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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22
din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garan˛ii pentru importul ∫i exportul
produselor agricole ∫i a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului
de certificate de import ∫i de export pentru produse agricole
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru
modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea
sistemului de garan˛ii pentru importul ∫i exportul produselor

agricole ∫i a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind
instituirea sistemului de certificate de import ∫i de export
pentru produse agricole, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005.

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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 81.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea
art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului
de garan˛ii pentru importul ∫i exportul produselor agricole
∫i a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului
de certificate de import ∫i de export pentru produse agricole
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea
nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garan˛ii pentru importul ∫i
exportul produselor agricole ∫i a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind
instituirea sistemului de certificate de import ∫i de export pentru produse
agricole ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 3 aprilie 2006.
Nr. 376.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

3

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006 ale operatorilor economici
monitoriza˛i conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2001 privind Ónt„rirea disciplinei
economico-financiare ∫i alte dispozi˛ii cu caracter financiar, care func˛ioneaz„ sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, a pachetului minim necesar
pentru serviciul public social Ón transportul feroviar de c„l„tori pentru Compania Na˛ional„
a C„ilor Ferate îC.F.R.“ — S.A., precum ∫i a unor programe ale Societ„˛ii Comerciale
îCompania Na˛ional„ de Transporturi Aeriene Rom‚ne — TAROM“ — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul
2006 nr. 379/2005, al art. 15 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 45/1997 privind Ónfiin˛area Societ„˛ii Comerciale
îCompania Na˛ional„ de Transporturi Aeriene Rom‚ne — TAROM“ — S.A., aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 136/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 1 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.408/2004 privind
metodologia de acordare de la bugetul de stat ∫i/sau de la bugetele locale a diferen˛ei dintre tarife ∫i costuri Ón
transportul feroviar public de c„l„tori,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ bugetele de venituri ∫i cheltuieli pe
anul 2006 ale operatorilor economici monitoriza˛i conform
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2001 privind
Ónt„rirea disciplinei economico-financiare ∫i alte dispozi˛ii cu
caracter financiar, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 59/2002, cu complet„rile ulterioare, care func˛ioneaz„
sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, prev„zute Ón anexele nr. 1—11.
Art. 2. — Se aprob„ pachetul minim necesar pentru
serviciul public social Ón transportul feroviar de c„l„tori
pentru Compania Na˛ional„ a C„ilor Ferate îC.F.R.“ — S.A.,
prev„zut Ón anexa nr. 1/1.
Art. 3. — Se aprob„ programele privind liniile aeriene
ce urmeaz„ a fi exploatate, investi˛iile, retehnologizarea ∫i
achizi˛ionarea de material aeronautic ∫i creditele pentru
anul 2006 ale Societ„˛ii Comerciale îCompania Na˛ional„
de Transporturi Aeriene Rom‚ne — TAROM“ — S.A.,
prev„zute Ón anexele nr. 8/1, 8/2, 8/3 ∫i 8/4.
Art. 4. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetele de venituri ∫i cheltuieli reprezint„ limite
maxime care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i

numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, operatorii
economici pot efectua cheltuieli totale propor˛ional cu gradul
de realizare a veniturilor totale.
Art. 5. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
(RON) la 5.000 lei (RON).
(2) Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„ de
organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hot„r‚ri.
(3) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 6. — Anexele nr. 1—11, 1/1 ∫i 8/1—8/4*) fac parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 martie 2006.
Nr. 412.
*) Anexele nr. 1—11, 1/1 ∫i 8/1—8/4 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 320 bis Ón afara abonamentului, care se
poate achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Marius Oprea Ón func˛ia de pre∫edinte al Institutului de Investigare
a Crimelor Comunismului Ón Rom‚nia
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. e) ∫i ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 6 alin. (41) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.724/2005 privind Ónfiin˛area Institutului
de Investigare a Crimelor Comunismului Ón Rom‚nia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei decizii, domnul Marius Oprea se nume∫te Ón

func˛ia de pre∫edinte al Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului Ón Rom‚nia.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 7 aprilie 2006.
Nr. 40.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR
™I DEZVOLT√RII RURALE
Nr. 191 din 15 martie 2006

MINISTERUL MEDIULUI
™I GOSPOD√RIRII APELOR
Nr. 326/4 aprilie 2006

ORDIN
privind prohibi˛ia pescuitului Ón anul 2006
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 38 25 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ∫i
acvacultura, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 4.451 din 6 martie 2006 al Agen˛iei Na˛ionale pentru Pescuit ∫i Acvacultur„,
Ón baza art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emit urm„torul
ordin:
SECﬁIUNEA I
Zone ∫i perioade de prohibi˛ie

Art. 1. — Se instituie m„suri de prohibi˛ie pentru
pescuitul oric„ror specii de pe∫ti, crustacee, molu∫te ∫i al
altor vie˛uitoare acvatice Ón bazinele piscicole naturale, pe o
durat„ de 60 de zile, Ón perioada 10 aprilie — 8 iunie
inclusiv, cu excep˛iile celor prev„zute Ón prezentul ordin.
Art. 2. — Se declar„ zone de protec˛ie pentru resursele
acvatice vii urm„toarele:
a) Dun„rea Veche, Óntre confluen˛a canalului Olgu˛a cu
Dun„rea Veche ∫i confluen˛a Dun„rea Veche cu Canalul
Sulina, Mm 13+1.000, pe o durat„ de 275 de zile, Ón

perioada 1 martie — 30 noiembrie inclusiv, cu excep˛ia
pescuitului recreativ/sportiv, care se va desf„∫ura Ón afara
perioadei de prohibi˛ie, cu eliberarea Ón mediul acvatic a
pe∫telui ∫i a altor vie˛uitoare acvatice capturate;
b) sectorul de pe Dun„rea Veche cuprins Óntre
confluen˛a cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 ∫i p‚n„
la confluen˛a cu canalul Sulina Mm 8+600, Ón tot timpul
anului, cu excep˛ia pescuitului recreativ/sportiv, care se va
desf„∫ura Ón afara perioadei de prohibi˛ie, cu eliberarea Ón
mediul acvatic a pe∫telui ∫i a altor vie˛uitoare acvatice
capturate;
c) lacul G‚sca din Complexul Somova—Parche∫, Ón tot
timpul anului;

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 320/10.IV.2006
d) lacul Erenciuc, Ón tot timpul anului;
e) cursul vechi al bra˛ului Sf‚ntu Gheorghe din zonele
rectificate, Ón tot timpul anului, cu excep˛ia pescuitului
recreativ/sportiv care se va desf„∫ura Ón afara perioadei de
prohibi˛ie, cu eliberarea Ón mediul acvatic a pe∫telui ∫i a
altor vie˛uitoare acvatice capturate.
Art. 3. — Se declar„ zone cu regim de protec˛ie
integral„ pentru resursele acvatice vii din Marea Neagr„
urm„toarele:
a) zona Sacalin—Z„toane;
b) Rezerva˛ia Marin„ Vama Veche — 2 Mai.
SECﬁIUNEA a II-a
Specii ∫i perioade de prohibi˛ie

Art. 4. — Se interzice pescuitul anumitor specii de
pe∫ti, dup„ cum urmeaz„:
a) ∫tiucii, pe o durat„ de 40 de zile Ón perioada
15 februarie — 26 martie Ón anii 2006 ∫i 2007; Ón perioada
10 aprilie — 8 iunie pescuitul ∫tiucii se poate efectua
numai cu folosirea echipamentelor de pescuit
recreativ/sportiv ∫i a momelilor artificiale;
b) lostri˛ei, p„str„vului de mare, v„duvi˛ei ∫i mihal˛ului,
tot timpul anului;
c) p„str„vului indigen, p„str„vului f‚nt‚nel ∫i al
coregonului, pe o durat„ de 228 de zile, Ón perioada
15 septembrie 2006 — 30 aprilie 2007, iar al lipanului, pe
o durat„ de 152 de zile, Ón perioada 1 ianuarie — 31 mai
Ón anii 2006 ∫i 2007;
d) Ón marea teritorial„ se interzic:
— pescuitul rechinului ∫i al calcanului, pe o durat„ de
60 de zile, Ón perioada 10 aprilie — 8 iunie inclusiv;
— pescuitul cambulei ∫i al limbii-de-mare Ón tot timpul
anului;
— pescuitul delfinilor Ón tot timpul anului, men˛in‚ndu-se
obligativitatea raport„rii capturilor accidentale de delfini,
inclusiv din ZEE (zona economic„ exclusiv„);
— recoltarea rapanei pe o durat„ de 60 de zile, Ón
perioada 1 iulie — 29 august inclusiv, ∫i a midiei fixate pe
st‚nci ∫i diguri, pe o durat„ de 90 de zile, Ón perioada
1 martie — 29 mai inclusiv, Ón anii 2006 ∫i 2007.
Celelalte specii marine de pe∫ti sunt permise la pescuit
tot timpului anului.
Art. 5. — Prohibi˛ia pescuitului scrumbiei de Dun„re Ón
anul 2006 se stabile∫te, pe sectoare, dup„ cum urmeaz„:
a) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de
Dun„re ∫i bra˛ele sale de la Marea Neagr„ p‚n„ la Ceatal
Chilia, Mm 43, pe o durat„ de 7 zile, Ón perioada 17—23
aprilie inclusiv;
b) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de
Dun„re ∫i bra˛ele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, p‚n„ la
Vadu Oii, km 238, pe o durat„ de 20 de zile, Ón perioada
19 aprilie — 8 mai inclusiv;
c) se interzice pescuitul scrumbiei pe sectorul de
Dun„re ∫i bra˛ele sale de la Vadu Oii, km 238, p‚n„ la
Gura Timocului, km 845,6, pe o durat„ de 30 de zile, Ón
perioada 4 mai — 2 iunie inclusiv.
SECﬁIUNEA a III-a
Unelte, dimensiuni minime ale ochiurilor
de plas„ ∫i metode de pescuit

Art. 6. — Œn activitatea de pescuit Ón scop comercial se
interzice folosirea:
a) la pescuitul marin a avelor de orice tip, ohanelor,
setcilor Ón deriv„ a c„ror lungime total„ este mai mare de
2,5 km, precum ∫i a setcilor de calcan confec˛ionate din
fire cu fine˛ea mai mic„ de 6,350 m/kg;
b) traulului Ón zona marin„ sub izobata de 20 m;
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c) uneltelor tip drag„ ∫i a traulului de fund Ón Marea
Neagr„;
d) setcilor ∫i a avelor de orice tip Ón Complexul Razim—
Sinoie ∫i Ón lacurile litorale;
e) setcilor ∫i a avelor tractate Ón perimetrul Rezerva˛iei
Biosferei îDelta Dun„rii“;
f) n„voadelor Ón re˛eaua de canale, g‚rle ∫i sahale din
perimetrul Rezerva˛iei Biosferei îDelta Dun„rii“;
g) uneltelor tip prostovol, n„patc„ ∫i trandad„, precum
∫i a l„pta∫ului, cu excep˛ia zonelor de frontier„;
h) n„voadelor, pe o durat„ de 154 de zile, Ón perioada
10 aprilie — 10 septembrie inclusiv, Ón Delta Dun„rii ∫i Ón
Lunca inundabil„ a Dun„rii, ∫i, Ón perioada 1 aprilie —
1 octombrie, Ón Complexul Razim—Sinoie ∫i Ón celelalte
lacuri litorale;
i) setcilor ∫i a avelor de orice tip Ón b„l˛ile, lacurile,
g‚rlele ∫i canalele de pe teritoriul Rezerva˛iei Biosferei
îDelta Dun„rii“, Ón perioada 1 iulie — 31 august;
j) setcilor de scrumbie, Ón perioada 1 august 2006 —
1 martie 2007 inclusiv;
k) uneltelor de pescuit tractate tip traul ∫i n„vod pe
Dun„re ∫i pe bra˛ele sale;
l) uneltelor de plas„ Ón r‚urile ∫i lacurile naturale din
zona de munte;
m) carmacelor ∫i c„rm„cu˛elor Ón bazinele piscicole
naturale;
n) uneltelor de pescuit din plas„ monofilament.
Art. 7. — Este interzis„ utilizarea uneltelor de pescuit
care au dimensiunile minime ale ochiurilor de plas„ mai
mici de:
a) a = 30 mm, respectiv 2a = 60 mm, la uneltele de
pescuit activ pentru scrumbie, inclusiv la setcile Ón deriv„;
b) a = 20 mm, respectiv 2a = 40 mm, la uneltele tip
sac instalate la st„vilarele lacurilor litorale;
c) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la camera de
prindere a talienelor Ón zona litoralului rom‚nesc al M„rii
Negre;
d) a = 180 mm, respectiv 2a = 360 mm, Ón afara
apelor teritoriale, ∫i 200 mm, respectiv 2a = 400 mm, Ón
apele teritoriale, la setcile de calcan;
e) a = 7 mm, respectiv 2a = 14 mm, la c„ma∫a
traulelor Ón Marea Neagr„;
f) a = 10 mm, respectiv 2a = 20 mm, la mati˛a
n„voadelor de plaj„;
g) a = 50 mm, respectiv 2a = 100 mm, la mati˛a
n„voadelor Ón Complexul Razim—Sinoie;
h) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la camerele de
prindere ale vintirelor ∫i talienelor de balt„ Ón Complexul
Razim—Sinoie ∫i Ón lacurile litorale;
i) a = 12 mm, respectiv 2a = 24 mm, la setcile de
oblete, Ón afara perimetrului Rezerva˛iei Biosferei îDelta
Dun„rii“; pe teritoriul Rezerva˛iei Biosferei îDelta Dun„rii“
setcile de oblete sunt interzise;
j) a = 40 mm, respectiv 2a = 80 mm, la uneltele de
pescuit tip setci ∫i ave;
k) a = 32 mm, respectiv 2a = 64 mm, la uneltele tip
n„vod, vintire ∫i taliene de balt„.
SECﬁIUNEA a IV-a
Dispozi˛ii finale

Art. 8. — Dimensiunile minime Ón centimetri ale pe∫tilor
∫i ale altor resurse acvatice vii care pot fi pescuite sunt
cele Ónscrise Ón anexa nr. 4 la Legea nr. 192/2001 privind
resursele acvatice vii, pescuitul ∫i acvacultura, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Art. 9. — Prevederile prezentului ordin nu se aplic„
unit„˛ilor de acvacultur„.
Art. 10. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
se sanc˛ioneaz„ potrivit dispozi˛iilor Legii nr. 192/2001,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale
Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezerva˛iei Biosferei
îDelta Dun„rii“, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 11. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i

dezvolt„rii rurale ∫i al ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor nr. 178/269/2005 privind prohibi˛ia pescuitului Ón anul
2005, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 294 din 7 aprilie 2005.
Art. 12. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,

Gheorghe Flutur

Sulfina Barbu

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autoriza˛i
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de
clasificare a carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Procesul-verbal nr. 39/2006 cuprinz‚nd Lista cu clasificatorii autoriza˛i propu∫i de Comisia de clasificare a
carcaselor de porcine, bovine ∫i ovine ∫i Referatul de aprobare nr. 100.459 din 5 aprilie 2006,
Ón temeiul 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,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu
clasificatorii

autoriza˛i, publicat Ón Monitorul Oficial al

Rom‚niei, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu
Nr.
crt.

Numele ∫i
prenumele

Specia

î144.
145.

Alm„∫anu Steliana
Burleasca Nicu∫or

porcine
porcine

146.

Chiriac Stan Ion

porcine

147.

Dan Octavian

porcine

148.
149.

Diaconu Valentin
Dumitru Andrei-Denis

porcine
porcine

150.

Ifrim Gelu Mircea

porcine

151.

Lica Marin

porcine

152.
153.
154.

Priboianu Daniel
St‚ng„ Mircea-Tatian
Stoian Iulian-Marian

porcine
porcine
porcine

155.
156.
157.

Stoica Marian
Szasz Karoly
Tartan Gheorghe

porcine
porcine
porcine

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
— Œn anexa îLista cu clasificatorii autoriza˛i“, dup„
pozi˛ia 143 se introduc 14 noi pozi˛ii, pozi˛iile 144—157, cu
urm„torul cuprins:
Domiciliul

Comuna Peretu, jude˛ul Teleorman
satul Dobrote∫ti, comuna Dobrote∫ti,
jude˛ul Teleorman
Foc∫ani, Bd. Br„ilei nr. 14, bl. 14, et. 1, ap. 5,
jude˛ul Vrancea
Craiova, Aleea Ghe˛i∫oarei bl. 167E, sc. 1, ap. 3,
jude˛ul Dolj
Sibiu, str. Costache Negruzzi nr. 8, jude˛ul Sibiu
Ploie∫ti, str. Gheorghe Gr. Cantacuzino nr. 218A,
bl. 131B2, et. 3, ap. 7, jude˛ul Prahova
Fete∫ti, Str. Ceahl„ului bl. V1, sc. B, ap. 1,
jude˛ul Ialomi˛a
Ro∫iori de Vede, Str. Republicii nr. 28,
bl. 28, sc. B, ap. 15, jude˛ul Teleorman
Satul Loturi, comuna Schitu Gole∫ti, jude˛ul Arge∫
Zimnicea, str. Cuza Vod„ nr. 84, jude˛ul Teleorman
Urziceni, calea Bucure∫ti nr. 51, bl. OC4, et. 2,
ap. 8, jude˛ul Ialomi˛a
Constan˛a, Str. Prim„verii nr. 55, jude˛ul Constan˛a
Satul Ormeni∫ nr. 94, comuna Ormeni∫, jude˛ul Bra∫ov
Baia Mare, str. George Co∫buc nr. 20, ap. 56,
jude˛ul Maramure∫

Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 229.

Cod numeric
personal

2580925341708
1820514340912
1580730390692
1690615161048
1600915323946
1850726297303
1591201211664
1500820341690
1620716030030
1730307345388
1650624214658
1530223131273
1650523083715
1500425240060“
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Normei tehnice interne cu privire la gestionarea durabil„ a resurselor
acvatice vii din apele de munte gestionate de Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 83 ∫i 84 din Legea nr. 26/1996 — Codul silvic ∫i ale art. II1 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii,
pescuitul ∫i acvacultura,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Practicarea pescuitului recreativ/sportiv Ón
apele de munte gestionate de Regia Na˛ional„ a P„durilor —
Romsilva prin ocoalele silvice se face Ón baza Normei
tehnice interne cu privire la gestionarea durabil„ a
resurselor acvatice vii din apele de munte gestionate de
Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva, prev„zut„ Ón
anexa nr. 1.
Art. 2. — Dreptul de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón
apele de munte se atribuie, la cerere, asocia˛iilor de
pescari sportivi legal constituite, precum ∫i altor asocia˛ii de
pescari sportivi nou-Ónfiin˛ate, legal constituite.
Art. 3. — Dreptul de pescuit Ón scop recreativ/sportiv Ón
apele de munte gestionate de Regia Na˛ional„ a P„durilor —

Romsilva prin direc˛iile silvice ∫i ocoalele silvice se atribuie
de c„tre acestea, Ón baza Permisului de pescuit Ón scop
recreativ/sportiv Ón apele de munte, al c„rui model este
prev„zut Ón anexa nr. 2.
Art. 4. — Formularele permiselor de pescuit
recreativ/sportiv Ón apele de munte sunt tip„rite, Ónseriate ∫i
gestionate, conform legii, de c„tre Regia Na˛ional„ a
P„durilor — Romsilva.
Art. 5. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 231.

ANEXA Nr. 1

NORM√ TEHNIC√ INTERN√
cu privire la gestionarea durabil„ a resurselor acvatice vii din apele de munte gestionate
de Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva
A. Reglement„ri legale
Art. 1. — Personalul silvic specializat, pe fiecare fond
de pescuit, delimiteaz„ ∫i marcheaz„ cu panouri zonele
oprite de la pescuit, precum ∫i zonele de protec˛ie pe care
s-a stabilit c„ pescuitul este interzis, Ón vederea refacerii
efectivelor de salmonide.
B. Lucr„ri de amenajare ∫i exploatare a fondurilor de
pescuit din apele de munte
Art. 2. — Regia Na˛ional„ a P„durilor — Romsilva, ca
gestionar al resurselor acvatice vii din apele de munte,
aplic„ m„suri de gestionare durabil„ a resurselor acvatice
din apele de munte, prin Ómbun„t„˛irea condi˛iilor naturale
de cre∫tere a salmonidelor pe zonele de pescuit gestionate,
prin amenajare de cascade podite, cascade simple, pinteni
∫i topli˛e pentru stocarea materialului biologic (puie˛i de
p„str„vi) destinat repopul„rilor anuale.
Art. 3. — Pescuitul recreativ/sportiv poate fi exercitat de
orice persoan„, cet„˛ean rom‚n sau str„in, pe baz„ de
permis de pescuit eliberat de Regia Na˛ional„ a P„durilor —
Romsilva, prin direc˛iile ∫i ocoalele silvice din subordine, Ón
baza autoriza˛iei de atribuire a dreptului de pescuit, emis„
de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i Acvacultur„.
Art. 4. — Direc˛iile ∫i ocoalele silvice vor elibera, la
cerere, permise de pescuit recreativ/sportiv, direct sau prin
Ómputernici˛i (∫efi de ocoale, p„durari, mai∫tri de v‚n„toare).

Art. 5. — Œn Permisul de pescuit recreativ/sportiv Ón
apele de munte se vor Ónscrie at‚t zona de pescuit pe
care se poate pescui, c‚t ∫i zilele libere la pescuit pe
fiecare zon„.
Art. 6. — Pescuitul recreativ/sportiv Ón apele de munte
este permis a fi exercitat de pe mal, cu undi˛a sau lanseta
˛inut„ Ón m‚n„ ∫i folosind Ón exclusivitate momeli artificiale.
Undi˛a va fi prev„zut„ cu cel mult 2 (dou„) c‚rlige.
Art. 7. — (1) Pescarii sportivi vor re˛ine numai capturile
cu lungimea minim„ de 20 cm pentru p„str„v, 22 cm
pentru coregon ∫i 25 cm pentru lipan, iar restul pe∫tilor vor
fi elibera˛i Ón ap„, la locul captur„rii.
(2) Fiecare pescar sportiv va re˛ine maximum 5 pe∫ti/zi
de pescuit.
(3) Pescuitul recreativ/sportiv Ón apele de munte este
permis numai Ón timpul zilei, de la r„s„ritul ∫i p‚n„ la
apusul soarelui.
Art. 8. — Serviciul v‚n„toare ∫i salmonicultur„ din
cadrul Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ómpreun„
cu responsabilii activit„˛ii pe linie de salmonicultur„ din
cadrul direc˛iilor silvice vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentei norme tehnice interne.
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*) Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.

ANEXA Nr. 2*)
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