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DECIZII
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

DECIZIE
privind convocarea Senatului
În temeiul art. 63 alin. (1) ºi (3) din Constituþia României,
Se convoacã Senatul în a doua sesiune ordinarã a anului 1996, în
ziua de 2 septembrie, ora 13,00.
PREªEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
Bucureºti, 26 august 1996.
Nr. 8.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind revocarea din funcþie
a procurorului general financiar de pe lângã Curtea de Conturi
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 109 alin. 4 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii de Conturi,
având în vedere propunerile Plenului Curþii de Conturi,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Nicolae Cochinescu se revocã din funcþia de
procuror general financiar de pe lângã Curtea de Conturi.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 august 1996.
Nr. 333.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea unui procuror
la Parchetul General de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 73 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã,
având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Domnul Nicolae Cochinescu se numeºte în funcþia de
procuror la Parchetul General de pe lângã Curtea Supremã de Justiþie.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 august 1996.
Nr. 334.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea ºi numirea în funcþia de procuror general
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 67 lit. e) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecãtoreascã ºi al art. 11 alin. 3 din Legea Curþii Supreme de Justiþie
nr. 56/1993,
având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Art. 1. Ñ Domnul Vasile Manea Drãgulin se elibereazã, la cerere, din
funcþia de procuror general.
Art. 2. Ñ Domnul Nicolae Cochinescu se numeºte în funcþia de
procuror general.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 august 1996.
Nr. 335.

DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 74*)
din 11 iunie 1996
Costicã Bulai
Florin Bucur Vasilescu
Victor Dan Zlãtescu
Ioan Griga
Constantin Burada

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol pronunþarea asupra excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 328 din Codul penal, invocatã de
apelanta Anton Veturia Elena în Dosarul nr. 2.193/1995 al
Tribunalului Constanþa.
Dezbaterile au avut loc în ºedinþa din 6 iunie 1996, în
lipsa autoarei excepþiei cu care procedura de citare a fost
legal îndeplinitã, concluziile reprezentantului Ministerului
Public fiind consemnate în încheierea cu aceeaºi datã.
Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat
pronunþarea la data de 11 iunie 1996, când a adoptat prezenta decizie.
*) Definitivã prin nerecurare.

CURTEA,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Tribunalul Constanþa, prin Încheierea din 24 octombrie
1995, a sesizat Curtea Constituþionalã cu soluþionarea
excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 328 din
Codul penal, invocatã de apãrãtorul apelantei Anton Veturia
Elena în Dosarul nr. 2.193/1995.
În motivarea excepþiei se susþine, în esenþã, cã dispoziþiile art. 328 din Codul penal, care incrimineazã prostituþia,
sunt contrare art. 26 din Constituþie, deoarece reprezintã o
îngrãdire a dreptului unei persoane de a dispune de ea
însãºi ºi, totodatã, contravin art. 38 din legea fundamentalã
privitor la dreptul persoanei de a-ºi alege liber profesia ºi
locul de muncã.
Exprimându-ºi opinia, tribunalul ”nu împãrtãºeºte punctul
de vedere al apãrãtorului, astfel încât apreciazã cã art. 328
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din Codul penal în redactarea actualã se circumscrie prevederilor Constituþiei RomânieiÒ.
Pentru soluþionarea excepþiei, s-au solicitat, în temeiul
art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, puncte de vedere
celor douã Camere ale Parlamentului, precum ºi
Guvernului, iar, potrivit art. 5 din aceeaºi lege, ºi opiniile
Ministerului Sãnãtãþii ºi ale Institutului Român pentru
Drepturile Omului.
Camera Deputaþilor, în punctul sãu de vedere, menþioneazã cã fapta incriminatã prin art. 328 din Codul penal
face parte din categoria infracþiunilor care aduc atingere
unor relaþii privind convieþuirea socialã, ca ansamblu de
norme de comportare a oamenilor unii faþã de alþii ºi faþã
de colectivitate. Art. 49 din Constituþie prevede posibilitatea
restrângerii, prin lege, a exerciþiului unor drepturi ºi libertãþi
în scopul ”apãrãrii ordinii, sãnãtãþii ori a moralei publiceÒ,
fãrã a se aduce atingere existenþei drepturilor ºi libertãþilor
respective. O astfel de restrângere legalã o constituie ºi
prevederile art. 328 din Codul penal, care sunt constituþionale întrucât, în actualul sistem legislativ, prostituþia nu este
o activitate autorizatã. Se mai aratã cã ºi în þãrile în care
prostituþia este instituþionalizatã, exercitarea acesteia în
afara cadrului legal respectiv constituie infracþiune. În concluzie, se propune respingerea excepþiei.
În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã
excepþia nu este întemeiatã, deoarece art. 328 din Codul
penal nu contravine nici uneia dintre prevederile constituþionale ci, dimpotrivã, sunt în concordanþã cu dispoziþiile
art. 26 alin. (2) din Constituþie, potrivit cãrora ”Persoana
fizicã are dreptul sã dispunã de ea însãºi, dacã nu încalcã
drepturile ºi libertãþile altora, ordinea publicã sau bunele
moravuriÒ. Se considerã cã unele dintre faptele ilicite
penale, între care ºi prostituþia, constituie fapte antisociale,
deoarece aduc atingere bunelor moravuri ale societãþii protejate de alin. (2) al art. 26 din Constituþie.
Se mai aratã cã de esenþa prostituþiei fiind comerþul de
ordin sexual cu propriul sãu corp Ñ comerþ care, prin sine
însuºi, lezeazã demnitatea omului, ca valoare supremã
ocrotitã ºi garantatã de art. 1 alin. (3) din Constituþie Ñ nu
se poate susþine cã dispoziþiile art. 328 din Codul penal
sunt neconstituþionale, iar incriminarea faptei ca infracþiune
este chiar necesarã, þinând seama de pericolul social relativ ridicat ºi de tendinþa de creºtere a numãrului infracþiunilor de prostituþie în actuala perioadã de tranziþie.
Senatul nu a comunicat punctul sãu de vedere.
Ministerul Sãnãtãþii, în opinia exprimatã, apreciazã, în
esenþã, cã interzicerea practicãrii prostituþiei, aºa cum este
reglementatã, nu constituie o îngrãdire a dreptului unei persoane de a dispune de ea însãºi, ci este o mãsurã cu un
profund caracter social, care încearcã sã limiteze proliferarea necontrolatã a bolilor cu transmisie sexualã.
În sens contrar, Institutul Român pentru Drepturile
Omului considerã cã art. 328 din Codul penal nu rãspunde
exigenþelor impuse de art. 2 ºi art. 11 din Constituþia
României. Se propune ca numai faptele de favorizare,
încurajare, constrângere ºi exploatare a prostituþiei altora sã
rãmânã în continuare incriminate. În avizul institutului se
aratã cã documentele internaþionale ºi, îndeosebi,
Convenþia referitoare la reprimarea traficului cu fiinþe umane
ºi a exploatãrii prostituãrii altora nu prevãd incriminarea
prostituþiei, ci doar a unor fapte contingente, cum ar fi:
recrutarea, antrenarea sau deturnarea unei persoane, chiar
cu consimþãmântul acesteia, în vederea prostituãrii; exploatarea prostituþiei altei persoane, chiar dacã aceasta consimte; þinerea, conducerea, finanþarea unei case de
prostituþie; darea sau luarea voluntarã în locaþie, în între-

gime sau în parte, a unui imobil sau a unui alt loc, în scopul prostituãrii.
CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, opiniile Ministerului
Sãnãtãþii ºi ale Institutului Român pentru Drepturile Omului,
raportul întocmit de judecãtorul-raportor, prevederile art. 328
din Codul penal raportate la dispoziþiile Constituþiei ºi ale
documentelor internaþionale în materie, precum ºi prevederile Legii nr. 47/1992, reþine:
Deºi excepþia se referã la un text de lege adoptat anterior Constituþiei, Curtea este competentã sã o soluþioneze,
deoarece instanþa a reþinut cã dispoziþiile criticate nu contravin legii fundamentale ºi deci sunt în vigoare, sesizând
Curtea pentru a se pronunþa cu privire la constituþionalitatea lor.
Potrivit art. 328 din Codul penal, fapta persoanei care
îºi procurã mijloacele de existenþã sau principalele mijloace
de existenþã practicând în acest scop raporturi sexuale cu
diferite persoane constituie elementele constitutive ale
infracþiunii de prostituþie.
În susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate a acestor
dispoziþii, se invocã, în principal, încãlcarea prevederilor
art. 26 alin. (2) ºi ale art. 38 alin. (1) din Constituþie.
Art. 26 alin. (2) din legea fundamentalã prevede cã persoana fizicã are dreptul sã dispunã de ea însãºi, dacã nu
încalcã drepturile ºi libertãþile altora, ordinea publicã sau
bunele moravuri.
Dreptul persoanei de a dispune de ea însãºi fiind un
aspect al vieþii sale intime ºi private, care include ºi dreptul
acesteia de a dispune liber de corpul sãu, incriminarea ºi
sancþionarea practicãrii de raporturi sexuale reprezintã o
atingere gravã adusã acestor drepturi ºi libertãþi garantate
prin Constituþie.
De asemenea, se invocã în susþinerea excepþiei dispoziþiile art. 38 alin. (1) din Constituþie, care prevãd cã dreptul
la muncã nu poate fi îngrãdit ºi cã alegerea profesiei ºi
alegerea locului de muncã sunt libere. Or, practicarea prostituþiei fiind, în concepþia autorului excepþiei, o profesiune ca
oricare alta, interzicerea ei sub sancþiune penalã reprezintã
o încãlcare a acestui drept constituþional.
Argumentele invocate în susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate nu pot fi acceptate.
Din examinarea textului art. 328 din Codul penal se
constatã cã, prin dispoziþiile acestuia, a fost incriminatã
fapta persoanei, indiferent de sex, care îºi procurã mijloacele de existenþã sau principalele mijloace de existenþã prin
practicarea de raporturi sexuale cu diferite persoane.
Întrucât se referã la relaþii sexuale normale, textul menþionat nu instituie nici un fel de restrângeri ale libertãþii persoanei în domeniul vieþii sexuale, aceasta putând sã-ºi
aleagã absolut liber partenerii ºi condiþiile relaþiilor cu aceºtia, bineînþeles cu restricþiile unanim recunoscute în acest
domeniu, cum sunt: raportul sexual cu o minorã, incestul
sau violul, ori relaþiile homosexuale, de perversiune sexualã, în mãsura în care acestea sunt incriminate.
Restrângerea pe care textul art. 328 din Codul penal o
instituie, într-adevãr, priveºte practicarea raporturilor sexuale
cu diferite persoane, ca mijloc de procurare de mijloace de
existenþã, deci ca profesie. Acest fapt a fost considerat de
legiuitorul român nu numai ca profund imoral, în raport cu
morala dominantã în societate, dar ºi ca socialmente periculos prin consecinþele sale imediate ºi mai ales prin cele
îndepãrtate. Prostituþia este în vãditã contradicþie cu moralitatea vieþii de familie ºi cu sarcinile de importanþã deosebitã ce revin familiei în creºterea ºi educarea tinerei
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generaþii. În acelaºi timp, tolerarea prostituþiei reprezintã o
gravã atingere adusã demnitãþii persoanei, ºtiut fiind cã
persoana care practicã prostituþia se situeazã într-o condiþie
de inferioritate caracteristicã celui care se vinde pe sine. La
aceasta se adaugã situaþia umilitoare, consecinþã a dispreþului public la care aceste persoane sunt supuse pretutindeni, tocmai pentru cã prostituþia este condamnatã de
morala publicã, laicã sau religioasã.
Faþã de caracterul nu numai profund imoral, dar ºi
socialmente periculos al prostituþiei, interzicerea practicãrii ei
este justificatã în temeiul art. 49 din Constituþie, care prevede cã exerciþiul unor drepturi sau libertãþi poate fi
restrâns numai prin lege ºi numai dacã se impune, între
altele, pentru apãrarea sãnãtãþii ori a moralei publice. De
altfel, chiar dispoziþia art. 26 alin. (2) din Constituþie, menþionatã în susþinerea excepþiei de neconstituþionalitate, prevede cã persoana are dreptul sã dispunã de ea însãºi
”dacã nu încalcã drepturile ºi libertãþile altora, ordinea
publicã sau bunele moravuriÒ. În aceste condiþii, nici invocarea, în sprijinul excepþiei, a dispoziþiilor art. 38 alin. (1)
din Constituþie nu poate fi reþinutã, practicarea prostituþiei
nefiind recunoscutã ca o profesie.
Dispoziþiile art. 328 din Codul penal nu contravin
Constituþiei ºi deci nu pot fi considerate ca abrogate. În
acelaºi timp, aceste dispoziþii nu contravin nici convenþiilor
inter naþionale privind prevenirea prostituþiei, la care
România este parte. Poate fi invocatã, în acest sens,
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Convenþia pentru reprimarea traficului cu fiinþe umane ºi a
exploatãrii prostituãrii altora, adoptatã de Adunarea generalã
a O.N.U. la 2 decembrie 1949, la care România a aderat
prin Decretul nr. 482/1955 ºi care a fost avutã în vedere la
elaborarea Codului penal român din anul 1968. Aplicarea
Convenþiei din 1949 ºi-a gãsit expresia în special în redactarea dispoziþiilor art. 329 din Codul penal privitoare la
infracþiunea de proxenetism. Indirect însã, Convenþia ºi-a
gãsit expresie ºi în redactarea textului art. 328 din Codul
penal, pornindu-se de la premisa cã dacã îndemnul sau
înlesnirea practicãrii prostituþiei constituie infracþiune, nu se
poate concepe ca însãºi practicarea prostituþiei, de cãtre
persoana care n-a fost constrânsã în nici un fel la aceasta,
sã nu fie calificatã ca atare.
Legiuitorul român a considerat, deci, cã pentru prevenirea ºi combaterea prostituþiei, unanim recunoscutã ca fenomen antisocial, nu este suficient sã se incrimineze ºi sã se
sancþioneze numai proxenetismul sub diferitele forme ale
acestuia, ci trebuie incriminatã ºi sancþionatã însãºi practicarea prostituþiei, ca expresie a folosirii abuzive ºi antisociale a dreptului persoanei de a dispune de ea însãºi.
Poziþia legiuitorului român îºi gãseºte suport în chiar
preambulul convenþiei internaþionale la care ne-am referit,
în care se aratã cã ”prostituþia ºi rãul care o însoþeºte, traficul cu fiinþe umane în vederea prostituãrii lor sunt incompatibile cu demnitatea ºi valoarea persoanei umane ºi pun
în pericol bunãstarea individului, a familiei ºi a comunitãþiiÒ.

Faþã de considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 1, art. 3, art. 13
alin. (1) lit. A.c), art. 23, art. 24 ºi art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 328 din Codul penal, invocatã de Anton Veturia
Elena în Dosarul nr. 2.193/1995 al Tribunalului Constanþa.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din 11 iunie 1996.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Costicã Bulai
Magistrat-asistent,
Constantin Burada

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 79*)
din 3 iulie 1996
Lucian Stângu
Ioan Deleanu
Victor Dan Zlãtescu
Georgeta Panoviciu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
magistrat-asistent

Completul de judecatã, convocat fãrã citarea pãrþilor,
potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, constatã
urmãtoarele:
*) Definitivã prin nerecurare.

Prin Încheierea din 20 februarie 1996, Curtea de Apel
Târgu Mureº a sesizat Curtea Constituþionalã cu soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor H.C.M.
nr. 617/1950 privind înzestrarea unor gospodãrii agricole
colective, formulatã de reclamanþii Gšllner Ioan ºi Duma
Pavel, în cauza ce formeazã obiectul Dosarului
nr. 544/1995.
Invocând excepþia, reclamanþii au solicitat constatarea
neconstituþionalitãþii H.C.M. nr. 617/1950, prin care imobilul,
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proprietatea acestora, cumpãrat la licitaþie, a trecut din
patrimoniul statului în folosinþa pe veci a fostei Cooperative
Agricole de Producþie Batoº.
Exprimându-ºi opinia, potrivit prevederilor art. 23 alin. (5)
din Legea nr. 47/1992, Curtea de Apel Târgu Mureº apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate trebuie respinsã,
în acest sens arãtând cã, fiind vorba de un act normativ
anterior Constituþiei din anul 1991, acesta nu poate face
obiectul controlului de constituþionalitate.
C U R T E A,

având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit în
cauzã, dispoziþiile art. 144 lit. c) din Constituþie ºi ale
art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, reþine:
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi art. 13
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituþionalã
se pronunþã numai asupra excepþiilor privitoare la neconstituþionalitatea legilor ºi a ordonanþelor.

Examinând excepþia, se constatã cã aceasta nu se
referã la o lege sau la o ordonanþã, ci la o hotãrâre a
Guvernului. Curtea Constituþionalã, ca instituþie de jurisdicþie
constituþionalã, cu atribuþii limitate, expres prevãzute în
art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi în art. 12 alin. (1)
ºi art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 47/1992, nu este
competentã sã soluþioneze excepþia invocatã, deoarece
competenþa sa priveºte exclusiv neconstituþionalitatea legilor
ºi a ordonanþelor.
Jurisprudenþa Curþii Constituþionale este constantã în
acest sens, aºa cum rezultã din deciziile: nr. 55 din 30 mai
1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 211 din 15 septembrie 1995 ºi nr. 95 din 23 octombrie 1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 287 din 11 decembrie 1995, în motivarea acestora reþinându-se cã hotãrârile Guvernului nu pot forma obiect al
contenciosului constituþional, ci numai al celui administrativ.

Pentru motivele arãtate, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c) ºi art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge ca vãdit nefondatã excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor H.C.M. nr. 617/1950 privind înzestrarea unor gospodãrii agricole colective, invocatã de reclamanþii Gšllner Ioan ºi Duma Pavel, în Dosarul nr. 544/1995 al
Curþii de Apel Târgu Mureº.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronunþatã la data de 3 iulie 1996.
PREªEDINTE,

dr. Lucian Stângu
Magistrat-asistent,
Georgeta Panoviciu

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea articolului 8 din Normele metodologice
privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaþiei juridice a unor imobile
cu destinaþia de locuinþe, trecute în proprietatea statului,
stabilite prin Hotãrârea Guvernului nr. 20/1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Articolul 8 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea
situaþiei juridice a unor imobile cu destinaþia de locuinþe,
trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotãrârea
Guvernului nr. 20/1996, se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

”Art. 8. Ñ (1) Locuinþele declarate monumente istorice
ºi din patrimoniul naþional sunt cele aflate în evidenþa
Ministerului Culturii pe baza listelor avizate de Comisia
Naþionalã a Monumentelor Istorice ºi aprobate de ministrul
culturii.
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(2) Locuinþele monumente istorice ºi din patrimoniul
naþional sunt cele care au o valoare naþionalã excepþionalã,
reprezentative pe plan universal pentru civilizaþia României,
cele de valoare naþionalã, precum ºi monumentele reprezentative pentru o anumitã zonã, epocã, stil, autor sau arie
etnograficã, clasate în categoriile A, B ºi C, potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 68/1994.
(3) Nu se încadreazã în categoria locuinþelor declarate
monumente istorice ºi din patrimoniul naþional, în sensul
art. 10 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, imobilele cu destinaþia de locuinþã ce reprezintã bunuri culturale comune,
prevãzute de art. 2 alin. 2 din Ordonanþa Guver nului
nr. 68/1994. Locuinþele încadrate ca bunuri culturale
comune se pot vinde cu respectarea dispoziþiilor legale.
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(4) Cumpãrãtorii imobilelor cu destinaþia de locuinþã din
categoria celor prevãzute la alin. (3) sunt obligaþi ca, în
calitate de proprietari, sã asigure protecþia, conservarea ºi
restaurarea unitarã a acestora.
(5) Schimbarea destinaþiei, regimul de folosire, transformarea, consolidarea ºi restaurarea imobilelor cu destinaþia
de locuinþã prevãzute la alin. (3) se vor efectua numai cu
avizul Comisiei Naþionale a Monumentelor Istorice.
(6) Ministerul Culturii va transmite, în termen de 30 de
zile, consiliilor judeþene ºi Consiliului General al Municipiului
Bucureºti lista imobilelor stabilite ca fiind bunuri culturale
comune.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Viorel Mãrginean
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 5 august 1996.
Nr. 632.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind intrarea, ieºirea din þarã ºi tranzitul mãrfurilor purtãtoare de accize
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Intrarea, ieºirea ºi tranzitul mãrfurilor purtãtoare de accize sunt permise numai prin vãmile autorizate
în acest scop conform listei-anexã care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Mãrfurile importate, purtãtoare de accize, pot
fi vãmuite la orice punct vamal de interior, desemnat de
importator.
Art. 3. Ñ Categoriile de mãrfuri prevãzute la art. 1 vor
fi urmãrite de la vãmile de frontierã la vãmile de interior la
care se efectueazã vãmuirea sau la cele de ieºire în baza

declaraþiei vamale în detaliu, completatã pentru regimul de
tranzit, sau în baza voletelor de tranzit din carnetele TIR
sau ATA.
Direcþia generalã a vãmilor va elabora norme metodologice de urmãrire ºi încheiere a operaþiunilor de tranzit,
aprobate prin ordin al ministrului finanþelor.
Art. 4. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare în termen
de 15 zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al
României.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Bucureºti, 21 august 1996.
Nr. 710.
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ANEXÃ
LISTA

vãmilor autorizate sã permitã intrarea, ieºirea ºi tranzitul mãrfurilor purtãtoare de accize
Vama
Vama
Vama
Vama
Vama
Vama
Vama
Vama

Bucureºti Ñ poºtã
Bucureºti-Otopeni Ñ mãrfuri
Borº
Episcopia Bihorului
Moraviþa
Giurgiu
Naidaº
Constanþa

(poºtal)
(aerian)
(rutier)
(feroviar)
(rutier ºi feroviar)
(rutier ºi feroviar)
(fluvial)
(maritim)

Vama
Vama
Vama
Vama
Vama
Vama
Vama

Constanþa Sud-Agigea
Sulina
Albiþa
Iaºi
Dorneºti
Siret
Halmeu

(maritim)
(fluvial)
(rutier)
(feroviar)
(feroviar)
(rutier)
(rutier ºi feroviar).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Convenþiei dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Azerbaidjan
privind cooperarea în domeniul protecþiei plantelor
ºi carantinei fitosanitare, semnatã la Baku la 27 martie 1996
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se aprobã Convenþia dintre Guvernul României ºi
Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul protecþiei
plantelor ºi carantinei fitosanitare, semnatã la Baku la 27 martie 1996.
PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Valeriu Tabãrã
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Marcel Dinu,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Bucureºti, 21 august 1996.
Nr. 713.
CONVENÞIE
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul
protecþiei plantelor ºi carantinei fitosanitare
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Azerbaidjan, denumite în continuare pãrþi contractante,
conduse de dorinþa de a stimula cooperarea bilateralã în domeniul protecþiei plantelor ºi carantinei fitosanitare,
pentru a proteja teritoriile celor douã state în ceea ce priveºte introducerea ºi rãspândirea unor boli, dãunãtori ºi
buruieni ale plantelor, numite în continuare organisme de carantinã, ºi pentru a limita pierderile provocate de acestea, precum ºi pentru a facilita comerþul reciproc ºi schimburile de plante ºi produse vegetale,
au convenit asupra urmãtoarelor:
ARTICOLUL 1

În scopurile acestei convenþii, termenii utilizaþi au urmãtorul înþeles:
Ñ plante:
plante vii ºi pãrþi vii ale acestora, inclusiv seminþe (anexa nr. 1);
Ñ produse
produse de origine vegetalã nepreluvegetale:
crate (inclusiv seminþele neincluse în
definiþia termenului plantã), precum ºi
produsele prelucrate care, datoritã naturii

lor sau naturii transformãrilor, pot constitui un risc de rãspândire a organismelor
dãunãtoare;
Ñ obiecte:
materiale de altã naturã decât cea vegetalã, care pot adãposti sau rãspândi
organisme de carantinã;
Ñ control
activitãþile întreprinse pentru a stabili
fitosanitar.: dacã plantele, produsele vegetale, obiectele ºi mijloacele de transport sunt libere
de organisme de carantinã;
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Ñ organisme organisme dãunãtoare, definite în
de carantinã: normele pãrþilor contractante, care au
importanþã potenþialã pentru economia
naþionalã ºi care nu sunt încã prezente
sau, chiar dacã existã, nu sunt larg rãspândite ºi sunt combãtute activ.
ARTICOLUL 2

Cooperarea specificã care se desfãºoarã în baza prezentei convenþii se realizeazã în conformitate cu regulile
aplicabile care sunt în vigoare în statul fiecãreia dintre pãrþile contractante.
ARTICOLUL 3

Pãrþile contractante se obligã sã aplice toate mãsurile
posibile, în vederea prevenirii transmiterii de organisme de
carantinã de pe teritoriul uneia dintre pãrþile contractante pe
teritoriul celeilalte pãrþi contractante.
Lista organismelor de carantinã menþionate este cuprinsã
în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta convenþie.
Organele competente ale pãrþilor contractante pot modifica sau completa lista organismelor de carantinã.
Modificãrile ºi completãrile menþionate mai sus, inclusiv
termenul de intrare în vigoare, vor fi transmise organelor
competente ale celeilalte pãrþi contractante, pe cale diplomaticã.
ARTICOLUL 4

Organele competente ale statelor celor douã pãrþi contractante vor supraveghea ºi vor controla culturile agricole,
pãdurile, terenurile necultivate, materiile prime ºi produsele
vegetale, în timpul transportului ºi depozitãrii, pentru a
depista focarele de organisme dãunãtoare ale plantelor primejdioase pentru agriculturã ºi silviculturã.
ARTICOLUL 5

În scopul prevenirii introducerii sau rãspândirii organismelor de carantinã ale plantelor pe teritoriul celeilalte pãrþi
contractante, orice export de plante sau de produse de origine vegetalã trebuie sã fie însoþit de un certificat fitosanitar, elaborat conform modelului prezentat în anexa nr. 3*)
la prezenta convenþie, eliberat de autoritãþile desemnate
pentru aceasta de cãtre pãrþile contractante.
Certificatul fitosanitar va trebui sã ateste cã:
Ñ transportul este considerat conform cu regulile fitosanitare în vigoare în þara importatoare;
Ñ plantele ºi produsele de origine vegetalã exportate
sunt libere de organismele de carantinã menþionate în
anexa nr. 2 la prezenta convenþie sau de alþi agenþi patogeni, dãunãtori sau buruieni, specificaþi în clauzele suplimentare;
Ñ locul de origine al acestor plante ºi produse de origine vegetalã;
Ñ tratamentele la care a fost supus produsul sau orice
alte clauze suplimentare cerute de importatori.
Pentru produsele vegetale care vor fi reexportate se va
înscrie þara de origine.
Mijloacele de transport utilizate la transportul produselor
supuse inspecþiei fitosanitare pe teritoriul celeilalte pãrþi
contractante trebuie curãþate cu atenþie ºi, dacã este necesar, dezinfectate.
ARTICOLUL 6

Plantele, produsele vegetale, obiectele, ambalajele ºi
mijloacele de transport în care sunt livrate fac obiectul con*) Modelul certificatului fitosanitar se transmite celor interesaþi.
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trolului fitosanitar, în conformitate cu regulile ºi cu reglementãrile specifice ale pãrþilor contractante.
ARTICOLUL 7

Certificatul fitosanitar nu exclude obligativitatea legalã a
efectuãrii controlului fitosanitar de cãtre þara importatoare ºi
aplicarea mãsurilor considerate necesare (refuzul de intrare,
distrugere, dezinfectare, dezinsecþie etc.).
ARTICOLUL 8

În cazul în care se constatã prezenþa unor organisme
de carantinã ale plantelor ºi fapte contrare regulilor fitosanitare, organul de carantinã din þara importatoare va trebui
sã informeze despre aceasta, în cel mai scurt timp posibil,
organul competent pentru carantina fitosanitarã ºi protecþia
plantelor al þãrii exportatoare.
ARTICOLUL 9

Pentru a preveni pãtrunderea organismelor de carantinã
ºi a organismelor dãunãtoare, periculoase din punct de
vedere economic, pãrþile contractante au dreptul:
Ñ sã limiteze sau sã pretindã condiþii speciale referitoare la importul de plante ºi produse vegetale;
Ñ sã interzicã importul de plante sau produse vegetale.
ARTICOLUL 10

Pãrþile contractante interzic importul de pãmânt (cu
excepþia turbei) ºi folosirea, ca ambalaj, a fânului, plevei,
muºchiului, rumeguºului, scoarþei ºi a altor materiale care
pot adãposti sau rãspândi organisme de carantinã.
ARTICOLUL 11

Schimburile de plante ºi de produse de origine vegetalã
destinate reprezentanþelor diplomatice ºi personalului acestora, ale celor douã þãri, vor trebui sã fie conforme prevederilor fitosanitare din prezenta convenþie.
ARTICOLUL 12

Pãrþile contractante vor asigura controlul fitosanitar la
punctele de frontierã (rutiere, feroviare, maritime, aeriene)
stabilite pentru importul, exportul sau tranzitul de plante sau
produse de origine vegetalã.
ARTICOLUL 13

Cele douã pãrþi contractante, recunoscând utilitatea colaborãrii în domeniul ºtiinþei ºi oportunitatea unificãrii, pe cât
posibil, a metodelor ºi mijloacelor de protecþie a plantelor,
vor stimula aceastã cooperare prin:
Ñ schimb de informaþii asupra stãrii fitosanitare a culturilor ºi pãdurilor, asupra mãsurilor folosite în combaterea
bolilor, dãunãtorilor ºi buruienilor, precum ºi asupra rezultatelor obþinute;
Ñ schimb de legi ºi reglementãri privind carantina ºi
protecþia plantelor ºi de literaturã de specialitate, asigurând
astfel, pentru ambele þãri, o mai bunã cunoaºtere în acest
domeniu.
ARTICOLUL 14

Pãrþile contractante pot sã furnizeze una alteia informaþii
asupra apariþiei ºi rãspândirii organismelor de carantinã, cu
menþiunea cã nici una dintre pãrþile contractante nu poate
transmite informaþiile obþinute unor terþe þãri.
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ARTICOLUL 15

Pãrþile contractante organizeazã, în caz de necesitate,
consultãri comune pentru rezolvarea problemelor menþionate
în prezenta convenþie.
Perioada, locul ºi ordinea de zi a consultãrilor, precum
ºi modul de acoperire a cheltuielilor vor fi stabilite, de fiecare datã, de cãtre pãrþile contractante.
ARTICOLUL 16

Pãrþile contractante decid cã, pentru a îmbunãtãþi comerþul cu plante ºi produse vegetale, controlul fitosanitar pe
teritoriul pãrþii exportatoare poate fi efectuat în comun ºi se
aplicã regulile pãrþii contractante spre teritoriul cãreia sunt
livrate plantele sau produsele vegetale.
Locul, condiþiile ºi datele controlului fitosanitar comun se
vor conveni de comun acord de cãtre pãrþile contractante.

Ñ din partea românã, Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei;
Ñ din partea azerbaidjanã, Ministerul Agriculturii.
În îndeplinirea prezentei convenþii, organele competente
ale pãrþilor contractante vor fi în contact direct ºi pot
încheia înþelegeri de aplicare a acesteia.
ARTICOLUL 19

Prevederile prezentei convenþii nu afecteazã obligaþiile
pãrþilor contractante care decurg din alte înþelegeri internaþionale, bilaterale ºi multilaterale.
ARTICOLUL 20

Prezenta convenþie va intra în vigoare dupã 60 de zile
de la data celei de-a doua notificãri, prin care pãrþile contractante îºi comunicã reciproc cã procedurile cerute de
legislaþia lor internã au fost îndeplinite.

ARTICOLUL 17

ARTICOLUL 21

În cazul în care apar probleme litigioase, legate de
interpretarea sau aplicarea prezentei convenþii, cele douã
pãrþi contractante le vor rezolva prin contacte directe sau
prin alte metode acceptabile. Dacã nu se poate ajunge la
consens prin aceste mijloace, divergenþele vor fi soluþionate
pe cale diplomaticã.

Aceastã convenþie a fost încheiatã pe o perioadã de
5 ani.
Valabilitatea acesteia va fi prelungitã în mod automat,
pe perioade consecutive de câte 5 ani, dacã nici una dintre pãrþile contractante nu va notifica celeilalte asupra intenþiei sale de a o denunþa, cu cel puþin 6 luni înainte.
Încheiatã la Baku la 27 martie 1996, în douã exemplare
originale, fiecare în limbile românã, azerã ºi englezã, toate
textele având aceeaºi valabilitate.
În caz de diferenþe de interpretare, textul în limba
englezã va prevala.

ARTICOLUL 18

Organele competente ale pãrþilor contractante, care coordoneazã ºi rãspund de îndeplinirea prezentei convenþii,
sunt:
Pentru
Guvernul României,
Teodor Viorel Meleºcanu

Pentru
Guvernul Republicii Azerbaidjan,
Irºad Aliev

ANEXA Nr. 1

Pãrþi vii ale plantelor vor fi considerate cã includ:
Ñ fructe, în sens botanic, altele decât cele conservate
prin congelare puternicã;
Ñ legume, altele decât cele conservate prin congelare
puternicã;
Ñ tuberculi, bulbi, rizomi;
Ñ flori tãiate;

Ñ ramuri cu frunze;
Ñ pomi tãiaþi care reþin frunzele pe ei;
Ñ culturi de þesuturi de plante.
Seminþele vor fi considerate cã înseamnã seminþe, în
sens botanic, altele decât cele care nu se folosesc la
semãnat.

ANEXA Nr. 2

LISTA

organismelor de carantinã fitosanitarã a României
LISTA A1
Ñ cuprinde organismele de carantinã inexistente în Europa Ñ

I. Dãunãtori
a) Insecte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ACLERIS VARIANA (Fernald)
ACLERIS GLOVERANA (Walsingham)
ACROBASIS PIRIVORELLA (Matsumura)
ACULOPS FUCHSIAE Kelfer
ALEUROCANTHUS SPINIFERUS (Quaintance)
ALEUROCANTHUS WOGLUMI Ashby
AMAUROMYZA MACULOSA (Malloch)

8. ANASTREPHA spp.
8.1. ANASTREPHA FRATERCULUS (Wiedermann)
8.2. ANASTREPHA LUDENS (Loew)
8.3. ANASTREPHA OBLIQUA (Macquart)
9. ANOPLOPHORA CHINENSIS (Forster)
10. ANOPLOPHORA MALASIACA (Thomson)
11. ANTHONOMUS BISIGNIFER Schenkling
12. ANTHONOMUS GRANDIS Boheman
13. ANTHONOMUS QUADRIGIBBUS Say
14. ANTHONOMUS SIGNATUS Say
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15. BACTROCERA spp. (noneuropean)
15.1. BACTROCERA CUCURBITAE (Coquillett)
15.2. BACTROCERA DORSALIS (Hendel)
15.3. BACTROCERA MINAX (Enderlein)
15.4. BACTROCERA TRYONI (Froggatt)
15.5. BACTROCERA TSUNEONIS (Mlyake)
15.6. BACTROCERA ZONATA (Saunders)
16. BLITOPERTHA ORIENTALIS (Waterhouse)
17. CARPOSINA NIPONENSIS (Walsingham)
18. CERATITIS COSYRA (Walker)
19. CONOTRACHELUS NENUPHAR (Herbst)
20. CYDIA INOPINATA (Heinrich)
21. CYDIA PACKARDI (Zeller)
22. CYDIA PRUNIVORA (Walsh)
23. DACUS CILIATUS Loew
24. EPITRIX TUBERIS Gentner
25. EPOCHRA CANADENSIS (Loew)
26. EUPHRANTA JAPONICA (Ito)
27. HELICOVERPA ZEA (Boddie)
28. LIRIOMYZA SATIVAE Blanchard
29. LISTRONOTUS BONARIENSIS (Kuschel)
30. LOPHOLEUCASPIS JAPONICA Cockerell
31. PARASAISSETIA NIGRA (Nietner)
32. PISSODES spp. (noneuropean)
32.1. PISSODES NEMORENSIS Germar
32.2. PISSODES STROBI (Peck)
32.3. PISSODES TERMINALIS Hopping
33. POPILLIA JAPONICA Newman
34. PREMNOTRYPES spp. (Andean)
35. RHAGOLETIS spp. (noneuropean)
35.1. RHAGOLETIS CINGULATA (Loew)
35.2. RHAGOLETIS COMPLETA Cresson
35.3. RHAGOLETIS FAUSTA (Osten Sacken)
35.4. RHAGOLETIS INDIFFERENS Curran
35.5. RHAGOLETIS MENDAX Curran
35.6. RHAGOLETIS POMONELLA (Walsh)
35.7. RHAGOLETIS RIBICOLA Doane
36. SCOLYTIDAE (noneuropean)
36.1. DENDROCTONUS ADJUNCTUS Blandford
36.2. DENDROCTONUS BREVICOMIS Le Conte
36.3. DENDROCTONUS FRONTALIS Zimmermann
36.4. DENDROCTONUS PONDEROSAE Hopkins
36.5. DENDROCTONUS PSEUDOTSUGAE Hopkins
36.6. DENDROCTONUS RUFIPENNIS (Kirby)
36.7. DRYCOETES CONFUSUS Swaine
36.8. GNATHOTRICHUS SULCATUS (Le Conte)
36.9. IPS CALLIGRAPHUS (Germar)
36.10. IPS CONFUSUS (Le Conte)
36.11. IPS GRANDICOLLIS (Eichhoff)
36.12. IPS LECONTEI Swaine
36.13. IPS PINI (Say)
36.14. IPS PLASTOGRAPHUS (Le Conte), cu douã subspecii: IP PLASTOGRAPHUS (Le Conte) ºi IP
MARITIMUS Lanier
37. SPODOPTERA ERIDANIA (Cramer)
38. SPODOPTERA FRUGIPERDA (J.E. Smith)
39. SPODOPTERA LITURA (Fabricius)
40. STERNOCHETUS MANGIFERAE (Fabricius)
41. THRIPS PALMI Karny
42. TOXOPTERA CITRICIDUS (Kirkaldy)
b) Nematozi
1. BUSSAPHELENCUS XYLOPHILUS (Steiner & Buhrer)
Nickie
2. HETERODERA GLYCINES Ichinohe
3. NACOBBUS ABERRANS (Thorne) Thorne & Allen
4. RADOPHOLUS CITROPHILUS Huettel et al.

II. Agenþi fitopatogeni
a) Ciuperci
1.
2.
3.
4.

ALTERNARIA KIKUCHIANA S. Tanaka
ALTERNARIA MALI Roberts
APIOSPORINA MORBOSA (Schweinitz) von Arx
ATROPELLIS spp.
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4.1. ATROPELLIS PINIPHILA (Weir) Lohman & Cash
4.2. ATROPELLIS PINICOLA Zeller & Goodding
5. BOTRYOSPHAERIA BERENGERIANA de Notaris f. sp.
PIRICOLA (Nose) Koganezawa & Sakuma
6. BOTRYOSPHAERIA LARICINA (K. Sawada) Y. Zhong
7. CERATOCYSTIS FAGACEARUM (Bretz) Hunt
8. CERATOCYSTIS VIRESCENS (Davidson) Moreau
9. CHRYSOMYXA ARCTOSTAPHYLI Dietel
10. CIBORINIA CAMELLIAE Kohn
11. CRONARTIUM spp. (noneuropean)
11.1. CRONARTIUM COLEOSPORIOIDES J. C. Arthur
11.2. CRONARTIUM COMANDRAE Peck
11.3. CRONARTIUM COMPTONIAE J. C. Arthur
11.4. CRONARTIUM FUSIFORME Hedgcock & Hunt ex.
Cummings
11.5. CRONARTIUM HIMALAYENSE Bagchee
11.6. CRONARTIUM KAMTSCHATICUM Jorstad
11.7. CRONARTIUM QUERCUUM (Berkeley) Miyabe ex.
Shirai
11.8. ENDOCRONARTIUM HARKNESSII (J. P. Moore) Y.
Hiratsuka
12. ELSINOE FAWCETTII Bitancourt & A. E. Jenkins
13. GYMNOSPORANGIUM spp. (noneuropean)
13.1. GYMNOSPORANGIUM ASIATICUM Miyabe ex.
Yamada
13.2. GYMNOSPORANGIUM CLAVIPES (Cooke & Peck)
Cooke & Peck
13.3. GYMNOSPORANGIUM GLOBOSUM (Farlow) Farlow
13.4. GYMNOSPORANGIUM JUNIPERI-VIRGINIANAE
Schweinitz
13.5. GYMNOSPORANGIUM SHIRAIANUM K. Hara
13.6. GYMNOSPORANGIUM YAMADAE Miyabe ex.
Yamada
14. GUIGNARDIA CITRICARPA (Kiely)
15. HAMASPORA LONGISSIMA (Thumen) Kornicke
16. INONOTUS WEIRII (Murrill) Kotlaba & Pouzar
17. MELAMPSORA FARLOWII (J. C. Arthur) J. J. Davis
18. MONILINIA FRUCTICOLA (Winter) Haney
19. MYCOSPHAERELLA GIBSONII H. C. Evans
20. MYCOSPHAERELLA LARICISÑLEPTOLEPIDIS K. Ito,
K. Sato & M. Ota
21. MYCOSPHAERELLA POPULORUM G. E. Thomson
22. OPHIOSTOMA WAGENERI (Goheen & Cobb) Harrington
23. PHIALOPHORA GREGATA (Allington & Chamberlain)
W• Gams
24. PHOMA ANDINA Turkensteen
25. PHYLLOSTICTA SOLITARIA Ellis & Everhart
26. PHYMATOTRICHOPSIS OMNIVORA (Duggar) Hennebert
27. PUCCINIA PITTIERIANA P. Hennings
28. SEPTORIA LYCOPERSICI Spegazzini var. MALAGUTII
Ciccarone & Boerema
,
29. THECAPHORA SOLANI (Thirummlachar & O Brien)
Mordue
30. TILLETIA INDICA Mitra
31. VENTURIA NASHICOLA S. Tanaka & S. Yamamoto
b) Bacterii
1. CITRUS GREENING BACTERIUM (fãrã denumire ºtiinþificã)
2. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson pv.
CITRI (Hasse) Dye 1978
3. XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. DIEFFENBACHIAE
(Mc. Culloch and Pirone) Dowson
4. XANTHOMONAS ORYZAE
4.1. XANTHOMONAS ORYZAE (ex. Ishiyama) Swings et
al. pv. ORYZAE (Ishiyama) Swings et al.
4.2. XANTHOMONAS ORYZAE (ex. Ishiyama) Swings pv.
ORYZICOLA (Fang et al.) Swings et. al.
5. XYLELLA FASTIDIOSA Wells et al.
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c) Micoplasme

7.4. POTATO DEFORMING MOSAIC DISEASE
7.5. POTATO T CAPILLOVIRUS
7.6. POTATO YELLOW DWARF RHABDOVIRUS
7.7. POTATO YELLOW VEIN DISEASE
7.8. TOBACCO RINGSPOT NEPOVIRUS, POTATO
CALICO STRAIN
7.9. TOBACCO STREAK ILARVIRUS, POTATO STRAIN
8. RASPBERRY LEAF CURL VIRUS
9. STRAWBERRY LATENT C DISEASE

1. ELM PHLOEM NECROSIS MLO
2. PALM LETHAL YELLOWING MLO
3. PEACH MLOs
3.1. PEACH ROSETTE MLO
3.2. PEACH X DISEASE MLO
3.3. PEACH YELLOWS MLO
4. POTATO PURPLE-TOP WILT MLO
5. STRAWBERRY WITCHESÔ BROOM MLO

III. Plante parazite

d) Virusuri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AMERICAN PLUM LINE PATTERN VIRUS
CHERRY LITTLE CHERRY DISEASE
CHERRY RASP LEAF NEPOVIRUS
CITRUS TATTER LEAF CAPILLOVIRUS
COCNUT CADANG-CADANG VIROID
PEACH LATENT MOSAIC VIROID
POTATO VIRUSES (noneuropean)
7.1. ANDEAN POTATO LATENT TYMOVIRUS
7.2. ANDEAN POTATO MOTTLE COMOVIRUS
7.3. ARRACACHA B VIRUS, OCA STRAIN

1. ARCEUTHOBIUM spp. (noneuropean)
Ñ în special: A. ABIETINIUM var. MAGNIFICAE
A. AMERICANUM
A. CAMPYLOPODUM
A. CYANOCARPUM
A. DOUGLASII
A. LARICIS
A. MICROCARPUM
A. PUSILLUM
A. VAGINATUM.

Anexã la lista A1

Vectori
1. CERATOCYSTIS FAGACEARUM ºi vectorii sãi
1.1. PSEUDOPITY
OPHTHORUS
MINUTISSIMUS
(Zimmermann)
1.2. PSEUDOPITYOPHTHORUS PRUINOSUS (Eichhoff)
2. ELM PHLOEM NECROSIS MLO ºi vectorul sãu
2.1. SCAPHOIDEUS LUTEOLUS van Duzee

3. CITRUS GREENING BACTERIUM (fãrã denumire ºtiinþificã)
ºi vectorii sãi
3.1. DIAPHORINA CITRI Kuwayana
3.2. TRIOZA ERYTREAE (Del Guercio)
4. BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS ºi vectorii sãi
4.1. MONOCHAMUS ALTERNATUS Hope
4.2. MONOCHAMUS CAROLINENSIS (Olivier).

LISTA A2
Ñ cuprinde organismele de carantinã existente în Europa Ñ
b) Nematozi

I. Dãunãtori
a) Insecte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

BEMISIA TABACI (Gennadius)
BRUCHIDIUS INCARNATUS Boheman
CACOECIMORPHA PRONUBANA Hubner
CALLOSOBRUCHUS CHINENSIS L.
CALLOSOBRUCHUS MACULATUS Fabricius
CAULOPHILUS LATINASUS Say
CERATITIS CAPITATA (Widemann)
DIABROTICA VIRGIFERA Le Conte
EPICHORISTODES ACERBELLA Walker
ERIOSOMA LANIGERUM*) Hausm
FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (Pergande)
GNORIMOSCHEMA OPERCULELLA Zeller
LIRIOMYZA HUIDOBRENSIS (Blanchard)
OPOGONA SACCHARI (Bojer)
PARABEMISIA MYRICAE (Kuwana)
QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS*) (Comstock)
SPODOPTERA LITTORALIS (Boisduval)
TROGODER A GRANARIUM Everts
ZABROTES SUBFASCIATUS Boh.
*) În pepinierã (inclusiv plantaþii-mamã).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APHELENCHOIDES BESSEYI Christie
APHELENCHOIDES FRAGARIAE (RitzemaÑBos) Christie
GLOBODERA PALLIDA (Stone) Behrens
GLOBODERA ROSTOCHIENSIS (Wollenweber) Behrens
HETERODERA SCHACHTII Schmidt
MELOIDOGYNE spp.
RADOPHOLUS SIMILIS (Cobb) Thorne
XIPHINEMA spp.

II. Agenþi fitopatogeni
a) Ciuperci
1. CERATOCYSTIS FIMBRIATA Ellis & Halsted f. sp.
PLATANI Walter
2. COCHLIOBOLUS CARBONUM R. R. Nelson
3. COCHLIOBOLUS HETEROSTROPHUS (Drechsl) Drechsl
4. CRYPHONECTRIA PARASITICA (Murrill) Barr
5. DIDYMELLA LIGULICOLA (K. F. Baker, Dimock &
L. H. Davis) von Arx
6. HYPOXYLON MAMMATUM (Wahlenberg) J. Miller
7. MELAMPSORA MEDUSAE Thumen
8. MYCOSPHAERELLA DEARNESSI M. E. Barr

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 200
9. MYCOSPHAERELLA LINICOLA Naumov
10. PHIALOPHORA CINERESCENS (Wollenweber) van Beyma
11. PHYTOPHTHORA FRAGARIAE Hickman var. FRAGARIAE
Wilcox & Duncan
12. PHYTOPHTHORA FRAGARIAE Hickman var. RUBI Wilcox
& D. Duncan
13. PHYTOPHTHORA MEGASPERMA Drechsler f. sp.
GLYCINES Kuan & Erwin
14. PUCCINIA HORIANA P. Hennings
15. PUCCINIA PELARGONIIÑZONALIS Doidge
16. STENOCARPELLA MACROSPORA (Earle) Sutton
17. STENOCARPELLA MAYDIS (Berkeley) Sutton
18. SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (Schilbersky) Percival
19. UROMYCES TRANSVERSALIS (Thumen) Winter
20. VERTICILLIUM*) spp.
21. ROSELLINIA NECATRIX (Hart) Berl
22. PHOMA LINGAM (Tode) Desn
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6. ERWINIA CHRISANTHEMI Burkholder et al.
7. PSEUDOMONAS CARYOPHYLLI (Burkholder) Starr &
Burkholder
8. PSEUDOMONAS SOLANACEARUM (Smith) Smith
9. PSEUDOMONAS SYRINGAE Van Hall pv. PERSICAE
(Prunier et al.) Young et al.
10. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson pv.
CORYLINA (MILLER et al.) Dye
11. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson pv.
HYACINTHI (Wakker) Dye
12. XANTHOMONAS CAMPESTRIS (Pammel) Dowson pv.
JUGLANDIS**) (Pierce) Dye
13. XANTHOMONAS CAMPESTRIS pv. TRANSLUCENS
(Jones, Johnson et Reddy) Dye
14. XANTHOMONAS FRAGARIAE Kennedy & King
15. XANTHOMONAS POPULI (Ride) Ride & Ride
16. XYLOPHILUS AMPELINUS (Panagopoulos) Willems et al.

b) Bacterii

c) Virusuri ºi viroizi

1. CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (Smith) Davis et al.
subsp. INSIDIOSUS (McCulloch) Davis et al.
2. CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (Smith) Davis et al.
subsp. SEPEDONICUS (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
3. CURTOBACTERIUM FLACCUMFACIENS pv. FLACCUMFACIENS (Hedges) Collins & Jones
4. ERWINIA AMYLOVORA (Burrill)
5. ERWINIA STEWARTII (Smith) Dye

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ARABIS MOSAIC NEPOVIRUS
BARLEY STRIPE MOSAIC HORDEIVIRUS
BEET LEAF CURL RHABDOVIRUS
CHERRY NECROTIC RUSTY MOTTLE DISEASE
CHRYSANTHEMUM STUNT VIROID
PLUM POX POTYVIRUS
TOMATO RINGSPOT NEPOVIRUS
TOMATO SPOTTED WILT VIRUS.

**) Butaºi de hamei.
**) În pepinierã (inclusiv plantaþii-mamã).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin,
judeþul Mehedinþi, în administrarea Ministerului de Interne
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilului situat în municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Portului
nr. 2, judeþul Mehedinþi, identificat potrivit anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul
Societãþii Comerciale ”SevermindÒ Ñ S.A. în proprietatea
publicã a statului ºi în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. Ñ Capitalul social al Societãþii Comerciale
”SevermindÒ Ñ S.A. se miºcoreazã cu valoarea de inventar
a imobilului prevãzut la art. 1.
Art. 3. Ñ Predarea-preluarea imobilului se face prin protocol încheiat între pãrþi, pe baza datelor din bilanþul
încheiat la 31 decembrie 1994, în termen de 30 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Doru Ioan Tãrãcilã
p. Preºedintele Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Mihu
Bucureºti, 23 august 1996.
Nr. 723.
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ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Ministerului de Interne
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Municipiul
Drobeta-Turnu Severin,
str. Portului nr. 2,
judeþul Mehedinþi

Valoarea
de inventar
Ñ lei Ñ

Caracteristicile tehnice

709 m2 arie construitã
desfãºuratã ºi 1.722 m2
teren aferent, categoria
”curþi-construcþiiÒ

Destinaþia
actualã

17.206.181 Imobil fãrã
utilizare

Unitatea
deþinãtoare

Societatea
Comercialã
”SevermindÒ
Ñ S.A.

Unitatea la care
se transmite

Ministerul de Interne Ñ
Grupul de pompieri al
judeþului Mehedinþi

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea unui credit extern pentru achiziþionarea unui sistem de comandã,
control, coordonare ºi informare pentru protecþia civilã din România
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã garantarea de cãtre Ministerul
Finanþelor a unui credit extern în valoare de 25 milioane
dolari S.U.A., precum ºi a dobânzilor ºi comisioanelor aferente, în vederea asigurãrii resurselor financiare necesare
achiziþionãrii unui sistem de comandã, control, coordonare
ºi informare pentru protecþia civilã, al cãrui beneficiar este
Ministerul Apãrãrii Naþionale.

Art. 2. Ñ Achiziþionarea sistemului menþionat la art. 1
se va efectua în conformitate cu prevederile legale privind
achiziþiile publice.
Art. 3. Ñ Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor aferente, precum ºi a altor cheltuieli se
vor asigura prin bugetele anuale ale Ministerului Apãrãrii
Naþionale, din fondurile alocate cu aceastã destinaþie, începând cu anul 1998.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
p. Ministrul apãrãrii naþionale,
general colonel Dumitru Cioflinã,
secretar de stat, ºeful Statului Major General

Bucureºti, 23 august 1996.
Nr. 724.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii
pentru laboratoarele de analize fizico-chimice ºi mecanice
Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale, numit în baza Decretului nr. 223/1992 pentru numirea
Guvernului României,
având în vedere:
Ñ Legea nr. 5/1965 cu privire la protecþia muncii, modificatã prin Decretul nr. 48/1969;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale,
republicatã;
Ñ Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 80 din 7 iunie 1996 al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de securitate a
muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice ºi
mecanice.
Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la
30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în
Monitorul Oficial al României.

Începând cu aceeaºi datã se abrogã normele departamentale de protecþie a muncii care se referã la activitatea
din laboratoarele de analize fizico-chimice ºi mecanice.
Art. 3. Ñ Normele specifice de securitate a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice ºi mecanice sunt
obligatorii pentru toate activitãþile cu acest profil ºi se difuzeazã celor interesaþi prin inspectoratele de stat teritoriale
pentru protecþia muncii.

Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Bucureºti, 16 august 1996.
Nr. 339.
MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru radiaþii neionizante
Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale, numit în baza Decretului nr. 223/1992 pentru numirea
Guvernului României,
având în vedere:
Ñ Legea nr. 5/1965 cu privire la protecþia muncii, modificatã prin Decretul nr. 48/1969;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale,
republicatã;
Ñ Avizul Consiliului tehnico-economic nr. 64 din 20 mai 1996 al Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele specifice de securitate a
muncii pentru radiaþii neionizante.
Art. 2. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la
30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în
Monitorul Oficial al României.

Începând cu aceeaºi datã se abrogã normele departamentale de protecþie a muncii pentru radiaþii neionizante.
Art. 3. Ñ Normele specifice de securitate a muncii pentru radiaþii neionizante sunt obligatorii pentru toate activitãþile cu acest profil ºi se difuzeazã celor interesaþi prin
inspectoratele de stat teritoriale pentru protecþia muncii.

Ministru de stat,
ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Bucureºti, 16 august 1996.
Nr. 340.
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DECIZII ALE CONSILIULUI NAÞIONAL
AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind alegerea preºedintelui Consiliului Naþional
al Audiovizualului
În temeiul art. 26 alin. (1) ºi (2) ºi al art. 29 din Legea audiovizualului
nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Se alege, începând cu data de 24 iulie 1996, în funcþia de preºedinte al Consiliului Naþional al Audiovizualului, pe o duratã de
4 ani, domnul Mircea Sorin Moldovan.
Mircea Baciu
Cristina Ciucã
Nicolae Corjos
Magyari Lajos
Marin Traian
Mircea Sorin Moldovan

Ecaterina Oproiu
Rãzvan Theodorescu
Tudor Gheorghe
Constantin Vaeni
Romulus Vulpescu

Bucureºti, 24 iulie 1996.
Nr. 79.
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