
ORDONANTA nr. 33 din 1 august 2007 
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005  privind 

reglementarea unor masuri financiare 
 

MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 10 august 2007   
  
    
 

     
    ART. I 
     Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005  privind reglementarea unor mãsuri financiare, 
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, 
aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 97/2006 , cu completãrile 
ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 
    1. Titlul secţiunii 1 a capitolului I se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: 
    "SECŢIUNEA 1 
 
    Contribuţia asupra producţiei de zahãr şi izoglucozã, contribuţia pentru finanţarea 
mãsurilor de restructurare a industriei zahãrului şi stabilirea unor mãsuri tranzitorii în 
sectorul inului şi al cânepei destinate producţiei pentru fibre" 
    2. Dupã articolul 2 se introduc douã noi articole, articolele 2^1 şi 2^2, cu urmãtorul 
cuprins: 
    "Art. 2^1. - (1) În vederea finanţãrii mãsurilor de restructurare prevãzute în 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 320/2006 de instituire a unui regim temporar de 
restructurare a industriei zahãrului în Comunitatea Europeanã şi de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, se 
instituie obligaţia plãţii de sume temporare de restructurare. Veniturile provenite din 
colectarea acestor sume reprezintã venituri alocate Fondului temporar pentru 
restructurarea industriei zahãrului în Comunitatea Europeanã, conform prevederilor 
Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene. 
    (2) Sumele temporare de restructurare, stabilite conform art. 11 din Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 320/2006, se colecteazã de la contribuabilii producãtori de zahãr 
din sfeclã de zahãr şi de la contribuabilii producãtori de izoglucozã, care deţin o cotã. 
    (3) Sumele colectate potrivit prevederilor alin. (2) se înregistreazã în bugetul de 
stat şi se vireazã la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zahãrului în 
Comunitatea Europeanã. 
    Art. 2^2. - (1) Procesatorii primari autorizaţi/operatorii economici autorizaţi în baza 
Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului nr. 1.044/2003  privind 
autorizarea unitãţilor de procesare primarã a tulpinilor de in şi cânepã pentru fibrã vor 
transmite comunicãri privind situaţia stocurilor de tulpini şi fibrã de in şi cânepã 
deţinute la data de 30 iunie 2007. Comunicãrile se transmit la direcţiile pentru 
agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene şi a municipiului Bucureşti, în termenele 
prevãzute de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 296/2007 de stabilire a unor mãsuri 
tranzitorii în sectorul inului şi al cânepei destinate producţiei de fibre în Bulgaria şi în 
România. 
    (2) Pentru netransmiterea comunicãrilor în termenele prevãzute sau transmiterea 
de comunicãri incomplete, procesatorii primari autorizaţi/operatorii economici 
autorizaţi se sancţioneazã prin aplicarea unui avertisment scris, concomitent 
solicitându-li-se reglementarea situaţiei în termen de 30 de zile. 



    (3) Nereglementarea situaţiei în termenul solicitat sau transmiterea de informaţii 
false se sancţioneazã prin retragerea autorizaţiei de procesare primarã a inului şi/sau 
cânepei pentru fibrã. 
    (4) Verificarea comunicãrilor prevãzute la alin. (2) se face de cãtre reprezentanţii 
din cadrul direcţiilor pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene şi a municipiului 
Bucureşti." 
    ART. II 
    Prezenta ordonanţã intrã în vigoare la 3 zile de la data publicãrii în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
 
                                  
 


