comerciale și ale companiilor naționale, precum și ale filialelor
acestora, prevăzute în anexă. Ministerul Economiei și Finanțelor
va înceta să exercite, începând cu această dată, orice astfel de
drepturi și obligații ce decurg din calitatea sa de acționar.

(2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va
exercita atribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de
reorganizare a Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare

prin comasarea prin absorbție cu Autoritatea pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului, aprobată cu completări
prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, și cu privire
la operatorii economici prevăzuți în anexă.

(3) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este
ordonator principal de credite pentru fondurile care se alocă,
potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuți în anexă.

(4) Pentru operatorii economici prevăzuți în anexă Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Statului se substituie Ministerului
Economiei și Finanțelor în aplicarea strategiilor aprobate privind
restructurarea, privatizarea și atragerea de investiții.

(5) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului și Ministerul Economiei și Finanțelor vor semna un
protocol prin care se vor stabili obligațiile și drepturile celor două
instituții ce decurg din dispozițiile Legii minelor nr. 85/2003, cu
modificările și completările ulterioare, și ale altor reglementări
în domeniul minier.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu
Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian
București, 11 septembrie 2007.
Nr. 1.103.

ANEXĂ 

L I S T A
operatorilor economici transferați de la Ministerul Economiei și Finanțelor 

la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Nr. 
crt. Denumire

1. Societatea Comercială „Cupru Min” — S.A. Abrud

2. Societatea Comercială „Moldomin” — S.A. Moldova Nouă

3. Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” — S.A. Deva împreună cu filialele
acesteia și societățile comerciale pentru servicii

4. Societatea Comercială „Băița” — S.A. Ștei

5. Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase „Remin” — S.A. Baia Mare împreună
cu filiala acesteia

6. Societatea Comercială „Minbucovina” — S.A. Vatra Dornei
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor afectate de explozia care a avut loc 

în data de 14 septembrie 2007 în municipiul Zalău, județul Sălaj
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim

garantat, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 640/19.IX.20076

Articol unic. — (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare
financiare în sumă totală de 44.700 lei, din creditele bugetare
aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Muncii,
Familiei și Egalității de Șanse pe anul 2007, familiilor și
persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, domiciliate în blocul E-24 situat
pe str. Dumbrava din municipiul Zalău, județul Sălaj, ale căror
locuințe au fost distruse în urma unei explozii.

(2) Ajutoarele de urgență prevăzute la alin. (1) se acordă
după cum urmează:

a) câte 5.000 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor
decedate;

b) câte 2.000 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor
foarte grav rănite în explozie;

c) câte 1.000 lei pentru fiecare dintre familiile persoanelor
grav rănite în explozie;

d) câte 500 lei pentru fiecare dintre familiile afectate de
explozie, pentru locuințele afectate;

e) câte 300 lei pentru fiecare membru din familiile afectate
de explozie.

(3) Ajutoarele de urgență prevăzute la alin. (2) se acordă
persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,

Akos Derzsi,
secretar de stat

p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,

secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian
București, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.109.

ANEXĂ

Nr.
crt. Titular ajutor Nr. persoane

din familie
Nr. persoane 

decedate
Nr. persoane 

foarte grav rănite
Nr. persoane 
grav rănite

Suma totală
propusă/familie

— lei —

1. Opriș Gheorghe 4 1.700
2. Satmari Victor Mihai 4 1 1 1 9.400
3. Sălăjan Dumitru 4 1 1 7.400
4. Cîmpian Ioan 3 1.400
5. Berbecar Iosif 4 1.700
6. Rocaș Ioan 4 1.700
7. Tihăuan Elisabeta 4 1 2.700
8. Bența Alexandru 3 1.400
9. Iacob Ioan 4 1.700

10. Simon Florian 4 1.700
11. Hidan Ioan 3 1.400
12. Purcar Cristian 2 1.100
13. Olah Emeric 3 1.400
14. Pavel Petru 4 1.700
15. Huluban Nicolae 4 1.700

16. Niste Marioara 2 1.100

17. Torje Teodor 4 1 2.700
18. Barna Teodor 4 1.700
19. Gîrbouan Radu 2 1.100

TOTAL: 44.700
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu

al prefectului județului Brăila

Având în vedere prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al
domnului Mitroi Nicolae, prefect al județului Brăila, ca urmare a îndeplinirii
cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru
pensionare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor 

și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,

secretar de stat

București, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.112. 

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice 

de prefect al județului Brăila de către doamna Marcu Mihaela

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, ale art. 43 din Ordonanța Guvernului
nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor
drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul
unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile
salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 232/2007, și ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Doamna Marcu Mihaela exercită, cu caracter temporar,
funcția publică de prefect al județului Brăila până la organizarea concursului în
vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor 

și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,

secretar de stat

București, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.113.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E
privind exercitarea, cu caracter temporar, 

a funcției publice de subprefect al județului Prahova 
de către domnul Stan Constantin-Cătălin

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, ale art. 43 din Ordonanța Guvernului
nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor
drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul
unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile
salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 232/2007, și ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 19 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Stan Constantin-Cătălin exercită, cu caracter
temporar, funcția publică de subprefect al județului Prahova până la organizarea
concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor 

și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,

secretar de stat
București, 18 septembrie 2007. 
Nr. 1.115.

D E C I Z I I  A L E  P R I M U L U I - M I N I S T R U
GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M U L - M I N I S T R U

D E C I Z I E
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 

al Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C.

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor, cu
modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 2 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri
pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (2) din Ordonanța
Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007,

în baza dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C.,
aprobat prin Decizia Primului-Ministru nr. 147/2007,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Art. 1. — Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2007 al Inspectoratului de Stat în Construcții —
I.S.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
decizie.

Art. 2. — Inspectoratul de Stat în Construcții — I.S.C.
răspunde de modul de formare, administrare, angajare și
utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli,
potrivit prevederilor legale.
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Art. 3. — Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în
bugetul de venituri și cheltuieli al Inspectoratului de Stat în

Construcții — I.S.C. reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite
decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea primului-ministru.
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PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

București, 14 septembrie 2007.
Nr. 245.

ANEXĂ1)

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I  R E C T I F I C A T  P E  A N U L  2 0 0 7
al Inspectoratului de Stat în Construcții — I.S.C.

1) Anexa este reprodusă în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M U L - M I N I S T R U

D E C I Z I E
privind eliberarea domnului Dan Dumitru 

din funcția de secretar de stat 
în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul prevederilor art. 15 lit. d) și ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările
și completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Dan Dumitru se eliberează, la cerere, din funcția de secretar de stat în cadrul
Cancelariei Primului-Ministru.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

București, 17 septembrie 2007.
Nr. 246.

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M U L - M I N I S T R U

D E C I Z I E
privind exercitarea atribuțiilor 

consilierului de stat coordonator al Direcției protocol 
din structura Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și
funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările
ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul
Andrei Pop, consilier director, exercită atribuțiile consilierului de stat coordonator
al Direcției protocol din structura Cancelariei Primului-Ministru.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

București, 17 septembrie 2007.
Nr. 247.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 640/19.IX.200710

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

Des
tin

at 
ex

clu
siv

 in
for

mă
rii 

gra
tui

te 
a p

ers
oa

ne
lor

 fiz
ice



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 640/19.IX.2007 11

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 Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL AGRICULTURII 	I DEZVOLTĂRII RURALE

O R D I N
pentru modificarea şi completarea anexei „Modul de implementare, condiţiile specifice 

şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare 
în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, 
a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale
directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Având în vedere prevederile art. 1 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor
de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 139/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
văzând Referatul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic nr. 290.655 din 14 septembrie 2007,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa „Modul de implementare, condiţiile specifice
şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi
naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord
cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru
stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi
naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord
cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„Art. 2. — (1) Prima pe exploataţie se acordă producătorilor
agricoli menţionaţi la art. 1 o singură dată pe an, în funcţie de
efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al
exploataţiilor sau atestat prin documente de identificare şi
înregistrare eliberate de medicul veterinar de liberă practică
împuternicit până la data de 31 ianuarie 2007, după caz, care
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine;
b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;
c) exploataţia să fie înregistrată în Registrul naţional al

exploataţiilor la data solicitării primei/eliberării adeverinţei
prevăzute la alin. (11), după caz;

d) să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.”
2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1),

producătorii agricoli care au depus cererea în termen, în anul
2007, şi care au efectivul de bovine atestat prin documente de
identificare şi înregistrare eliberate de medicul veterinar de
liberă practică împuternicit până la data de 31 ianuarie 2007
trebuie să depună o adeverinţă eliberată de medicul veterinar

de liberă practică împuternicit, al cărei model este prevăzut în
anexa nr. 21 care face parte integrantă din prezentul ordin,
împreună cu copii de pe documentele de identificare şi
înregistrare.”

3. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică și va
avea următorul cuprins:

„c) efectivul de ovine/caprine pentru care se solicită prima să
fie menținut în exploatație la adresa menționată în cerere, în
perioada 16 iunie—30 septembrie, în vederea efectuării
controlului pe teren de către personalul Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură, conform procedurii de control
elaborate de către aceasta.”

4. La articolul 51, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:

„(4) În cadrul controlului pe teren efectuat de către personalul
Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în perioada
16 iunie—30 septembrie pentru speciile ovine și caprine,
conform procedurii de control pe teren elaborate de Agenția de
Plăți și Intervenție pentru Agricultură, se verifică următoarele
aspecte:

a) existența reală a efectivului pentru care se solicită prima;
b) corespondența dintre efectivul înscris în cerere și cel

înregistrat în Registrul național al exploatațiilor, astfel încât să
rezulte efectivul eligibil la primă;

c) corespondența între efectivul înscris în cerere și cel
înregistrat în Registrul național al exploatațiilor, întocmit conform
Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea
Regulamentului pentru identificarea și înregistrarea animalelor,
cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să rezulte
efectivul eligibil la primă.”

5. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul
52, cu următorul cuprins:

„Art. 52. — Pentru a beneficia de prima prevăzută la art. 3
alin. (1), producătorii agricoli care au depus cererea în termen,
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în anul 2007, şi care au efectivul de ovine/caprine atestat prin
documente de identificare şi înregistrare eliberate de medicul
veterinar de liberă practică împuternicit până la data de 15 iunie
2007 neînregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor trebuie

să depună o adeverinţă eliberată de medicul veterinar de liberă
practică împuternicit, al cărei model este prevăzut în anexa
nr. 21, împreună cu copii de pe documentele de identificare şi
înregistrare.”

Medicul veterinar de liberă practică împuternicit,
(semnătura și parafa)”

6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 21, cu următorul cuprins:
„Anexa Nr. 21

A D E V E R I N Ţ Ă

Nr. ............ din data de .............
Medicul veterinar de liberă practică împuternicit ..........................
Contract încheiat cu ANSVSA nr. ............. din data de. ...............

Confirm prin prezenta că producătorul agricol, cu codul exploataţiei ���....................������ înregistrat în RNE,
A. Persoană fizică 
Domnul/Doamna: ..........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI: seria ....... nr. ............., CNP.......................,

(numele, prenumele, iniţiala tatălui)

domiciliat/domiciliată în ............................................, str. ............................... nr. ........
(satul, comuna, oraşul, judeţul)

B. Persoană juridică
.............................................................. cu sediul în: .......................................................... str. ............................ nr. ......., 

(satul, comuna, oraşul, judeţul) 

codul poştal .................., codul unic de înregistrare la registrul comerţului ........................,
reprezentat legal prin domnul/doamna: .............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI: seria .........., nr. .......,

CNP......................., domiciliat/domiciliată în ......................................, str. ................................ nr. ......, codul poştal ...........................
(satul, comuna, oraşul, judeţul)

— are efectivul de ............ capete de bovine identificat la data de 31 ianuarie 2007, cu vârsta de minimum 6 luni, conform
următoarelor documente: ...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................,
şi a fost introdus/corectat în Registrul naţional al exploataţiilor la data de ..............,

— are efectivul de ............. capete de ovine/caprine identificat la data de 15 iunie 2007, conform următoarelor documente:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................,
şi a fost introdus/corectat în Registrul naţional al exploataţiilor la data de ............ .

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta adeverinţă sunt reale, în caz contrar voi suporta rigorile
prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remeș

București, 14 septembrie 2007.

Nr. 806.
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

O R D I N
pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 110/2007 

privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoțire, 
întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Economiei și Finanțelor, ale art. 187, 1891, 191 și 1922 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, precum și ale pct. 14, 15 și 182 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII „Accize și alte taxe

speciale” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale

art. 4 alin. (1) pct. 46 și 47 din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor, 

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 110/2007
privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor
administrative de însoțire, întocmite în cazul deplasării
produselor accizabile în regim suspensiv, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 19 februarie 2007, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:

1. La articolul 5, alineatul (1) se abrogă.
2. La articolul 5, alineatele (2) și (3) vor avea următorul

cuprins:
„(2) Structurile de gestiune a documentelor administrative de

însoțire a produselor accizabile sunt compartimentele de
identificare, analiză, investigații și schimb de informații privind
circulația produselor accizabile din cadrul direcțiilor județene
pentru accize și operațiuni vamale.

(3) Regulamentul de organizare și funcționare al unităților
fiscale teritoriale și Regulamentul de organizare și funcționare al
autorității vamale se modifică și se completează în mod
corespunzător.”

3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — Compartimentele de identificare, analiză,

investigații și schimb de informații privind circulația produselor
accizabile din cadrul direcțiilor județene pentru accize și
operațiuni vamale au următoarele atribuții principale:

a) procesarea și organizarea evidenței exemplarului 5 al
documentelor administrative de însoțire primite de la expeditorii
produselor accizabile în format electronic;

b) procesarea și organizarea evidenței exemplarului 4 al
documentelor administrative de însoțire sau a documentului
administrativ unic, după caz, transmise de primitorii produselor
accizabile;

c) verificarea formală a datelor înscrise în documentele
administrative de însoțire;

d) colaborarea cu organul de control competent în scopul
verificării neconcordanțelor sesizate în documentele
administrative de însoțire, precum și în circuitul acestora;

e) încheierea circuitului documentelor administrative de
însoțire, prin verificarea existenței exemplarelor 4 și 5 ale

documentelor administrative de însoțire în evidența direcțiilor
județene pentru accize și operațiuni vamale;

f) stabilirea și identificarea gradului de risc fiscal în cazul
transporturilor de produse accizabile în regim suspensiv pe
teritoriul național;

g) transmiterea documentelor administrative de însoțire
pentru tranzacțiile intracomunitare Serviciului central de legături
din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

h) acordarea aprobării pentru necompletarea căsuțelor din
documentul administrativ de însoțire în cazurile prevăzute de
normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII
«Accize și alte taxe speciale» din Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările
ulterioare;

i) orice alte sarcini ce îi revin din procedurile privind gestiunea
documentelor administrative de însoțire și administrare a
accizelor.”

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — Direcția generală a tehnologiei informației din

cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și Direcția de
tehnologia informației, comunicații și statistică vamală din cadrul
Autorității Naționale a Vămilor asigură realizarea și
implementarea aplicațiilor informatice-suport pentru aplicarea
procedurilor de gestionare a documentelor administrative de
însoțire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în
regim suspensiv.”

5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
„Art. 10. — Direcția generală proceduri pentru administrarea

veniturilor, Direcția generală de coordonare a inspecției fiscale
și Direcția generală de organizare și resurse umane din cadrul
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală a
tehnologiei informației și Direcția generală resurse umane și
management din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor,
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili,
direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a
municipiului București, precum și Direcția autorizare și
supraveghere produse accizate, direcțiile județene pentru accize
și operațiuni vamale, Direcția de tehnologia informației,
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comunicații și statistică vamală și Direcția resurse umane,
organizare generală și perfecționare din cadrul Autorității
Naționale a Vămilor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentului ordin.”

6. La anexa nr. 1 capitolul B „Organizarea evidenței
documentelor administrative de însoțire”, punctele 1 și 2
vor avea următorul cuprins:

„1. Documentele administrative de însoțire primite de
direcțiile județene pentru accize și operațiuni vamale se
înregistrează potrivit procedurii stabilite prin ordin al
vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
care conduce Autoritatea Națională a Vămilor.

2. Evidențele se organizează și se gestionează de
compartimentele de identificare, analiză, investigații și schimb
de informații privind circulația produselor accizabile din cadrul
direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale.”

7. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor
accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite
fiscale situate pe teritoriul României” secțiunea I,
subpunctul 1.1 va avea următorul cuprins:

„1.1. Antrepozitul fiscal expeditor transmite, la momentul
expedierii produselor, exemplarul 5 al documentului administrativ
de însoțire către direcția județeană pentru accize și operațiuni
vamale în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea.”

8. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor
accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite
fiscale situate pe teritoriul României” secțiunea I,
subpunctul 1.11 va avea următorul cuprins:

„1.11. Prin derogare de la dispozițiile subpct. 1.1,
antrepozitele fiscale expeditoare care își desfășoară activitatea
pe raza teritorială a municipiului București depun exemplarul 5
al documentului administrativ de însoțire la Direcția pentru
Accize și Operațiuni Vamale a Municipiului București.”

9. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor
accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite
fiscale situate pe teritoriul României” secțiunea I, punctul 2
va avea următorul cuprins:

„2. Documentele administrative de însoțire întocmite pentru
produsele expediate în regim suspensiv pe teritoriul României
se depun de către antrepozitul fiscal expeditor la
compartimentele de identificare, analiză, investigații și schimb
de informații privind circulația produselor accizabile din cadrul
direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale care le
înregistrează în evidența documentelor administrative de
însoțire — exemplarul 5.”

10. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor
accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite
fiscale situate pe teritoriul României” secțiunea I, punctul 3
se abrogă.

11. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor
accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite
fiscale situate pe teritoriul României” secțiunea I, punctul 4
va avea următorul cuprins:

„4. Formatul hârtie al documentelor prelucrate se arhivează
de către compartimentele de identificare, analiză, investigații și
schimb de informații privind circulația produselor accizabile din
cadrul direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale.”

12. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor
accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite
fiscale situate pe teritoriul României” secțiunea II, punctele 1
și 2 vor avea următorul cuprins:

„1. Antrepozitul fiscal primitor transmite, la momentul primirii
produselor, exemplarul 4 al documentului administrativ de
însoțire, care însoțește transportul către compartimentul de
identificare, analiză, investigații și schimb de informații privind
circulația produselor accizabile din cadrul direcției județene
pentru accize și operațiuni vamale în a cărei rază teritorială își
desfășoară activitatea.

2. Documentele administrative de însoțire depuse de
antrepozitul fiscal primitor pentru produsele primite în regim
suspensiv pe teritoriul României la compartimentul de
identificare, analiză, investigații și schimb de informații privind
circulația produselor accizabile se înregistrează în evidența
documentelor administrative de însoțire — exemplarul 4.”

13. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor
accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite
fiscale situate pe teritoriul României” secțiunea II, punctul 3
se abrogă.

14. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor
accizabile, în regim supensiv, între două antrepozite fiscale
situate pe teritoriul României” secțiunea II, punctele 4 și 5
vor avea următorul cuprins:

„4. La primirea exemplarului 4 al documentului administrativ
de însoțire, informațiile din acesta se transmit direcției județene
pentru accize și operațiuni vamale în a cărei rază teritorială se
află antrepozitul expeditor, prin intermediul suportului informatic
pus la dispoziție de Direcția de tehnologia informației,
comunicații și statistică vamală din cadrul Autorității Naționale a
Vămilor, în cazul mișcărilor naționale de produse accizabile.

5. Formatul hârtie al documentelor înregistrate se arhivează
de către compartimentele de identificare, analiză, investigații și
schimb de informații privind circulația produselor accizabile din
cadrul direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale.”

15. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor
accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite
fiscale situate pe teritoriul României” secțiunea III, punctul 3
va avea următorul cuprins:

„3. Bilunar, la datele de 1 și 16 ale fiecărei luni,
compartimentul de identificare, analiză, investigații și schimb de
informații privind circulația produselor accizabile transmite
Direcției autorizare și supraveghere produse accizabile din
cadrul Autorității Naționale a Vămilor și, respectiv, Serviciului
central de legături din cadrul Agenției Naționale de Administrare
Fiscală situația documentelor administrative de însoțire.”

16. La anexa nr. 1 capitolul C „Deplasarea produselor
accizabile, în regim suspensiv, între două antrepozite
fiscale situate pe teritoriul României” secțiunea IV, punctul 1
va avea următorul cuprins:

„1. Dacă antrepozitul fiscal care a expediat produsul accizabil
în regim suspensiv nu primește, în termen de 45 de zile
lucrătoare de la data expedierii, exemplarul 3 al documentului
administrativ de însoțire, certificat de organul competent, acesta
este obligat să înștiințeze direcția județeană pentru accize și
operațiuni vamale în a cărei rază teritorială își desfășoară
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activitatea, în termen de 5 zile, potrivit dispozițiilor art. 1891 din
Codul fiscal.”

17. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor
accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar”
secțiunea I punctul 1, sintagma „organ fiscal” se înlocuiește
cu sintagma „direcția județeană pentru accize și operațiuni
vamale”.

18. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor
accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar”
secțiunea I, punctele 2 și 4 vor avea următorul cuprins: 

„2. Zilnic, compartimentul de identificare, analiză, investigații
și schimb de informații privind circulația produselor accizabile
selectează documentele administrative de însoțire și le
înregistrează în evidența documentelor administrative de
însoțire — exemplarul 4, pentru produsele primite din Uniunea
Europeană.

...............................................................................................
4. Formatul hârtie al exemplarului 4 al documentului

administrativ de însoțire se arhivează de către compartimentele
de identificare, analiză, investigații și schimb de informații privind
circulația produselor accizabile din cadrul direcțiilor județene
pentru accize și operațiuni vamale.”

19. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor
accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar”
secțiunea I, punctul 3 se abrogă. 

20. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor
accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar”
secțiunea II litera A, subpunctul 2.2 va avea următorul
cuprins:

„2.2. Referatul se vizează de conducătorul compartimentului
de identificare, analiză, investigații și schimb de informații privind
circulația produselor accizabile și se aprobă de către directorul
executiv al direcției județene pentru accize și operațiuni vamale.” 

21. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor
accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar”
secțiunea III, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. După înregistrarea în evidența documentelor
administrative de însoțire — exemplarul 5, pentru tranzacțiile
intracomunitare, compartimentul de identificare, analiză,
investigații și schimb de informații privind circulația produselor
accizabile va efectua o analiză de risc preliminară și va
transmite Serviciului central de legături din cadrul Agenției
Naționale de Administrare Fiscală copiile exemplarului 5 al
documentelor administrative de însoțire pe suport hârtie, precum
și în format electronic.” 

22. La anexa nr. 1 capitolul D „Deplasarea produselor

accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar”

secțiunea IV, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Dacă antrepozitul fiscal expeditor al produsului accizabil

în regim suspensiv nu primește, în termen de 45 de zile

lucrătoare de la data expedierii, exemplarul 3 al documentului

administrativ de însoțire certificat de organul competent,

antrepozitul fiscal expeditor este obligat să înștiințeze  despre

aceasta compartimentul de identificare, analiză, investigații și

schimb de informații privind circulația produselor accizabile din

cadrul direcției județene pentru accize și operațiuni vamale în a

cărei rază teritorială își desfășoară activitatea, în termen de

5 zile.” 

23. La anexa nr. 1 capitolul E „Deplasarea produselor

accizabile între un antrepozit fiscal din România și un birou

vamal de ieșire din teritoriul comunitar sau între un birou

vamal de intrare în teritoriul comunitar și un antrepozit

fiscal din România” punctul 1, sintagma „organ fiscal” se

înlocuiește cu sintagma „direcția județeană pentru accize

și operațiuni vamale.”

24. Anexa nr. 1a) „Evidența documentelor administrative

de însoțire” și anexa nr. 1b) „Macheta de preluare a

exemplarului 4 din documentul administrativ de însoțire” la

Procedura de gestionare a documentelor administrative de

însoțire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile

în regim suspensiv, se abrogă.

Art. II. — Vicepreședintele Agenției Naționale de

Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Națională a

Vămilor va aproba prin ordin Instrucțiunile de aplicare a

Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 110/2007 privind

aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor

administrative de însoțire, întocmite în cazul deplasării

produselor accizabile în regim suspensiv, cu modificările și

completările ulterioare. 

Art. III. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul economiei și finanțelor, 
Varujan Vosganian

București, 11 septembrie 2007. 
Nr. 1.179. 
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A C T E  A L E  C O N S I L I U L U I  N A Ț I O N A L  
A L  A U D I O V I Z U A L U L U I  

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

D E C I Z I E
pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 187/2006 

privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului de garant al interesului public și de unică autoritate
de reglementare în domeniul programelor audiovizuale, 

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Național al Audiovizualului emite următoarea decizie: 

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 640/19.IX.200716

Art. I. — Decizia Consiliului Național al Audiovizualului
nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conținutului
audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 338 din 14 aprilie 2006, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

— La articolul 109, alineatul (3) va avea următorul
cuprins:

„(3) Sunt interzise publicitatea și teleshoppingul la produsele
de igienă în care apar medici și cabinete medicale a căror
identitate este menționată sau poate fi recunoscută.” 

Art. II. — Decizia Consiliului Național al Audiovizualului
nr. 194/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al

Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a
conținutului audiovizual, cu modificările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 2 martie 2007,
se modifică după cum urmează: 

— Articolul II va avea următorul cuprins:
„Art. II. — Prezenta decizie intră în vigoare în termen de o

lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cu excepția dispozițiilor prevăzute la art. 101 alin. (6),
care intră în vigoare începând cu data de 15 septembrie 2007,
și a dispozițiilor art. 109 alin. (3) și ale art. 138 alin. (3) și (4),
care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2008.” 

Președintele Consiliului Național al Audiovizualului, 
Răsvan Popescu

București, 11 septembrie 2007. 
Nr. 762. 
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