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DECRETE

ªI

LEGI

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului
a Instrumentului de amendare
a Constituþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor
(Geneva, 1992) ºi a Instrumentului de amendare
a Convenþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor
(Geneva, 1992), semnate la Kyoto la 14 octombrie 1994
În temeiul art. 91 alin. (1) ºi al art. 99 din Constituþia României, precum ºi al art. 1 ºi 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea
tratatelor,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare Parlamentului Instrumentul de
amendare a Constituþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva,
1992) ºi Instrumentul de amendare a Convenþiei Uniunii Internaþionale a
Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992), semnate la Kyoto la 14 octombrie 1994.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 23 ianuarie 1996.
Nr. 7.
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Instrumentului de amendare
a Constituþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor
(Geneva, 1992) ºi a Instrumentului de amendare
a Convenþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor
(Geneva, 1992), semnate la Kyoto la 14 octombrie 1994
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Instrumentul de amendare a Constituþiei
Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992) ºi Instrumentul de
amendare a Convenþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva,
1992), semnate la Kyoto la 14 octombrie 1994.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 21 februarie 1996, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

CONSTANTIN DAN VASILIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 mai
1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 43.
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INSTRUMENT DE AMENDARE

a Constituþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992)*)
(Amendamente adoptate de Conferinþa plenipotenþiarilor, Kyoto, 1994)
ARTICOLUL 9 (CS)
Principii privind alegerile ºi problemele conexe

Partea I
Preambul
În virtutea ºi pentru aplicarea dispoziþiilor corespunzãtoare ale Constituþiei Uniunii Internaþionale a
Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992) ºi în special a dispoziþiilor art. 55, Conferinþa plenipotenþiarilor Uniunii
Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Kyoto, 1994) a adoptat
urmãtoarele amendamente la Constituþia amintitã mai sus:

MOD 62

ARTICOLUL 8 (CS)
Conferinþa plenipotenþiarilor
MOD 50

MOD 57

ADD 59A

ADD 59B
ADD 59C

ADD 59D

b) examineazã rapoartele întocmite de
cãtre consiliu asupra activitãþii uniunii de la
ultima conferinþã a plenipotenþiarilor, precum
ºi asupra politicii generale ºi planificãrii
strategice a uniunii.
i) examineazã ºi adoptã, dacã este cazul,
propuneri de amendamente la prezenta
constituþie ºi la convenþie, formulate de
membrii uniunii, conform dispoziþiilor art. 55
al prezentei constituþii ºi, respectiv, dispoziþiilor corespunzãtoare ale convenþiei.
3. În mod excepþional, în intervalul dintre
douã conferinþe ordinare ale plenipotenþiarilor, poate fi convocatã o conferinþã extraordinarã a plenipotenþiarilor, având o ordine
de zi restrânsã, pentru tratarea unor
subiecte specifice:
a) prin hotãrârea precedentei conferinþe
ordinare a plenipotenþiarilor;
b) la cererea formulatã în mod individual
de cãtre douã treimi din numãrul membrilor
uniunii ºi adresatã secretarului general;
c) la propunerea consiliului, cu acordul a
cel puþin douã treimi din numãrul membrilor
uniunii.

MOD 63

b) Secretarul general, vicesecretarul general, directorii birourilor ºi membrii
Comitetului Regulamentului radiocomunicaþiilor, aleºi dintre candidaþii propuºi de cãtre
membri, în calitate de cetãþeni ai acestora,
sã fie toþi cetãþeni ai unor þãri membre
diferite ºi ca, la alegerea lor, sã se þinã în
mod corespunzãtor seama de o repartiþie
geograficã echitabilã între regiunile lumii; în
ceea ce priveºte pe funcþionarii aleºi, sã se
þinã seama, de asemenea, în mod corespunzãtor, de principiile enumerate la numãrul 154 al prezentei constituþii.
c) Membrii Comitetului Regulamentului
radiocomunicaþiilor sã fie aleºi individual,
fiecare membru neputând propune decât un
singur candidat.
ARTICOLUL 28 (CS)
Finanþele uniunii

MOD 163

(4) Clasa de contribuþie aleasã de fiecare
membru, în conformitate cu numãrul 161 sau
cu numãrul 162 de mai sus, este aplicabilã
primului buget bienal, socotind de la expirarea perioadei de 6 luni, vizatã la numãrul
161 sau la numãrul 162 de mai sus.

PARTEA a II-a
Data intrãrii în vigoare
Amendamentele conþinute în prezentul instrument, în totalitatea lor ºi sub forma unui singur instrument, vor intra în
vigoare la 1 ianuarie 1996 între membrii care sunt pãrþi la
Constituþia ºi la Convenþia Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992) ºi care au depus înaintea acestei date instrumentul lor de ratificare, de acceptare sau de
aprobare a prezentului instrument sau de aderare la acesta.
În baza celor convenite, subsemnaþii plenipotenþiari au
semnat originalul prezentului instrument de amendare a
Constituþiei Uniunii Inter naþionale a Telecomunicaþiilor
(Geneva, 1992).
Întocmit la Kyoto la 14 octombrie 1994.

INSTRUMENT DE AMENDARE

a Convenþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992)*)
(Amendamente adoptate de Conferinþa plenipotenþiarilor, Kyoto, 1994)

Partea I
Preambul

Telecomunicaþiilor (Kyoto, 1994) a adoptat urmãtoarele
amendamente la convenþia amintitã mai sus:
ARTICOLUL 4 (CV)
Consiliul

În virtutea ºi pentru aplicarea dispoziþiilor corespunzãtoare ale Convenþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992) ºi în special a dispoziþiilor art. 42,
Conferinþa plenipotenþiarilor a Uniunii Inter naþionale a
*) Traducere.

MOD 50

1. Numãrul membrilor consiliului este fixat
de cãtre conferinþa plenipotenþiarilor care se
þine la fiecare 4 ani.
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ADD 50A
MOD 80

2. Acest numãr nu trebuie sã depãºeascã
25% din numãrul total al membrilor uniunii.
(14) este însãrcinat sã asigure coordonarea
cu toate organizaþiile internaþionale vizate la
art. 49 ºi 50 ale constituþiei. În acest scop,
încheie în numele uniunii acorduri provizorii
cu organizaþiile internaþionale vizate la
art. 50 al constituþiei ºi la numerele 260 ºi
261 ale convenþiei ºi cu Naþiunile Unite în
aplicarea Acordului dintre Organizaþia
Naþiunilor Unite ºi Uniunea Internaþionalã a
Telecomunicaþiilor; aceste acorduri provizorii
trebuie sã fie supuse urmãtoarei conferinþe
a plenipotenþiarilor, în conformitate cu dispoziþiile pertinente ale art. 8 al constituþiei.

ARTICOLUL 7 (CV)
Conferinþele mondiale ale radiocomunicaþiilor
MOD 118

(2) Cadrul general al acestei ordini de zi ar
trebui sã fie fixat cu 4 ani înainte, iar ordinea de zi definitivã este fixatã de consiliu,
de preferinþã cu 2 ani înaintea conferinþei,
cu acordul majoritãþii membrilor uniunii, sub
rezerva dispoziþiilor numãrului 47 al prezentei convenþii. Aceste douã versiuni ale ordinii de zi sunt bazate pe recomandãrile
Conferinþei mondiale a radiocomunicaþiilor în
aplicarea dispoziþiilor numãrului 126 al prezentei convenþii.

ARTICOLUL 19 (CV)
Participarea de entitãþi ºi organizaþii, altele decât
administraþiile, la activitãþile uniunii
MOD 239

NOC 475

(MOD) 476

(MOD) 477

(MOD) 478

(MOD) 479

9. O entitate sau o organizaþie vizatã la
numãrul 229 sau la numãrul 230 de mai
sus poate acþiona în numele membrului
care a aprobat-o, dacã aceasta îl înºtiinþeazã pe directorul biroului interesat cã el a
autorizat-o în acest scop.

ARTICOLUL 23 (CV)
Invitarea ºi admiterea la conferinþele plenipotenþiarilor,
când existã un guvern care invitã
MOD 258

3. Secretarul general invitã în calitate de
observatori:
MOD 262A a) entitãþile ºi organizaþiile vizate la numãrul
229 al prezentei convenþii ºi organizaþiile
având un caracter internaþional care reprezintã aceste entitãþi ºi organizaþii;
(MOD) 269 b) observatorii organizaþiilor ºi ai instituþiilor
invitate conform numerelor 259 ºi 262A.

(MOD) 480

(MOD) 481

ARTICOLUL 24 (CV)
Invitarea ºi admiterea la conferinþele radiocomunicaþiilor,
când existã un guvern care invitã
MOD 271

2. (1) Dispoziþiile numerelor 256 Ñ 265 ale
prezentei convenþii, cu excepþia numãrului
262A, sunt aplicabile conferinþelor radiocomunicaþiilor.

ARTICOLUL 32 (CV)
Regulamentul interior al conferinþelor ºi al altor reuniuni
MOD 379

(2) Textul oricãrei propuneri importante care
trebuie sã facã obiectul unui vot trebuie sã
fie distribuit în limbile de lucru ale conferinþei, cu suficient timp înainte, pentru a permite studiul sãu înaintea discuþiilor.

(MOD) 482

(MOD) 483

ARTICOLUL 33 (CV)
Finanþele
4. Dispoziþiile urmãtoare se aplicã contribuþiilor organizaþiilor vizate la numerele 259 Ñ
262 ºi entitãþilor admise sã participe la activitatea uniunii, în conformitate cu dispoziþiile
art. 19 al prezentei convenþii.
(1) Organizaþiile vizate la numerele 259 Ñ
262 ale prezentei convenþii ºi celelalte
organizaþii internaþionale care participã la o
conferinþã a plenipotenþiarilor, la un sector
al uniunii sau la o conferinþã mondialã a
telecomunicaþiilor internaþionale contribuie la
cheltuielile acestei conferinþe sau ale acestui sector, în conformitate cu numerele 479
Ñ 481 de mai jos, dupã caz, cu excepþia
cazurilor în care ele au fost exonerate sub
rezerva reciprocitãþii.
(2) Orice entitate sau organizaþie care figureazã în listele menþionate la numãrul 237
al prezentei convenþii contribuie la cheltuielile acestui sector, în conformitate cu numerele 479 ºi 480 de mai jos.
(3) Orice entitate sau organizaþie care figureazã în listele menþionate la numãrul 237
al prezentei convenþii, care participã la o
conferinþã a radiocomunicaþiilor, la o conferinþã mondialã a telecomunicaþiilor internaþionale sau la o conferinþã sau la o
adunare a unui sector la care ea nu este
membrã, contribuie la cheltuielile acestei
conferinþe sau ale acestei adunãri, în conformitate cu numerele 479Ñ481 de mai
jos.
(4) Contribuþiile menþionate la numerele
476, 477 ºi 478 sunt bazate pe libera alegere a unei clase de contribuþie din scara
care figureazã la numãrul 468 de mai sus,
cu excepþia claselor de 1/4, 1/8 ºi 1/16
dintr-o unitate, rezervate membrilor uniunii
(aceastã excepþie nu se aplicã Sectorului
dezvoltãrii telecomunicaþiilor); clasa aleasã
este comunicatã secretarului general; entitatea sau organizaþia interesatã poate în
orice moment sã aleagã o clasã de contribuþie superioarã celei pe care o adoptase
înainte.
(5) Cuantumul unitãþii de contribuþie la cheltuielile fiecãrui sector interesat este fixat la
1/5 din unitatea contributivã a membrilor
uniunii. Aceste contribuþii sunt considerate
ca un venit al uniunii. Ele produc dobânda,
în conformitate cu dispoziþiile numãrului 474
de mai sus.
(6) Cuantumul unitãþii de contribuþie la cheltuielile unei conferinþe sau ale unei adunãri
este fixat prin împãrþirea sumei totale a
bugetului conferinþei sau al adunãrii în
chestiune la numãrul total de unitãþi contributive plãtite de membri drept contribuþia
lor la cheltuielile uniunii. Contribuþiile sunt
considerate ca un venit al uniunii. Ele produc dobânda începând cu a ºaizecea zi
care urmeazã trimiterii facturilor, în procentele fixate la numãrul 474 de mai sus.
(7) Reducerea numãrului de unitãþi contributive nu este posibilã decât în conformitate
cu principiile enunþate în dispoziþiile pertinente ale art. 28 al Constituþiei.
(8) În caz de denunþare a participãrii la
lucrãrile unui sector sau dacã se pune
capãt acestei participãri (a se vedea numãrul 240 al prezentei convenþii), contribuþia

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113

5

ANEXA (CV)
MOD 1.002 Observator: Persoanã trimisã de:
Ñ Organizaþia Naþiunilor Unite, o instituþie
specializatã a Naþiunilor Unite, Agenþia
Internaþionalã a Energiei Atomice, o organizaþie regionalã de telecomunicaþii sau o
organizaþie interguvernamentalã care
exploateazã sisteme de sateliþi, pentru a
participa cu titlu consultativ la Conferinþa
plenipotenþiarilor, la o conferinþã sau la o
reuniune a unui sector;
Ñ o organizaþie internaþionalã, pentru a
participa cu titlu consultativ la o conferinþã
sau la o reuniune a unui sector;
Ñ guvernul unui membru al uniunii, pentru
a participa fãrã drept de vot la o conferinþã
regionalã;
Ñ o entitate sau o organizaþie vizatã la
numãrul 229 al convenþiei sau o organizaþie
cu caracter internaþional reprezentând astfel
de entitãþi sau organizaþii,
în conformitate cu dispoziþiile pertinente ale
prezentei convenþii.

trebuie sã fie achitatã pânã în ultima zi a
lunii în care denunþarea capãtã efect sau a
lunii în care se pune capãt participãrii.
(MOD) 484 5. Preþul de vânzare al publicaþiilor este
stabilit de cãtre secretarul general, în preocuparea de a acoperi, ca regulã generalã,
cheltuielile de reproducere ºi de distribuire.
(MOD) 485 6. Uniunea menþine un fond de rezervã,
care constituie un capital de rulment ce
permite sã se facã faþã cheltuielilor esenþiale ºi sã se menþinã rezerve suficiente în
numerar pentru a evita, în mãsura posibilului, sã se recurgã la împrumuturi. Consiliul
fixeazã anual cuantumul fondului de rezervã
în funcþie de cerinþele prevãzute. La sfârºitul fiecãrui exerciþiu bugetar bienal, toate
creditele bugetare care n-au fost consumate
sunt introduse în fondul de rezervã.
Celelalte detalii referitoare la acest fond de
rezervã sunt descrise în Regulamentul
financiar.
(MOD) 486 7. (1) În acord cu Comitetul de coordonare,
secretarul general poate sã accepte contribuþii voluntare în numerar sau în naturã,
sub rezerva conformitãþii condiþiilor aplicabile acestor contribuþii, dupã caz, cu obiectul ºi cu programele uniunii, precum ºi cu
Regulamentul financiar care va trebui sã
conþinã dispoziþii speciale referitoare la
acceptarea ºi la utilizarea acestor contribuþii
voluntare.
NOC 487
(2) Secretarul general dã socotealã consiliului despre aceste contribuþii voluntare în
raportul de gestiune financiarã ºi într-un
document care indicã pe scurt originea ºi
utilizarea propusã pentru fiecare dintre
aceste contribuþii ºi urmarea care le-a fost
datã.

Partea a II-a
Data intrãrii în vigoare
Amendamentele conþinute în prezentul instrument, în
totalitatea lor ºi sub forma unui singur instrument, vor intra
în vigoare la 1 ianuarie 1996 între membrii care sunt pãrþi
la Constituþia ºi la Convenþia Uniunii Internaþionale a
Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992) ºi care au depus înaintea acestei date instrumentul lor de ratificare, de acceptare
sau de aprobare a prezentului instrument sau de aderare
la acesta.
În baza celor convenite, subsemnaþii plenipotenþiari au
semnat originalul prezentului instrument de amendare a
Convenþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor
(Geneva, 1992).
Întocmit la Kyoto la 14 octombrie 1994.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentului
de amendare a Constituþiei Uniunii Internaþionale
a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992) ºi a Instrumentului
de amendare a Convenþiei Uniunii Internaþionale
a Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992), semnate la Kyoto
la 14 octombrie 1994
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Instrumentului de
amendare a Constituþiei Uniunii Internaþionale a Telecomunicaþiilor (Geneva,
1992) ºi a Instrumentului de amendare a Convenþiei Uniunii Internaþionale a
Telecomunicaþiilor (Geneva, 1992), semnate la Kyoto la 14 octombrie 1994,
ºi se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 209.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam
privind transporturile maritime, semnat la Bucureºti
la 1 septembrie 1994
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Acordul dintre Guver nul României ºi
Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureºti la 1 septembrie 1994.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 21 februarie 1996, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI

CONSTANTIN DAN VASILIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 mai
1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 45.
ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam
privind transporturile maritime
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, denumite în continuare pãrþi contractante, în scopul
dezvoltãrii relaþiilor prieteneºti ºi întãririi cooperãrii lor în domeniul transportului maritim, în conformitate cu principiile egalitãþii ºi avantajului reciproc,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL I

În acest acord:
1. Termenul nave ale oricãrei pãrþi contractante înseamnã
nave comerciale sub pavilion naþional ºi înregistrate în
România sau, respectiv, în Republica Socialistã Vietnam.
Termenul de mai sus nu include nave militare sau alte
nave utilizate exclusiv în scopuri militare, navele utilizate
pentru hidrografie, oceanografie sau cercetare ºtiinþificã ºi
navele de pescuit.
2. Termenul autoritate competentã înseamnã pentru
România Ñ Ministerul Transporturilor ºi pentru Republica
Socialistã Vietnam Ñ Biroul Maritim Naþional al Vietnamului
(VINAMARINE).
3. Termenul membri de echipaj înseamnã cãpitanul ºi
orice altã persoanã angajatã, de fapt, la bordul navei oricãrei pãrþi contractante, care este inclusã pe lista echipajului, deþinând documentele de identitate eliberate de
autoritatea competentã a oricãrei pãrþi contractante.
4. Termenul pasageri înseamnã acele persoane care
sunt transportate cu navele oricãrei pãrþi contractante, care
nu sunt angajate în nici un fel de funcþie la bordul acelor
nave ºi ale cãror nume sunt incluse pe lista de pasageri a
navelor respective.
5. Termenul întreprinderi de navigaþie înseamnã întreprinderi sau societãþi de navigaþie ai cãror armatori au domiciliul permanent sau sunt localizate pe teritoriul uneia dintre
cele douã þãri.

6. Termenul porturi înseamnã locurile de încãrcare sau
descãrcare a mãrfurilor ºi/sau a pasagerilor, precum ºi
locurile autorizate pentru ancorarea navelor, în mod oficial,
situate pe teritoriul fiecãreia dintre cele douã þãri.
ARTICOLUL II

1. Navele oricãrei pãrþi contractante, în conformitate cu
regulile ºi reglementãrile fiecãrei pãrþi contractante, vor
avea permisiunea sã navigheze între porturile celor douã
þãri, care sunt deschise comerþului internaþional ºi angajate
în servicii de transporturi mãrfuri ºi pasageri, denumite în
continuare servicii convenite, între cele douã þãri sau între
una dintre cele douã þãri ºi o þarã terþã.
2. Navele comerciale sub pavilioanele unor terþe state,
care sunt navlosite ºi/sau operate de cetãþeni sau companii
de navigaþie ale oricãreia dintre pãrþile contractante pot, de
asemenea, pe baza autorizãrii corespunzãtoare a ambelor
pãrþi contractante, sã participe la serviciile convenite de
comun acord între autoritãþile competente ale pãrþilor
contractante.
ARTICOLUL III

1. Regimul naþiunii celei mai favorizate va fi acordat
navelor oricãrei pãrþi contractante, precum ºi încãrcãturii
acestora la sosirea, plecarea sau în timpul staþionãrii în
porturile ºi locurile de ancorare ale celeilalte pãrþi contractante.
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2. Regimul naþiunii celei mai favorizate se va acorda, în
ceea ce priveºte libertatea de acces în porturi al navelor,
atribuirea locurilor pentru nave la chei, folosirea instalaþiilor
portuare, inclusiv a echipamentului docurilor pentru încãrcare-descãrcare, stivuire, depozitare, folosirea unor instalaþii
pentru navigaþie ºi servicii de pilotaj în porturi ºi rade, executarea de manevre ºi transbordarea mãrfurilor, perceperea
diverselor impozite ºi taxe privind navele ºi activitãþile lor
comerciale, aprovizionarea navelor, membrilor echipajului ºi
pasagerilor cu proviziile necesare, îndeplinirea formalitãþilor
vamale, de carantinã sau sanitare, a formalitãþilor de
trecere a frontierei de stat, precum ºi aplicarea regulilor
portuare.
3. Navelor unei pãrþi contractante nu le va fi permisã
efectuarea nici unui serviciu portuar, inclusiv servicii de
pilotaj, remorcare, ranfluare, salvare ºi asistenþã, în porturile
ºi apele teritoriale ale celeilalte pãrþi contractante, care sunt
de competenþa exclusivã a navelor sub pavilion naþional, în
afara cazului în care existã o solicitare oficialã din partea
autoritãþii portuare locale.

lalte þãri ºi sunt supuºi controlului vamal ºi de frontierã în
vigoare în acel port.
2. Persoanele care deþin documentele de identitate, conform art. VI din prezentul acord, înscrise în lista de echipaj,
pot intra sau cãlãtori pe teritoriul celeilalte þãri pentru a se
îmbarca pe alte nave, pentru repatriere, în caz de naufragiu sau alt accident sau pentru orice alt motiv considerat
justificat de cãtre autoritatea competentã a celeilalte pãrþi
contractante, cu respectarea legilor ºi reglementãrilor care
se aplicã de cãtre acea parte contractantã.
În asemenea cazuri, dacã legislaþia þãrii respective prevede solicitarea vizei, autoritãþile acelei pãrþi contractante
emit vizele necesare în termenul cel mai scurt posibil.
3. Membrii de echipaj ai oricãrei pãrþi contractante, care
au nevoie de tratament medical, vor avea permisiunea sã
intre ºi sã rãmânã pe teritoriul celeilalte þãri pe durata
necesarã pentru tratament, în conformitate cu legile ºi
reglementãrile care se aplicã de cãtre acea parte contractantã.

ARTICOLUL IV

1. În cazul în care o navã a unei pãrþi contractante este
implicatã într-o avarie maritimã sau în alt accident, în apele
teritoriale ale celeilalte pãrþi contractante, nava, pasagerii,
echipajul ºi încãrcãtura se vor bucura de aceleaºi drepturi
ºi facilitãþi acordate de aceastã parte contractantã, în situaþii similare, navelor sub pavilion propriu.
2. Dacã încãrcãtura ºi alte bunuri descãrcate sau salvate de pe nava implicatã în asemenea avarii maritime sau
în alte accidente trebuie sã fie temporar depozitate pe teritoriul celeilalte þãri, aceasta se va strãdui sã asigure, pe
cât posibil, serviciile necesare pentru depozitarea ºi protecþia bunurilor menþionate, iar asemenea încãrcãturi vor fi
scutite de toate taxele vamale, dacã aceste încãrcãturi ºi
bunuri nu sunt destinate consumului pe teritoriul acelei
þãri.
3. Autoritatea competentã a pãrþii contractante în ale
cãrei ape teritoriale o navã a celeilalte pãrþi contractante se
aflã într-una dintre situaþiile prevãzute la paragraful 1 va
notifica imediat celui mai apropiat oficiu consular sau
misiune diplomaticã a celeilalte pãrþi contractante.

1. Acest acord nu se va aplica transportului pasagerilor
ºi mãrfurilor între porturile aceleiaºi pãrþi contractante
(cabotaj).
2. Nu se considerã cabotaj situaþiile în care navele unei
pãrþi contractante navigheazã dintr-un port în altul al celeilalte pãrþi contractante, pentru a descãrca mãrfuri sau
pasageri aduºi de acea navã din alt stat sau pentru a
îmbarca mãrfuri ºi pasageri în scopul transportãrii acestora
în alt stat.
ARTICOLUL V

Toate documentele navelor, inclusiv certificatele de
naþionalitate a navei ºi certificatele de tonaj, eliberate în
mod corespunzãtor de autoritãþile competente ale oricãrei
pãrþi contractante, în conformitate cu convenþiile internaþionale recunoscute ºi regulamentele în vigoare în fiecare
þarã, vor fi recunoscute de cãtre cealaltã parte contractantã.
ARTICOLUL VI

Pãrþile contractante îºi vor recunoaºte, pe bazã de reciprocitate, documentele de identitate ale membrilor de echipaj ale navelor româneºti ºi vietnameze, emise de
autoritãþile competente, cum ar fi: carnetul de marinar ºi
paºapoartele internaþionale pentru pasageri ºi pentru membrii de familie, pentru partea românã, ºi paºapoartele de
marinar ºi/sau paºapoartele internaþionale, pentru partea
vietnamezã.
ARTICOLUL VII

1. Membrii echipajelor, cu documentele de identitate
conform art. VI din prezentul acord, înscriºi pe lista de
echipaj al navei unei pãrþi contractante pot debarca ºi circula
fãrã vizã pe perioada staþionãrii navei în portul celeilalte
pãrþi contractante, cu condiþia ca, cãpitanii sã înainteze o
listã a membrilor de echipaj autoritãþii competente, în conformitate cu legile ºi reglementãrile în vigoare aplicabile în
acel port.
Cãpitanul navei, aflându-se în portul celeilalte pãrþi contractante, sau oricare membru de echipaj desemnat de
cãtre el, poate contacta oficiul consular sau misiunea diplomaticã a þãrii sale.
Din momentul debarcãrii ºi pânã în momentul întoarcerii
lor la bordul navei, membrii echipajului sunt obligaþi sã respecte legile ºi reglementãrile în vigoare pe teritoriul celei-

ARTICOLUL VIII

ARTICOLUL IX

Fiecare dintre cele douã pãrþi contractante va lua toate
mãsurile necesare, în limitele prevederilor legislaþiei lor,
pentru a facilita ºi accelera traficul maritim dintre cele douã
þãri, pentru a reduce la maximum timpul de staþionare a
navelor în porturi, în ceea ce priveºte operaþiunile de încãrcare-descãrcare, alimentare, reparaþii, precum ºi pentru simplificarea ºi urgentarea formelor administrative de control de
frontierã, vamal, sanitar ºi ale altor formalitãþi.
ARTICOLUL X

În afara cererii cãpitanului navei sau a oficiului consular,
autoritatea competentã a pãrþii contractante unde este staþionatã o navã a celeilalte pãrþi contractante nu se va
amesteca în probleme privind conducerea internã a navei,
cum ar fi raporturile dintre membrii echipajului, probleme de
muncã, disciplinã ºi alte chestiuni privind regulile interne,
cu condiþia ca acestea sã nu pericliteze ordinea publicã ºi
securitatea þãrii-gazdã ºi sã nu afecteze pe cetãþenii þãrii
respective ori pe alte persoane decât membrii echipajului.
Prevederile prezentului articol nu se vor aplica controlului de paºapoarte, vamal ºi al certificatelor de sãnãtate
publicã, salvãrii pe mare, prevenirii poluãrii mãrii sau altor
mãsuri întreprinse la cererea sau cu consimþãmântul cãpitanului navei.
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ARTICOLUL XI

ARTICOLUL XVI

1. Fiecare parte contractantã va acorda celeilalte pãrþi
contractante dreptul de liber transfer, la cursul de schimb
oficial, al diferenþei dintre încasãrile ºi cheltuielile realizate
de întreprinderile de navigaþie, din operaþiunile de transport
de cãlãtori ºi/sau marfã. Plãþile care se efectueazã pe baza
ºi în cadrul acestui acord vor fi fãcute în valute liber convertibile. În cazul în care între cele douã pãrþi contractante
existã un acord de plãþi, se vor aplica prevederile acestuia.
2. Profiturile obþinute ca rezultat al operãrii navelor în
trafic internaþional sunt taxabile în teritoriul þãrii unde este
localizat sediul efectiv al întreprinderii de navigaþie. Dacã
pãrþile contractante vor încheia un acord privind evitarea
dublei impuneri, se vor aplica prevederile acestuia.

1. Navele unei pãrþi contractante, care intrã în portul
celeilalte pãrþi contractante pentru a descãrca o parte din
încãrcãtura lor adusã din alte þãri, pot pãstra la bord o
parte a încãrcãturii destinate altui port, fie al aceleiaºi þãri,
fie al altei þãri, fãrã sã plãteascã alte taxe, cu excepþia
celor prevãzute în aceste cazuri pentru navele care se
bucurã de regimul naþiunii celei mai favorizate.
2. De asemenea, navele oricãrei pãrþi contractante pot
naviga dintr-un port în altul al celeilalte pãrþi contractante
pentru a completa încãrcãtura destinatã altui stat, plãtind
taxele impuse în aceste cazuri navelor care se bucurã de
regimul naþiunii celei mai favorizate.

ARTICOLUL XII

ARTICOLUL XVII

În porturile pãrþilor contractante vor fi scutite de taxe de
tonaj:
a) navele care intrã ºi ies din port pe lest, din orice
parte ar veni;
b) navele care intrã în port cu încãrcãturã, în mod voit
sau obligatoriu, ºi pleacã din port fãrã a efectua operaþiuni
comerciale;
c) navele care fac escale în porturi pentru aprovizionare
cu apã, combustibil, provizii ori pentru alte necesitãþi, precum ºi în scopul de a obþine ajutor medical pentru membrii
echipajului sau pasageri, conform legilor ºi regulilor în
vigoare ale fiecãrei pãrþi contractante.
În caz de intrare forþatã în port a navei, urmãtoarele
operaþiuni nu vor fi considerate comerciale:
Ñ descãrcarea neprofitabilã ºi reîncãrcarea mãrfurilor pe
altã navã naþionalã, fãrã depozitare;
Ñ transbordarea pe o altã navã în caz de nenavigabilitate a primei nave;
Ñ cheltuielile necesare sunt supuse autorizãrii autoritãþilor competente.
Prevederile acestui articol nu se aplicã drepturilor cuvenite pentru serviciile sanitare, de pilotaj ºi de salvare, care
vor fi percepute în toate cazurile, în aceleaºi condiþii ca ºi
pentru navele celorlalte þãri care beneficiazã de regimul
naþiunii celei mai favorizate.

1. Fiecare parte contractantã va lua toate mãsurile
necesare pentru a asigura securitatea navelor, a membrilor
echipajului, a încãrcãturii ºi a altor persoane ºi bunuri existente la bordul navelor celeilalte pãrþi contractante, în timp
ce navele se aflã în porturile sau în apele sale teritoriale.
În mod particular, aceste mãsuri vor proteja navele
împotriva capturãrii sau oricãrei acþiuni ilicite, care poate
pune în pericol siguranþa navei, a membrilor echipajului
acesteia, a încãrcãturii acesteia sau a altor persoane ºi
bunuri aflate la bordul navei, precum ºi operaþiunile sau
serviciile portuare legate de aceastã navã.
2. Dacã orice parte contractantã primeºte o informaþie
privind intenþia de sãvârºire a unei astfel de acþiuni ilicite în
porturile sau în apele sale teritoriale, împotriva unei nave a
celeilalte pãrþi contractante, aceasta va lua toate mãsurile
imediate ºi necesare pentru prevenirea acelei acþiuni ilicite,
precum ºi pentru protecþia navei, a membrilor echipajului
acesteia, a încãrcãturii ºi a altor persoane ºi bunuri de la
bordul navei.
3. În cazul în care o asemenea acþiune ilicitã are loc în
portul sau în apele teritoriale ale oricãrei pãrþi contractante,
aceastã parte contractantã va lua mãsurile necesare ºi
imediate permise de legislaþia sa pentru a pune capãt unei
asemenea acþiuni.
În acelaºi timp partea contractantã va informa imediat
oficiul consular sau misiunea diplomaticã a celeilalte pãrþi
contractante despre o asemenea acþiune.

ARTICOLUL XIII

În scopul asigurãrii unei exploatãri eficiente a navelor
proprii, întreprinderile de navigaþie ale oricãrei pãrþi contractante pot stabili reprezentanþii lor în teritoriul celeilalte þãri.
ARTICOLUL XIV

Navele celor douã pãrþi contractante vor participa, în
pãrþi egale, la transporturile maritime dintre cele douã þãri.
În cazul în care una dintre pãrþile contractante nu poate
realiza partea ce îi revine din transporturile bilaterale, terþe
þãri pot participa la aceste transporturi cu permisiunea
autoritãþilor competente ale celor douã pãrþi contractante.
ARTICOLUL XV

1. Pãrþile contractante vor încuraja întreprinderile de
navigaþie din þara lor sã stabileascã, în condiþii de eficienþã
economicã, linii regulate de navigaþie între porturile celor
douã þãri, care sã fie operate de nave sub pavilionul
României ºi de nave sub pavilionul Republicii Socialiste
Vietnam în scopul dezvoltãrii comerþului maritim între ele.
2. Pãrþile contractante vor stimula utilizarea tehnologiilor
moderne în transporturile maritime, inclusiv dezvoltarea
transporturilor de conteinere între porturile celor douã pãrþi
contractante.

ARTICOLUL XVIII

1. În vederea asigurãrii aplicãrii în totalitate a acestui
acord, pãrþile contractante vor stabili o Comisie Consultativã
Maritimã Mixtã (denumitã în continuare Comisie), compusã
din reprezentanþi desemnaþi de cãtre pãrþile contractante.
2. Comisia se va întâlni, alternativ, în România sau în
Republica Socialistã Vietnam, pe baza unei înþelegeri reciproce sau la cererea oricãrei pãrþi contractante, la datele
stabilite prin canale diplomatice.
3. Funcþiile Comisiei pot include:
a) facilitarea cercetãrii, cooperãrii tehnice ºi pregãtirii în
transportul maritim;
b) studierea cãilor de intensificare a cooperãrii în sectoarele maritime ale ambelor pãrþi contractante;
c) discutarea altor probleme legate de promovarea ºi
îmbunãtãþirea relaþiilor de transport maritim ale celor douã
þãri.
4. Autoritãþile competente vor înainta Comisiei, la cererea acesteia, acele documente necesare în vederea îndeplinirii atribuþiilor sale.
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ARTICOLUL XIX

ARTICOLUL XXII

Prezentul acord poate fi modificat cu acorul pãrþilor contractante.
Orice modificare va intra în vigoare în conformitate cu
prevederile art. XXIII.

În alte probleme nereglementate în prezentul acord se
va aplica legislaþia naþionalã a oricãrei pãrþi contractante.
ARTICOLUL XXIII

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei
notificãri a oricãrei pãrþi contractante cã a completat îndeplinirea procedurilor legale necesare referitoare la acordul
menþionat mai sus.
2. Acest acord va rãmâne în vigoare pentru o perioadã
de 5 ani ºi va continua sã rãmânã în vigoare pentru o altã
perioadã de 5 ani ºi aºa mai departe, în afarã de cazul în
care una dintre pãrþile contractante notificã în scris celeilalte pãrþi contractante intenþiile sale de a denunþa acest
acord cu 6 luni înainte de data expirãrii lui.
3. Acest acord poate fi, de asemenea, modificat oricând,
dacã este necesar, prin consimþãmânt reciproc.
Întocmit în douã exemplare la Bucureºti la 1 septembrie
1994, în limbile românã, vietnamezã ºi englezã, toate textele având aceeaºi valabilitate. În caz de divergenþe privind
interpretarea, textul în limba englezã va prevala.
Drept pentru care, subsemnaþii împuter niciþi în mod
corespunzãtor de cãtre guvernele lor respective, au semnat
acest acord.

ARTICOLUL XX

Orice diferend privitor la interpretarea sau la aplicarea
prezentului acord va fi reglementat prin negocieri directe
între autoritãþile competente ale celor douã pãrþi contractante.
În cazul în care aceste autoritãþi nu pot ajunge la o
înþelegere, diferendul va fi supus rezolvãrii pe cale diplomaticã.
ARTICOLUL XXI

1. Prevederile prezentului acord nu se aplicã transportului pe cãile navigabile interioare.
2. Privind navigaþia pe Dunãre, prevederile acordului se
vor aplica luând în considerare regimul legal al Dunãrii.
3. Prezentul acord nu afecteazã drepturile ºi obligaþiile
menþionate în Acordul de asociere a României la Uniunea
Europeanã în relaþiile sale cu statele membre.
Pentru Guvernul României,
Aurel Novac,
ministrul transporturilor

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam,
Tran Duc Luong,
viceprim-ministru

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României ºi Guvernul
Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime,
semnat la Bucureºti la 1 septembrie 1994
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind transporturile maritime, semnat la Bucureºti la 1 septembrie 1994, ºi se dispune
publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 211.
«
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã Brigãzii 43 Artilerie
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Brigãzii 43 Artilerie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 112.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Brigãzii 16 Artilerie Antitanc
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Brigãzii 16 Artilerie
Antitanc.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 113.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Brigãzii 25 Artilerie
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Brigãzii 25 Artilerie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 114.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã Brigãzii 59 Artilerie
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Brigãzii 59 Artilerie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 115.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 28 Vânãtori de Munte
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 28 Vânãtori de
Munte.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 116.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Brigãzii 315 Artilerie Antitanc
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Brigãzii 315 Artilerie
Antitanc.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 117.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 334 Tancuri
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 334 Tancuri.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 118.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 631 Tancuri
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 631 Tancuri.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 119.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea drapelului de luptã
Batalionului 44 Tancuri
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 1 din
Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptã marilor unitãþi ºi unitãþilor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se acordã drapelul de luptã Batalionului 44 Tancuri.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 mai 1996.
Nr. 120.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea normelor ºi a regulilor în domeniul producerii,
circulaþiei produselor farmaceutice, precum ºi controlul acestora
În temeiul art. 4 ºi al art. 11 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 31/1995,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind executarea controlului în domeniul producerii ºi distribuþiei produselor farmaceutice de uz uman, prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se aprobã Regulile de bunã practicã farmaceuticã, prevãzute în anexa nr. 2*).
Art. 3. Ñ Se aprobã Regulile de bunã practicã de fabricaþie a medicamentelor, prevãzute în anexa nr. 3*).
Art. 4. Ñ Unitãþile de eliberare a produselor farmaceutice conduse de cadre medii farmaceutice vor purta denumirea de drogherii.
Art. 5. Ñ (1) Sumele ce revin Ministerului Sãnãtãþii în
condiþiile art. 8 ºi 9 din Ordonanþa Guvernului nr. 31/1995

vor fi încasate prin Institutul pentru Controlul de Stat al
Medicamentului ºi Cercetãri Farmaceutice Bucureºti, ca
venituri proprii ale ministerului în cadrul Fondului special
pentru sãnãtate, urmând a fi utilizate conform destinaþiilor
ordonate prin legile bugetare anuale.
(2) Sumele rãmase nefolosite la sfârºitul anului dupã
acoperirea cheltuielilor menþionate la alin. (1) se reporteazã
în anul urmãtor.
Art. 6. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Iulian Mincu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Ministrul industriilor,
Alexandru Stãnescu
Bucureºti, 24 mai 1996.
Nr. 382.
*) Anexele nr. 2 ºi 3 se transmit Ministerului Sãnãtãþii spre a fi comunicate celor interesaþi.

ANEXA Nr. 1

NORME

privind executarea controlului în domeniul producerii ºi distribuþiei produselor farmaceutice de uz uman
CAPITOLUL I
Prevederi generale
Art. 1. Ñ Ministerul Sãnãtãþii exercitã controlul de specialitate al activitãþii farmaceutice desfãºurate de toate unitãþile, persoane juridice, ºi de persoanele fizice în domeniul
producerii ºi distribuþiei produselor farmaceutice ºi a altor
produse de uz uman: fabricare, controlul calitãþii, depozitare, eliberare, publicitate, import-export.
Art. 2. Ñ Activitatea de control prevãzutã la art. 1 se
realizeazã de cãtre Ministerul Sãnãtãþii prin Inspecþia de
farmacie, organ tehnic de specialitate din structura sa
organizatoricã.
Art. 3. Ñ (1) În activitatea sa, Inspecþia de farmacie
colaboreazã din punct de vedere tehnic ºi ºtiinþific cu
Institutul pentru Controlul de stat al Medicamentului ºi
Cercetãri Farmaceutice Bucureºti. Inspecþia de farmacie
este abilitatã sã urmãreascã în România aplicarea Regulilor
de bunã practicã de fabricaþie ºi a Regulilor de bunã practicã farmaceuticã.

(2) Inspecþia de farmacie împreunã cu Biroul Român de
Metrologie Legalã acrediteazã toate laboratoarele care au
sarcini de control în domeniul controlului medicamentelor ºi
al altor produse de uz uman.
Aceste activitãþi se realizeazã cu personalul propriu sau
cu cel abilitat de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.
Art. 4. Ñ (1) Inspecþia de farmacie urmãreºte ca orice
unitate cu capital social majoritar de stat sau cu capital
social privat [enumerate la art. 5 lit. a) ºi b)] în care se
efectueazã activitãþi legate de domeniul produselor farmaceutice ºi al altor produse de uz uman, sã posede:
a) autorizaþie de funcþionare eliberatã de Ministerul
Sãnãtãþii, cu înscrierea tipurilor de activitãþi admise a fi
prestate;
b) personal de specialitate farmaceuticã.
(2) Într-un interval de un an de la data intrãrii în
vigoare a prezentelor norme vor fi inspectate toate unitãþile
de producþie, în vederea stabilirii stadiului de implementare
a Regulilor de bunã practicã de fabricaþie ºi a termenului
în care unitãþile respective urmeazã sã îndeplineascã toate
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aceste reguli; acest termen nu trebuie sã depãºeascã data
de 31 decembrie 2000.
Pentru unitãþile în care producþia se desfãºoarã în conformitate cu Regulile de bunã practicã de fabricaþie, autorizaþia de funcþionare se va viza de cãtre Ministerul Sãnãtãþii
la 2 ani de la data emiterii.
Pentru unitãþile care sunt în curs de implementare a
Regulilor de bunã practicã de fabricaþie, autorizaþia se va
viza pe o perioadã conformã cu stadiul de aplicare a
Regulilor de bunã practicã de fabricaþie ºi cu termenele
stabilite în acest scop în raportul de inspecþie.
De la data intrãrii în vigoare a Regulilor de bunã practicã de fabricaþie nu se mai autorizeazã unitãþi de producþie
fãrã laborator propriu de control cu personal ºi cu dotare
corespunzãtoare, adecvate controlului materiilor prime, controlului interfazic ºi al produselor finite.
Unitãþile de producþie deja autorizate trebuie sã-ºi organizeze laborator de control propriu în termenul acordat pentru aplicarea Regulilor de bunã practicã de fabricaþie.
(3) Inspecþia de farmacie exercitã controlul tehnic ºi în
unitãþi farmaceutice aparþinând altor ministere cu reþea
sanitarã proprie.
Art. 5. Ñ Inspecþia de farmacie controleazã:
a) unitãþi de producþie:
Ñ fabrici ºi laboratoare de producþie de medicamente, de produse fitofarmaceutice, de materii
prime folosite în producþia de medicamente, de
produse parafarmaceutice, de produse stomatologice, de cosmetice, de ambalaje pentru medicamente ºi de produse dietetice;
Ñ laboratoarele proprii pentru controlul medicamentelor aparþinând unitãþilor producãtoare;
b) unitãþi de desfacere:
Ñ farmacii;
Ñ depozite;
Ñ drogherii.
Art. 6. Ñ Inspecþia de farmacie urmãreºte asigurarea
calitãþii urmãtoarelor produse farmaceutice ºi a altor produse de uz uman:
Ñ produse farmaceutice alopate;
Ñ produse fitofarmaceutice: plante medicinale simple ºi
în asociere, ceaiuri sub formã de doze unitare sau concis,
comprimate din pulberi vegetale sau extracte din plante cu
diferite grade de prelucrare ca atare sau în asocieri;
Ñ produse homeopate;
Ñ produse parafarmaceutice: articole þesute ºi/sau neþesute din fibre naturale ºi/sau sintetice, de exemplu: vatã,
tifon, feºe, comprese (petice, plastii, proteze vasculare etc.),
dispozitive biomedicale din materiale plastice ºi/sau elastomeri (truse pentru perfuzie, catgut, sterilete, laminaria, drenuri, catetere, sonde);
Ñ ambalaje pentru medicamente ºi alte produse de uz
uman;
Ñ produse stomatologice, înregistrate de Ministerul
Sãnãtãþii prin Comisia medicamentului;
Ñ produse radiofarmaceutice;
Ñ produse dietetice, înregistrate de Ministerul Sãnãtãþii
prin Comisia medicamentului;
Ñ produse pentru rehidratare ºi alte produse, înregistrate de Ministerul Sãnãtãþii prin Comisia medicamentului;
Ñ produse cosmetice înregistrate de Ministerul Sãnãtãþii
prin Comisia medicamentului.
Art. 7. Ñ Inspecþia de farmacie urmãreºte ca fabricarea,
depozitarea, distribuþia, eliberarea, importul ºi exportul sã
aibã ca obiect numai produse farmaceutice înregistrate
ºi/sau autorizate de Ministerul Sãnãtãþii în conformitate cu
Directivele privind autorizarea, înregistrarea ºi supraveghe-

rea medicamentelor ºi a altor produse de uz uman, aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãþii.
Art. 8. Ñ Materiile prime din import folosite în producþia
de medicamente vor fi analizate de Institutul pentru
Controlul de Stat al Medicamentului ºi Cercetãri
Farmaceutice Bucureºti (pânã când unitatea de producþie
primeºte certificate de bunã practicã de fabricaþie).
Art. 9. Ñ (1) Inspecþia de farmacie controleazã aplicarea ºi respectarea:
a) în unitãþile de producþie Ñ a Regulilor de bunã practicã de fabricaþie;
b) în unitãþile de distribuþie ºi eliberare Ñ a Regulilor
de bunã practicã farmaceuticã.
(2) Regulile de bunã practicã de fabricaþie ºi Regulile de
bunã practicã farmaceuticã sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice ºi juridice care desfãºoarã activitate în domeniul fabricãrii ºi distribuþiei produselor farmaceutice de uz
uman.
CAPITOLUL II
Organizarea Inspecþiei de farmacie
Art. 10. Ñ Inspecþia de farmacie funcþioneazã în structura Direcþiei farmaceutice ºi aparaturii medicale din
Ministerul Sãnãtãþii ºi pentru realizarea atribuþiilor sale
foloseºte inspectori din Direcþia farmaceuticã ºi aparaturã
medicalã ºi din Institutul pentru Controlul de Stat al
Medicamentului ºi Cercetãri Farmaceutice Bucureºti cu
laboratoarele sale teritoriale.
Art. 11. Ñ În toate unitãþile controlate, Inspecþia de farmacie exercitã urmãtoarele atribuþii:
a) verificã autorizaþia de funcþionare ºi datele privind
calificarea personalului ce îºi desfãºoarã activitatea în
domeniul producerii, depozitãrii, distribuirii produselor farmaceutice ºi a altor produse de uz uman;
b) controleazã dacã se produc ºi se comercializeazã
alte produse decât cele aprobate de Ministerul Sãnãtãþii
pentru a circula pe teritoriul þãrii;
c) verificã existenþa certificatelor de calitate pentru fiecare serie de produs;
d) verificã activitatea specificã privind produsele stupefiante, psihotrope ºi toxice, conform prevederilor legale;
e) controleazã termenele de valabilitate, iar pentru cele
depãºite, centralizeazã existenþa buletinelor de analizã cu
prelungirea valabilitãþii, emise de Institutul pentru Controlul
de Stat al Medicamentului ºi Cercetãri Farmaceutice
Bucureºti;
f) controleazã aprovizionarea farmaciilor ºi a depozitelor
cu întreaga gamã de medicamente, în funcþie de specificul
unitãþii;
g) controleazã aprovizionarea drogheriilor cu medicamentele aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãþii pentru a
fi eliberate prin aceste unitãþi;
h) controleazã eliberarea medicamentelor în conformitate
cu reglementãrile Ministerului Sãnãtãþii în vigoare;
i) controleazã respectarea reglementãrilor în vigoare privind preþurile produselor farmaceutice ºi ale altor produse
de uz uman;
j) examineazã starea ºi funcþionalitatea localurilor ºi a
anexelor necesare, respectarea mãsurilor igienico-sanitare;
k) urmãreºte corecta funcþionare a aparaturii pentru producerea, controlul ºi conservarea produselor farmaceutice;
l) urmãreºte modul în care se efectueazã publicitatea
medicamentelor, care trebuie realizatã în condiþiile stabilite
de Ministerul Sãnãtãþii.
Art. 12. Ñ Activitatea Inspecþiei de farmacie este condusã de un comitet coordonator, a cãrui componenþã este
stabilitã prin ordin al ministrului sãnãtãþii.
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Art. 13. Ñ Comitetul coordonator are urmãtoarea componenþã:
Ñ preºedintele Inspecþiei de farmacie Ñ directorul (farmacist) Direcþiei farmaceutice;
Ñ 3 farmaciºti inspectori ai Direcþiei farmaceutice, dintre
care unul va îndeplini funcþia de secretar;
Ñ directorul Institutului pentru Controlul de Stat al
Medicamentului ºi Cercetãri Farmaceutice Bucureºti;
Ñ 3 farmaciºti inspectori ai Institutului pentru Controlul
de Stat al Medicamentului ºi Cercetãri Farmaceutice
Bucureºti;
Ñ 2 reprezentanþi ai Colegiului farmaciºtilor din
România.
Art. 14. Ñ Comitetul coordonator al Inspecþiei de farmacie are urmãtoarele atribuþii:
a) defineºte, elaboreazã ºi îndrumã activitatea Inspecþiei
de farmacie;
b) propune conducerii Ministerului Sãnãtãþii personalul
care va exercita funcþia de inspector;
c) întocmeºte planul anual al activitãþilor de inspecþie;
d) analizeazã ºi rezolvã contestaþiile la rapoartele întocmite de inspectori privind autorizarea unitãþilor de producþie, control, depozitare, distribuþie ºi eliberare a produselor
farmaceutice;
e) analizeazã periodic rapoartele întocmite de inspectori
în activitatea curentã de inspecþie;
f) informeazã conducerea Ministerului Sãnãtãþii sau a
celorlalte ministere cu reþea sanitarã proprie privind mãsurile de suspendare temporarã sau definitivã, totalã sau parþialã, a activitãþii unitãþilor controlate din subordinea
acestora, în funcþie de natura ºi de gravitatea deficienþelor
constatate;
g) îndeplineºte ºi alte atribuþii prevãzute de lege.
Art. 15. Ñ Comitetul coordonator se întruneºte în
ºedinþe de lucru, lunar sau ori de câte ori este necesar. În
perioada dintre ºedinþe, decizia aparþine preºedintelui
Inspecþiei de farmacie, care informeazã apoi comitetul coordonator.
CAPITOLUL III
Personalul de inspecþie
Art. 16. Ñ (1) Personalul de inspecþie este format din
personalul farmaceutic cu studii superioare de specialitate
din Direcþia farmaceuticã, Institutul pentru Controlul de Stat
al Medicamentului ºi Cercetãri Farmaceutice Bucureºti cu
laboratoarele
sale
teritoriale
pentru
controlul
medicamentelor.
(2) În cazuri deosebite se poate apela la experþi aparþinând facultãþilor de farmacie, facultãþilor de medicinã,
Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului ºi
Cercetãri Farmaceutice Bucureºti sau instituþiilor cu profiluri
specifice, Colegiului farmaciºtilor din România.
(3) În situaþii speciale se solicitã sprijinul organelor
Ministerului de Interne, ale Gãrzii financiare ºi al altor
organe de specialitate ale administraþiei publice.
Art. 17. Ñ Personalul de inspecþie trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Ñ sã fie cetãþean român;
Ñ sã posede diploma de licenþã în farmacie;
Ñ sã aibã pregãtire de inspector sau cel puþin 5 ani de
experienþã în activitatea farmaceuticã;
Ñ sã posede calitãþi civice corespunzãtoare ºi sã nu
aibã cazier judiciar;
Ñ sã nu aibã interese directe sau indirecte în unitãþile
pe care le inspecteazã.
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CAPITOLUL IV
Tipuri de inspecþie ºi frecvenþa inspecþiilor
Art. 18. Ñ În unitãþile de producþie, Inspecþia de farmacie va urmãri respectarea Regulilor de bunã practicã de
fabricaþie. În acest scop se efectueazã urmãtoarele
inspecþii:
a) inspecþia pentru autorizarea de funcþionare a unitãþii
producãtoare;
b) inspecþii generale (periodice, planificate);
c) inspecþii referitoare la un produs sau la un proces
tehnologic;
d) reinspecþii (acþiuni corective cerute la inspecþia anterioarã);
e) inspecþii speciale (reclamaþii, rechemãri);
f) inspecþii pentru acreditarea laboratoarelor de control
proprii ale unitãþilor de producþie; se urmãresc Regulile de
bunã practicã de laborator de control al calitãþii.
Art. 19. Ñ În unitãþile de distribuþie Inspecþia de farmacie
va urmãri respectarea Regulilor de bunã practicã farmaceuticã. În acest scop se efectueazã urmãtoarele inspecþii:
a) inspecþii pentru eliberarea autorizaþiei de funcþionare;
b) inspecþii generale (periodice);
c) reinspecþii;
d) inspecþii speciale (reclamaþii).
Art. 20. Ñ Frecvenþa inspecþiilor este urmãtoarea:
a) în unitãþile de producþie, în afara inspecþiei pentru
obþinerea autorizaþiei de funcþionare, se vor efectua inspecþii cel puþin o datã la 2 ani ºi la introducerea în fabricaþie
a oricãrui produs nou;
b) în unitãþile de distribuþie, inspecþiile se vor efectua la
autorizare ºi periodic de 1Ð2 ori pe an;
c) în spaþiile de depozitare a substanþelor radiofarmaceutice folosite ca medicamente, de 1Ð2 ori/an;
d) în toate unitãþile dupã extinderi, schimbãri tehnologice, la introducerea de instalaþii ºi echipamente noi, restructurãri;
e) la primirea unor reclamaþii din diferite surse.
Art. 21. Ñ Dupã fiecare inspecþie, inspectorul întocmeºte un raport detaliat în care se noteazã în mod obligatoriu obiectivele controlate, constatãrile cu privire la
aspectele pozitive sau la deficienþe, recomandãrile sau
sancþiunile date.
Art. 22. Ñ În cazul constatãrii unor deficienþe minore, în
raport se fac propuneri ºi se fixeazã termene pentru
remediere, care se controleazã ulterior de cãtre semnatarii
raportului sau de cãtre un alt inspector desemnat în acest
scop.
Art. 23. Ñ Raportul de inspecþie se redacteazã în 3
exemplare, dintre care un exemplar rãmâne la unitatea
inspectatã, un exemplar se transmite comitetului coordonator al Inspecþiei de farmacie ºi al treilea exemplar rãmâne
la comisia care a realizat controlul.
Art. 24. Ñ Sancþiunile pentru nerespectarea Regulilor de
bunã practicã de fabricaþie ºi a Regulilor de bunã practicã
farmaceuticã sunt aplicate de cãtre inspectorii farmaciºti, în
conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 31/1995 privind reglementarea regimului de producere,
circulaþie ºi comercializare a produselor farmaceutice ºi ale
Legii nr. 32/1968 privind constatarea ºi sancþionarea
contravenþiilor.
Art. 25. Ñ În cadrul activitãþii de control, farmaciºtii
inspectori preleveazã probe a cãror contravaloare se
suportã conform prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 31/1995.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale
a unor produse din import
În temeiul art. 35 din Ordonanþa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful
vamal de import al României, aprobatã prin Legea nr. 102/1994,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se excepteazã de la plata taxelor vamale, în limita unui
contingent tarifar de 30 milioane dolari S.U.A., produsele din import prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Administrarea contingentului tarifar se efectueazã prin licenþe
eliberate de Ministerul Comerþului ºi avizate de Ministerul Sãnãtãþii.
Art. 3. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã pânã la data de
31 decembrie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Iulian Mincu
p. Ministru de stat,
ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
p. Ministrul comerþului,
Ion Pârgaru,
secretar de stat
Bucureºti, 28 mai 1996.
Nr. 393.
ANEXÃ
LISTA

produselor exceptate temporar de la plata taxelor vamale
Poziþia
tarifarã

3002.20.00
3004.20.10
3004.39.10
3006.60.11
4015.11.00
Ex. 8417.80.90
9018.31.10
9018.31.90
9018.32.90

Denumirea mãrfii

Vaccinuri pentru medicina umanã
Medicamente conþinând alte antibiotice, condiþionate
pentru vânzarea cu amãnuntul
Medicamente condiþionate pentru vânzarea cu amãnuntul
Preparate chimice contraceptive pe bazã de hormoni,
condiþionate pentru vânzarea cu amãnuntul
Mãnuºi pentru chirurgie
Incineratoare pentru distrugerea seringilor
Seringi din material plastic, cu sau fãrã ace
Ace, sonde (catetere), canule ºi instrumente similare
Ace pentru suturi

Valoarea
contingentului
Ñ mii dolari S.U.A. Ñ

2.000
1.600
7.200
1.900
250
1.000
10.000
5.900
150
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