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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor m„suri
de reglementare a pie˛ei pe filiera cerealelor ∫i a produselor procesate din cereale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea

unor m„suri de reglementare a pie˛ei pe filiera cerealelor
∫i a produselor procesate din cereale, publicat„ Ón
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de pe filier„, precum ∫i al produc˛iei proprii, Ón cazul Ón
care operatorii economici care de˛in Ón proprietate sau
administreaz„ spa˛ii de depozitare autorizate exploateaz„,
Ón condi˛iile legii, terenuri agricole ∫i depoziteaz„ produc˛ia
ob˛inut„ Ón vederea comercializ„rii ∫i/sau proces„rii.“
2. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Œn temen de 6 luni de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ to˛i operatorii economici cu
activitate de mor„rit au obliga˛ia de a dota morile cu
c‚ntare pe flux at‚t la intrarea materiilor prime, c‚t ∫i la
ie∫irea produselor finite.“
3. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 11. — (1) P‚inea ∫i produsele de mor„rit ∫i
panifica˛ie se comercializeaz„ c„tre persoane juridice,
Ónso˛ite de facturi fiscale.“

Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 184 din
27 februarie 2006, cu urm„toarele modific„ri:
1. Alineatele (2), (4) ∫i (5) ale articolului 5 vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Autoriza˛iile de depozit se acord„ f„r„ percepere de
taxe pentru spa˛iile de depozitare pentru produse agricole,
conform regulamentului pentru acordarea acestora, care se
aprob„ prin ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
..............................................................................................
(4) P‚n„ la data de 30 iunie 2006, depozitarea ∫i
comercializarea cerealelor se pot face ∫i Ón spa˛iile de
depozitare care nu au ob˛inut autoriza˛ia de depozit.
(5) Cantit„˛ile de cereale depozitate sunt rezultatul
achizi˛iilor pe baza contractelor de v‚nzare-cump„rare, al
contractelor de prest„ri de servicii Óncheiate cu partenerii

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 7 iunie 2006.
Nr. 225.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2006
pentru stabilirea unor m„suri de reglementare a pie˛ei pe filiera cerealelor ∫i a produselor
procesate din cereale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 12/2006 pentru
stabilirea unor m„suri de reglementare a pie˛ei pe filiera

cerealelor ∫i a produselor procesate din cereale ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 6 iunie 2006.
Nr. 807.


PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea de facilit„˛i persoanelor
care au domiciliul Ón localit„˛ile rurale aflate Ón zonele montane
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Legea nr. 144/2000 privind acordarea
de facilit„˛i persoanelor care au domiciliul Ón localit„˛ile
rurale aflate Ón zonele montane, publicat„ Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 362 din 3 august
2000, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
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1. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — (1) Tinerii c„s„tori˛i Ón v‚rst„ de p‚n„ la
40 de ani au dreptul o singur„ dat„ la material lemnos
pentru construc˛ie, Ón cantitate de 25 m 3 de familie.
Cererile acestora vor fi Ónaintate de c„tre primari direc˛iilor
silvice ale Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva, care,
prin ocoalele silvice din zon„, au obliga˛ia s„ le onoreze
de urgen˛„ sau s„ le aprobe atunci c‚nd solicitarea se
realizeaz„ din vegeta˛ia forestier„ din afara fondului
forestier sau din p„durile care apar˛in consiliilor locale.
(2) Primarii vor asigura folosirea materialului lemnos
inclusiv pentru constituirea de pensiuni agroturistice.
(3) Familiilor de tineri prev„zute la alin. (1), Ón care cel
pu˛in unul dintre membri este absolvent de studii
superioare sau medii de profil economic, comercial, turistic,
agroturistic, servicii hoteliere, precum ∫i familiilor de tineri
agricultori care au absolvit un curs de calificare atestat li
se acord„, la cerere, o singur„ dat„, cantitatea de 100 m3
de material lemnos necesar construirii de pensiuni
agroturistice, cu condi˛ia s„ de˛in„ un proiect ∫i un plan de
afaceri agreate de Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism din
cadrul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
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Turismului, precum ∫i avizul Agen˛iei Na˛ionale a Zonei
Montane ∫i alte programe specifice de dezvoltare rural„ din
cadrul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
∫i al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului
propriu al consiliului jude˛ean.
(4) Pe baza autoriza˛iei eliberate de primar, ocoalele
silvice vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos
necesar„ pentru modernizarea caselor de locuit, anexelor
gospod„re∫ti, precum ∫i pentru construirea de pensiuni
agroturistice.“
2. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Reducerile de 50% pe calea ferat„ ∫i
pentru materialul lemnos atribuit prin prezenta lege se
suport„ de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i ale Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
(2) Normele metodologice pentru stabilirea modului Ón
care se asigur„ decontarea de la bugetul de stat a
reducerilor prev„zute la art. 8 se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 7 iunie 2006.
Nr. 229.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 144/2000 privind acordarea
de facilit„˛i persoanelor care au domiciliul Ón localit„˛ile rurale aflate Ón zonele montane
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 144/2000 privind
acordarea de facilit„˛i persoanelor care au domiciliul Ón

localit„˛ile rurale aflate Ón zonele montane ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 6 iunie 2006.
Nr. 811.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct
al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2006, produc„torilor agricoli din sectorul animalier
∫i din sectorul piscicol
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 6 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct
al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2006,
produc„torilor agricoli din sectorul animalier ∫i din sectorul
piscicol, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

nr. 21 din 10 ianuarie 2006, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(2) Œncep‚nd cu luna iunie a anului 2006, valoarea
subven˛iei este de 2,80 lei (RON)/cap pentru puii broiler
livra˛i la abatoare autorizate, cu o greutate minim„ de
1,75 kg/cap.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 7 iunie 2006.
Nr. 711.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Congresului Regional
pentru Combaterea Contrafacerii ∫i Pirateriei Ón anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ cheltuielile aferente organiz„rii la
Bucure∫ti, Ón perioada 11—12 iulie 2006, a Congresului
Regional pentru Combaterea Contrafacerii ∫i Pirateriei Ón
anul 2006, Ón sum„ de 340 mii lei (RON).
Art. 2. — Cu suma prev„zut„ la art. 1 se suplimenteaz„
bugetul Ministerului Public din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, la capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni
externe“, titlul 20 îBunuri ∫i servicii“, articolul 20.30 îAlte
cheltuieli“.

Art. 3. — Devizul estimativ al ac˛iunii prev„zute la art. 1
este prezentat Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 4. — Sumele r„mase neutilizate se restituie la
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului p‚n„
la data de 10 decembrie 2006.
Art. 5. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Public pe
anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 7 iunie 2006.
Nr. 732.

Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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ANEX√
DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de Congresul Regional
pentru Combaterea Contrafacerii ∫i Pirateriei
(Bucure∫ti, 11—12 iulie 2006)
1. Cheltuieli pentru mese oficiale
A. Dejun de lucru oferit de Guvernul Rom‚niei pentru participan˛ii la Congresul Regional
pentru Combaterea Contrafacerii ∫i Pirateriei Ón data de 11 iulie 2006
1 zi x 320 de persoane x 300 lei (RON)/zi = 96 mii lei (RON)
B. Recep˛ie oferit„ de Guvernul Rom‚niei Ón seara zilei de 11 iulie 2006 (cocktail —
recep˛ie)
1 zi x 320 de persoane x 75 lei (RON)/zi = 24 mii lei (RON)
T o t a l 1 (A+B) = 120 mii lei (RON)
2. Cheltuieli pentru trata˛ii Ón timpul Congresului Regional pentru Combaterea Contrafacerii
∫i Pirateriei
2 zile x 320 de persoane x 19,5 lei (RON)/persoan„/zi = 12,5 mii lei (RON)
3. Cheltuieli pentru materiale promo˛ionale ∫i rechizite (bro∫uri, ecusoane etc.) = 8 mii lei (RON)
4. Alte cheltuieli pentru invita˛ii str„ini
Cheltuieli de aeroport sosire-plecare
1. Deschidere salon oficial aeroport
17 oficiali x 7,8 lei (RON) x 2 = 0,265 mii lei (RON)
2. Transfer avion salon
17 oficiali x 3,1 lei (RON) x 2 = 0,105 mii lei (RON)
3. Trata˛ii Ón aeroport
17 oficiali x 2 persoane x 0,6 lei (RON) x 2 = 0,041 mii lei (RON)
T o t a l = 0,411 mii lei (RON)
5. Cadouri
4 oficiali x 225 lei (RON) = 0,900 mii lei (RON)
TOTAL

(1+2+3+4+5): 39.445 euro = 142 mii lei (RON)

Prest„ri servicii Hotel Marriott: 55.000 euro = 198 mii lei (RON)
TOTAL GENERAL:

ACTE
ALE

ALE

94.445 euro = 340 mii lei (RON)

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL S√N√T√ﬁII

ORDIN
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Na˛ional de
Cercetare-Dezvoltare Ón S„n„tate
Œn temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalit„˛ilor de aprobare a
bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ale institutelor na˛ionale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ∫tiin˛ific„ ∫i dezvoltarea tehnologic„, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 324/2003, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului S„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare al Direc˛iei generale buget ∫i credite externe nr. E.N. 8.549/2006,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2006 al Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón
S„n„tate, prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezentul ordin.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

Art. 2. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente
veniturilor totale Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli
al institutului, prev„zut la art. 1, reprezint„ limit„ maxim„ ∫i
nu poate fi dep„∫it dec‚t Ón cazuri justificate ∫i numai cu
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aprobarea Ministerului S„n„t„˛ii ∫i cu avizul Ministerului
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei ∫i al Ministerului
Finan˛elor Publice.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor aprobate, institutul va putea

efectua cheltuieli Ón func˛ie de realizarea veniturilor, cu
Óncadrarea Ón indicatorii de eficien˛„ aproba˛i.
Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage r„spunderea contraven˛ional„ Ón condi˛iile legii.
Art. 4. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 27 martie 2006.
Nr. 298.
ANEX√
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