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LEGI

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului României a aderãrii României la Convenþia internaþionalã
privind armonizarea controalelor mãrfurilor la frontiere, semnatã la Geneva la 21 octombrie 1982
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi ale 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 României aderarea României la
Convenþia internaþionalã privind armonizarea controa-

lelor mãrfurilor la frontiere, semnatã la Geneva la 21
octombrie 1982, ºi se dispune publicarea prezentului
decret în Monitorul Oficial al României.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 21 ianuarie 2000.
Nr. 15.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aderarea României la Convenþia internaþionalã
privind armonizarea controalelor mãrfurilor la frontiere,
semnatã la Geneva la 21 octombrie 1982
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ România aderã la Convenþia internaþionalã privind
armonizarea controalelor mãrfurilor la frontiere, inclusiv la anexele la
aceasta, semnatã la Geneva la 21 octombrie 1982.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 20 martie 2000, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 23 mai
2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

MIRON TUDOR MITREA
Bucureºti, 19 iunie 2000.
Nr. 103.

CONVENÞIA INTERNAÞIONALÃ
privind armonizarea controalelor mãrfurilor la frontiere*)
PREAMBUL

Pãrþile contractante,
dorind sã contribuie la îmbunãtãþirea circulaþiei internaþionale a mãrfurilor,
având în vedere necesitatea facilitãrii trecerii de mãrfuri la frontiere.
constatând cã mãsurile de control la frontiere sunt realizate de diferite servicii de control,
recunoscând cã condiþiile în care sunt efectuate aceste controale pot fi armonizate în mare mãsurã, fãrã sã se
prejudicieze finalitatea, executarea ºi eficienþa lor,
convinse cã armonizarea controalelor la frontiere constituie un mijloc important pentru atingerea acestor obiective,
au convenit cele ce urmeazã:
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
ARTICOLUL 1
Definiþii

În sensul prezentei convenþii, se înþelege prin:
a) vamã Ñ serviciul administrativ responsabil cu punerea în aplicare a legislaþiei vamale ºi cu încasarea taxelor
la import ºi la export ºi care rãspunde ºi de aplicarea altor
legi ºi regulamente privind, între altele, importul, tranzitul ºi
exportul de mãrfuri;
*) Traducere.

b) control vamal Ñ ansamblul mãsurilor luate în scopul
respectãrii legilor ºi reglementãrilor pe care vama are sarcina sã le aplice;
c) inspecþie medico-sanitarã Ñ inspecþia efectuatã pentru protecþia vieþii ºi sãnãtãþii persoanelor ºi animalelor, cu
excepþia inspecþiei veterinare;
d) inspecþie veterinarã Ñ inspecþia sanitarã efectuatã pe
animale ºi pe produsele de origine animalã în vederea protejãrii vieþii ºi sãnãtãþii persoanelor ºi animalelor, precum ºi
cea realizatã asupra obiectelor sau mãrfurilor care pot fi
purtãtoare de boli de animale;
e) inspecþie fitosanitarã Ñ inspecþia efectuatã pentru a
împiedica introducerea prin frontierele naþionale ºi rãspândirea de organisme dãunãtoare pentru vegetale ºi produse
vegetale;
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f) control de conformitate cu standardele tehnice Ñ controlul al cãrui scop este de a verifica dacã mãrfurile respectã cerinþele minime ale standardelor internaþionale sau
naþionale prevãzute de legile ºi reglementãrile aferente;
g) controlul calitãþii Ñ orice alt control decât cele
menþionate mai sus, prin care se verificã dacã mãrfurile
corespund definiþiilor minime de calitate internaþionale sau
naþionale, prevãzute în legile ºi reglementãrile aferente;
h) serviciul de control Ñ orice serviciu însãrcinat cu
efectuarea tuturor sau a unora dintre controalele definite
mai sus, a oricãror alte controale efectuate de obicei la
importul, exportul sau tranzitul de mãrfuri.
ARTICOLUL 2
Obiectiv

În vederea facilitãrii circulaþiei internaþionale a mãrfurilor,
prezenta convenþie vizeazã reducerea obligaþiilor legate de
îndeplinirea formalitãþilor, numãrul ºi durata controalelor, în
principal printr-o coordonare naþionalã ºi internaþionalã a
procedurilor de control ºi a modalitãþilor de aplicare.
ARTICOLUL 3
Domeniu de aplicare

1. Prezenta convenþie se aplicã tuturor bunurilor importate, exportate sau în tranzit, care traverseazã una sau mai
multe frontiere maritime, aeriene sau terestre.
2. Prezenta convenþie se aplicã tuturor serviciilor de
control ale pãrþilor contractante.
CAPITOLUL II
Armonizarea procedurilor
ARTICOLUL 4
Coordonarea controalelor

Pãrþile contractante se angajeazã, în mãsura posibilului,
sã organizeze în mod armonizat intervenþiile serviciilor
vamale ºi ale altor servicii de control.

ARTICOLUL 7
Cooperare între þãrile vecine

La trecerea unei frontiere comune pãrþile contractante
interesate vor lua, atunci când este posibil, toate mãsurile
necesare pentru a facilita trecerea mãrfurilor ºi, mai ales:
a) vor organiza controale comune pentru mãrfuri ºi
documente, prin punerea în aplicare a unor instalaþii
comune;
b) vor asigura realizarea unei concordanþe între:
Ð orele de program ale punctelor de trecere a frontierei;
Ð serviciile de control care îºi exercitã activitatea în acel
loc;
Ð categoriile de mãrfuri, mijloacele de transport ºi regimurile internaþionale de tranzit vamal care pot fi acceptate
sau utilizate.
ARTICOLUL 8
Schimbul de informaþii

Pãrþile contractante îºi comunicã reciproc, la cerere,
informaþiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei
convenþii, în conformitate cu condiþiile menþionate în anexe.
ARTICOLUL 9
Documente

1. Pãrþile contractante vor cãuta sã utilizeze, între ele ºi
în relaþiile cu organismele internaþionale competente, documente aliniate la formularul-cadru al Organizaþiei Naþiunilor
Unite.
2. Pãrþile contractante vor accepta documentele elaborate prin orice procedeu tehnic specific, dacã sunt conforme din punct de vedere al formei, autenticitãþii ºi
certificãrii cu reglementãrile oficiale, dacã sunt lizibile ºi
inteligibile.
3. Pãrþile contractante vor urmãri ca documentele necesare sã fie întocmite ºi autentificate cu respectarea strictã
a legislaþiei în domeniu.
CAPITOLUL III
Dispoziþii referitoare la tranzit

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 10

Modul în care acþioneazã serviciile

Mãrfuri în tranzit

Pentru a asigura buna funcþionare a serviciilor de control pãrþile contractante vor urmãri, în mãsura posibilului ºi
în cadrul competenþelor conferite prin legislaþia naþionalã,
sã asigure:
a) un personal calificat, în numãr suficient, þinând
seama de cerinþele traficului;
b) materiale ºi instalaþii adecvate pentru controale,
þinând seama de modul de transport, de bunurile de controlat ºi de cerinþele traficului;
c) instrucþiuni oficiale pentru funcþionarii acestor servicii,
astfel încât ei sã acþioneze în conformitate cu acordurile ºi
înþelegerile internaþionale ºi cu dispoziþiile naþionale în
vigoare.
ARTICOLUL 6
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1. Pãrþile contractante vor aplica mãrfurilor în tranzit, în
mãsura posibilului, o prelucrare simplã ºi rapidã, în special
celor care circulã sub un regim internaþional de tranzit
vamal, limitând controalele numai pentru cazurile în care
împrejurãrile sau riscurile reale le justificã. În plus, ele vor
þine seama de situaþia þãrilor fãrã ieºire la mare. Se va
avea în vedere o prelungire a orelor de program pentru
vãmuire ºi de funcþionare a unitãþilor vamale existente,
pentru vãmuirea mãrfurilor care circulã cu un regim
internaþional de tranzit vamal.
2. Se va urmãri facilitarea la maximum a tranzitului de
mãrfuri transportate în containere sau în alte unitãþi de
încãrcare care prezintã o securitate adecvatã.
CAPITOLUL IV
Alte dispoziþii

Cooperare internaþionalã
ARTICOLUL 11

Pãrþile contractante se angajeazã sã coopereze reciproc
ºi, când este necesar, cu organismele internaþionale competente, pentru a îndeplini obiectivele stabilite prin prezenta
convenþie ºi, dacã este cazul, pentru a încheia noi acorduri sau înþelegeri multilaterale ori bilaterale.

Ordine publicã

1. Nici una dintre prevederile prezentei convenþii nu
constituie un obstacol la aplicarea interdicþiilor sau
restricþiilor la import, export sau tranzit, impuse din
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considerente de ordine publicã, în special de securitate
publicã, moralã publicã ºi sãnãtate publicã, sau de protecþie a mediului, patrimoniului cultural ori a proprietãþii
industriale, comerciale ºi intelectuale.
2. Totuºi, când este posibil, fãrã a prejudicia eficienþa
controalelor, pentru controalele la care se aplicã mãsurile
menþionate la paragraful 1 pãrþile contractante se vor
strãdui sã aplice dispoziþiile prezentei convenþii, cu
precãdere cele care fac obiectul art. 6Ð9.
ARTICOLUL 12
Mãsuri de urgenþã

1. Mãsurile de urgenþã pe care pãrþile contractante le
pot lua în anumite situaþii speciale trebuie sã fie în concordanþã cu cauzele care au impus adoptarea lor ºi trebuie
suspendate sau abrogate când acestea dispar.
2. Când este posibil ºi fãrã a prejudicia eficienþa
mãsurilor, pãrþile contractante vor publica dispoziþiile privind
aceste mãsuri.
ARTICOLUL 13
Anexe

1. Anexele la prezenta convenþie fac parte integrantã
din aceasta.
2. Anexe noi privind alte sectoare de control pot fi
adãugate la prezenta convenþie, în conformitate cu
procedura menþionatã la art. 22 sau 24.
ARTICOLUL 14
Relaþii cu alte tratate

Sub rezerva prevederilor art. 6, prezenta convenþie nu
prejudiciazã drepturile sau obligaþiile ce rezultã din tratatele
pe care pãrþile contractante la prezenta convenþie le încheiaserã înainte de a deveni pãrþi contractante la aceasta.
ARTICOLUL 15

Prezenta convenþie nu constituie un obstacol pentru
aplicarea unor facilitãþi mai mari, pe care douã sau mai
multe pãrþi contractante ar dori sã ºi le acorde, ºi nici pentru organizaþiile regionale de integrare economicã specificate la art. 16, care sunt pãrþi contractante, în aplicarea
legislaþiei proprii la controalele efectuate la frontierele
interne, fãrã sã se reducã în vreun fel facilitãþile care
decurg din prezenta convenþie.
ARTICOLUL 16
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea ºi aderarea

1. Prezenta convenþie, depusã la Secretariatul General
al Organizaþiei Naþiunilor Unite, este deschisã participãrii
tuturor statelor ºi organizaþiilor regionale de integrare economicã formate din statele suverane care au competenþã
sã negocieze, sã încheie ºi sã aplice acorduri
internaþionale în domeniile acoperite de prezenta convenþie.
2. În cadrul competenþelor proprii organizaþiile regionale
de integrare economicã specificate la paragraful 1 pot sã
îºi exercite drepturile în nume propriu ºi sã se achite de
responsabilitãþile conferite de prezenta convenþie statelor
membre care sunt pãrþi contractante la aceasta. În acest
caz statele membre ale acestor organizaþii nu sunt abilitate
sã îºi exercite drepturile în mod individual, inclusiv dreptul
la vot.
3. Statele ºi organizaþiile regionale de integrare economicã menþionate mai sus pot deveni pãrþi contractante la
prezenta convenþie:

a) depunând un instrument de ratificare, acceptare sau
aprobare, dupã ce în prealabil au semnat-o; sau
b) depunând un instrument de aderare.
4. Prezenta convenþie va fi deschisã pentru semnare la
Oficiul Naþiunilor Unite de la Geneva, începând cu data de
1 aprilie 1983 pânã la data de 31 martie 1984 inclusiv,
pentru toate statele ºi organizaþiile regionale de integrare
economicã specificate la paragraful 1.
5. De asemenea, prezenta convenþie va fi deschisã
pentru aderare începând cu data de 1 aprilie 1983.
6. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare vor fi depuse la Secretariatul General al
Organizaþiei Naþiunilor Unite.
ARTICOLUL 17
Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenþie va intra în vigoare la 3 luni
dupã data la care 5 state ºi-au depus instrumentele de
ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
2. Dupã ce 5 state vor depune instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare prezenta
convenþie va intra în vigoare, pentru alte pãrþi contractante
noi, dupã 3 luni de la data depunerii instrumentelor lor de
ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
3. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare
sau aderare depus dupã intrarea în vigoare a unui amendament la prezenta convenþie se considerã cã este aplicat
la textul modificat al prezentei convenþii.
4. Un astfel de instrument, depus dupã acceptarea unui
amendament în conformitate cu procedura prevãzutã la
art. 22, dar înainte de intrarea sa în vigoare, se considerã
cã este aplicat la textul modificat al prezentei convenþii de
la data intrãrii în vigoare a amendamentului.
ARTICOLUL 18
Denunþarea

1. Orice parte contractantã poate sã denunþe prezenta
convenþie printr-o notificare adresatã secretarului general
al Organizaþiei Naþiunilor Unite.
2. Denunþarea va intra în vigoare dupã 6 luni de la
data la care secretarul general a primit notificarea.
ARTICOLUL 19
Încetarea valabilitãþii

În cazul în care, dupã intrarea în vigoare a prezentei
convenþii, pentru o perioadã de 12 luni consecutive,
numãrul statelor care sunt pãrþi contractante a scãzut la
mai puþin de 5, prezenta convenþie îºi înceteazã valabilitatea la încheierea acestei perioade de 12 luni.
ARTICOLUL 20
Soluþionarea diferendelor

1. Orice diferend între douã sau mai multe pãrþi contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei
convenþii va fi, pe cât posibil, soluþionat pe calea negocierilor între pãrþile aflate în litigiu sau prin altã metodã.
2. Orice diferend între douã sau mai multe pãrþi contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei
convenþii, care nu poate fi soluþionat aºa cum se indicã la
paragraful 1, la cererea uneia dintre pãrþile contractante va
fi înaintat unei instanþe de arbitraj alcãtuite dupã cum
urmeazã: fiecare dintre pãrþile implicate în diferend va numi
câte un arbitru, iar aceºti arbitri vor desemna un alt arbitru
pentru funcþia de preºedinte. În cazul în care, la 3 luni
dupã formularea cererii, una dintre pãrþi nu ºi-a numit un
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arbitru sau dacã arbitrii nu au putut sã aleagã un
preºedinte, oricare dintre aceste pãrþi va putea sã cearã
secretarului general al Organizaþiei Naþiunilor Unite sã
numeascã un arbitru sau un preºedinte al instanþei de arbitraj.
3. Decizia instanþei de arbitraj, adoptatã în conformitate
cu prevederile paragrafului 2, va fi definitivã ºi obligatorie
pentru pãrþile implicate în diferend.
4. Instanþa de arbitraj îºi va elabora propriul regulament
interior.
5. Instanþa de arbitraj va lua deciziile cu majoritate de
voturi ºi în baza tratatelor existente între pãrþile implicate
în diferend ºi a regulilor generale de drept internaþional.
6. Orice controversã care ar putea sã aparã între pãrþile
implicate în diferend, cu privire la interpretarea sau executarea sentinþei de arbitraj, va putea fi adusã de oricare dintre pãrþi, spre soluþionare, în faþa instanþei de arbitraj care
a dat sentinþa.
7. Fiecare parte implicatã în diferend suportã cheltuielile
cu arbitrul propriu ºi cu reprezentanþii sãi în cadrul procedurii arbitrale; cheltuielile privind preºedinþia ºi alte costuri
sunt suportate în pãrþi egale de pãrþile implicate în diferend.
ARTICOLUL 21
Rezerve

1. În momentul în care semneazã, ratificã, acceptã sau
aprobã prezenta convenþie orice parte contractantã care va
adera poate sã declare cã nu are obligaþia sã respecte
paragrafele 2Ñ7 ale art. 20 din prezenta convenþie.
Celelalte pãrþi contractante nu vor avea obligaþia sã respecte aceste paragrafe în raport cu orice altã parte contractantã care va formula o atare rezervã.
2. Orice parte contractantã care ar formula o rezervã în
conformitate cu paragraful 1 va putea oricând sã îºi
retragã aceastã rezervã printr-o notificare adresatã secretarului general al Organizaþiei Naþiunilor Unite.
3. Nici o rezervã la prezenta convenþie nu este permisã,
cu excepþia celor prevãzute la paragraful 1.
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pus, se considerã cã acesta nu a fost acceptat ºi cã nu
va avea nici un efect.
ARTICOLUL 23
Cereri, comunicãri ºi obiecþii

Secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite va
informa toate pãrþile contractante ºi toate statele în legãturã
cu orice cerere, comunicare sau obiecþie formulatã în conformitate cu art. 22 ºi cu data intrãrii în vigoare a unui
amendament.
ARTICOLUL 24
Conferinþa de revizuire

Dupã o perioadã de 5 ani de la intrarea în vigoare a
convenþiei orice parte contractantã va putea, printr-o notificare adresatã secretarului general al Organizaþiei Naþiunilor
Unite, sã cearã convocarea unei conferinþe în scopul revizuirii prezentei convenþii, indicând propunerile ce trebuie
examinate la conferinþã. În acest caz:
ii(i) secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite
va comunica cererea tuturor pãrþilor contractante
ºi le va solicita sã prezinte, în termen de 3 luni,
observaþiile proprii faþã de propunerile formulate,
precum ºi alte propuneri care ar dori sã fie
examinate la conferinþã;
i(ii) secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite
va comunica tuturor pãrþilor contractante ºi textele
altor eventuale propuneri ºi va convoca o conferinþã de revizuire dacã, într-o perioadã de 6 luni
de la data comunicãrii, a primit acordul pentru
aceastã convocare de la cel puþin o treime din
numãrul pãrþilor contractante;
(iii) cu toate acestea, dacã secretarul general al
Organizaþiei Naþiunilor Unite apreciazã cã propunerea de revizuire poate fi consideratã o propunere de amendament în sensul paragrafului 1 al
art. 22, cu acordul pãrþii contractante care a
fãcut propunerea, în locul procedurii de revizuire
acesta poate sã punã în aplicare procedura de
amendare prevãzutã la art. 22.

ARTICOLUL 22
Procedura de amendare a convenþiei

ARTICOLUL 25
Notificãri

1. Prezenta convenþie, inclusiv anexele la aceasta,
poate fi modificatã la propunerea unei pãrþi contractante
dupã procedura prevãzutã în prezentul articol.
2. Orice amendament propus la prezenta convenþie va fi
examinat de un comitet de gestiune format din toate pãrþile
contractante în conformitate cu regulamentul interior care
face obiectul anexei nr. 7. Orice amendament de acest fel,
examinat sau elaborat în cursul reuniunii Comitetului de
gestiune ºi adoptat de acesta, va fi comunicat de secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor Unite pãrþilor contractante pentru acceptare.
3. Orice amendament propus, comunicat în conformitate
cu prevederile paragrafului precedent, va intra în vigoare
pentru toate pãrþile contractante la 3 luni dupã expirarea
unei perioade de 12 luni de la data comunicãrii amendamentului propus, dacã în aceastã perioadã nu s-a comunicat secretarului general al Organizaþiei Naþiunilor Unite nici
o obiecþie din partea vreunui stat-parte contractantã sau a
vreunei organizaþii regionale de integrare economicã europeanã, ea însãºi parte contractantã, care acþioneazã în
condiþiile specificate la art. 16 paragraful 2 din prezenta
convenþie.
4. În cazul în care, în conformitate cu prevederile paragrafului 3, se formuleazã o obiecþie la amendamentul pro-

În afarã de notificãrile ºi comunicãrile prevãzute la
art. 23 ºi 24 secretarul general al Organizaþiei Naþiunilor
Unite va comunica tuturor statelor urmãtoarele:
a) semnãrile, ratificãrile, acceptãrile, aprobãrile ºi
aderãrile în sensul art. 16;
b) datele de intrare în vigoare a prezentei convenþii în
conformitate cu prevederile art. 17;
c) denunþãrile în sensul art. 18;
d) încetarea valabilitãþii prezentei convenþii în sensul
art. 19;
e) rezervele formulate în sensul art. 21.
ARTICOLUL 26
Exemplarele certificate conforme

Dupã data de 31 martie 1984 secretarul general al
Organizaþiei Naþiunilor Unite va transmite douã copii certificate conforme ale prezentei convenþii fiecãrei pãrþi contractante ºi tuturor statelor care nu sunt pãrþi contractante.
Întocmitã la Geneva la 21 octombrie 1982, într-un singur exemplar original, în limbile englezã, spaniolã, francezã
ºi rusã, toate textele având aceeaºi valabilitate.
Drept care, subsemnaþii, pe deplin autorizaþi, au semnat
prezenta convenþie.
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ANEXA Nr. 1
ARMONIZAREA

controalelor vamale ºi a altor controale
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

în vederea efectuãrii lor simultan, dacã este posibil, sau la
intervale scurte de timp. Acestea vor urmãri sã coordoneze
cerinþele în materie de documente ºi informaþii.
2. În speþã, serviciile competente vor lua toate mãsurile
ce se impun pentru ca personalul ºi instalaþiile necesare sã
fie disponibile în locul în care se efectueazã controalele.
3. Prin delegarea explicitã a serviciilor competente vama
va putea, în numele acestora, sã realizeze toate sau o
parte dintre controalele ce revin acestor servicii. În acest
caz serviciile respective vor furniza vãmii toate mijloacele
necesare.

Informaþii

ARTICOLUL 4

Principii

1. Þinând seama de prezenþa vãmii la toate punctele de
trecere a frontierei ºi de caracterul general al intervenþiei
ei, în mãsura posibilului celelalte controale sunt armonizate
cu controalele vamale.
2. În aplicarea acestui principiu este posibil ca, parþial
sau total, aceste controale sã se realizeze ºi în alte locuri
decât la frontierã, cu condiþia ca procedurile utilizate sã
contribuie la facilitarea circulaþiei internaþionale a mãrfurilor.

1. Vama trebuie sã fie informatã în legãturã
derile legale sau reglementare care pot conduce
zarea de controale, altele decât cele vamale.
2. Când se considerã cã sunt necesare alte
vama va asigura informarea serviciilor interesate
opera cu acestea.

cu prevela organicontroale,
ºi va co-

ARTICOLUL 3
Organizarea controalelor

1. Când trebuie efectuate mai multe controale în acelaºi
loc, serviciile competente vor lua toate mãsurile necesare

Rezultatul controalelor

1. În toate aspectele legate de punerea în aplicare a
prezentei convenþii serviciile de control ºi vama vor efectua
un schimb de informaþii utile în cel mai scurt timp posibil,
pentru a asigura eficienþa controalelor.
2. Pe baza rezultatelor controalelor efectuate serviciul
competent va decide ce prelucrare vor urma mãrfurile ºi,
dacã este necesar, va informa serviciile competente responsabile cu celelalte controale. În baza acestei decizii
vama va atribui mãrfurilor regimul vamal corespunzãtor.
ANEXA Nr. 2

INSPECÞIA MEDICO-SANITARÃ

ARTICOLUL 1
Principii

Oriunde s-ar efectua, inspecþia medico-sanitarã se realizeazã în conformitate cu principiile definite în prezenta convenþie, în special în anexa nr. 1.
ARTICOLUL 2
Informaþii

Fiecare parte contractantã va urmãri ca orice persoanã
interesatã sã poatã obþine rapid informaþii referitoare la
urmãtoarele:
¥ mãrfurile supuse inspecþiei medico-sanitare;
¥ locurile în care mãrfurile în cauzã pot fi prezentate
pentru inspecþie;
¥ prevederile legale ºi reglementare referitoare la inspecþia medico-sanitarã, ca ºi regulile de aplicare generalã.
ARTICOLUL 3
Organizarea controalelor

1. Serviciile de control vor urmãri ca la punctele de
frontierã deschise pentru inspecþia medico-sanitarã sã fie
disponibile instalaþiile necesare.
2. Inspecþia medico-sanitarã poate fi realizatã ºi în
puncte situate în interiorul þãrii în mãsura în care, conform
unor documente justificative sau prin utilizarea mijloacelor
de transport corespunzãtoare, se demonstreazã cã mãrfurile nu se pot deteriora ºi nici nu pot provoca o contaminare în timpul transportului.

3. În cadrul convenþiilor în vigoare pãrþile contractante
vor urmãri sã reducã, pe cât posibil, controalele fizice ale
mãrfurilor perisabile aflate în cursul transportului.
4. Când mãrfurile trebuie stocate în aºteptarea rezultatelor inspecþiei medico-sanitare, serviciile de control competente ale pãrþilor contractante vor urmãri ca aceastã
depozitare sã se realizeze în condiþii care sã permitã conservarea bunurilor cu minimum de formalitãþi vamale.
ARTICOLUL 4
Mãrfuri în tranzit

În cadrul convenþiilor în vigoare pãrþile contractante vor
renunþa, pe cât posibil, la inspecþia medico-sanitarã a bunurilor aflate în tranzit, în mãsura în care nu existã riscul de
contaminare.
ARTICOLUL 5
Cooperare

1. Serviciile de inspecþie medico-sanitarã vor coopera cu
serviciile omoloage ale celorlalte pãrþi contractante în vederea accelerãrii trecerii bunurilor perisabile supuse inspecþiei
medico-sanitare, în special prin schimb de informaþii utile.
2. Când un transport de mãrfuri perisabile este interceptat în cursul inspecþiei medico-sanitare, serviciul responsabil
va urmãri sã informeze cât mai curând posibil serviciul
omolog din þara de export, indicând motivele interceptãrii ºi
mãsurile luate în legãturã cu aceste mãrfuri.
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ANEXA Nr. 3

INSPECÞIA VETERINARÃ

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 3

ale celor vamale ºi prin acceptarea efectuãrii formalitãþilor
în afara orelor de program, în cazul în care sosirea mãrfurilor a fost anunþatã în prealabil.
2. Inspecþia produselor animale va putea fi efectuatã ºi
în puncte situate în interiorul þãrii, în mãsura în care, conform unor documente justificative sau prin utilizarea mijloacelor de transport corespunzãtoare, se demonstreazã cã
produsele nu se pot deteriora ºi nici nu pot provoca o contaminare în timpul transportului.
3. În cadrul convenþiilor în vigoare pãrþile contractante
vor urmãri sã reducã pe cât posibil controalele fizice ale
mãrfurilor perisabile transportate.
4. Când mãrfurile trebuie stocate în aºteptarea rezultatelor inspecþiei medico-sanitare, serviciile de control competente ale pãrþilor contractante vor urmãri ca aceastã
depozitare sã se realizeze cu minimum de formalitãþi
vamale, în condiþii în care sã permitã securitatea de carantinã ºi conservarea bunurilor.

Informaþii

ARTICOLUL 5

Fiecare parte contractantã va urmãri ca orice persoanã
interesatã sã poatã obþine rapid informaþii referitoare la:
¥ mãrfurile supuse unei inspecþii medico-sanitare;
¥ locurile în care mãrfurile pot fi prezentate pentru inspecþie;
¥ bolile a cãror declarare este obligatorie;
¥ prevederile legale ºi reglementãrile referitoare la inspecþia veterinarã, precum ºi procedurile de aplicare generalã.

Mãrfuri în tranzit

Principii

Oriunde s-ar efectua, inspecþia veterinarã se realizeazã
în conformitate cu principiile definite în prezenta convenþie,
în special în anexa nr. 1.
ARTICOLUL 2
Definiþii

Inspecþia veterinarã definitã în art. 1 lit. d) din prezenta
convenþie cuprinde, de asemenea, ºi inspectarea mijloacelor
ºi condiþiilor de transport al animalelor ºi al produselor animale. Ea include ºi inspecþiile privind calitatea, standardele
ºi anumite reglementãri, cum ar fi cele referitoare la speciile ameninþate cu dispariþia, care, pentru eficienþã, sunt
deseori asociate inspecþiei veterinare.

ARTICOLUL 4
Organizarea controalelor

1. Pãrþile contractante vor urmãri:
Ñ sã fie montate, când este nevoie sau posibil,
instalaþiile corespunzãtoare pentru inspecþia veterinarã, în
conformitate cu cerinþele traficului;
Ñ sã faciliteze circulaþia mãrfurilor, în special prin coordonarea programelor de lucru ale serviciilor veterinare ºi

În cadrul convenþiilor în vigoare pãrþile contractante vor
renunþa, pe cât posibil, la inspecþia veterinarã a produselor
animale aflate în tranzit, în mãsura în care nu existã riscul
de contaminare.
ARTICOLUL 6
Cooperare

1. Serviciile de inspecþie veterinarã vor coopera cu serviciile omoloage ale celorlalte pãrþi contractante în vederea
accelerãrii trecerii mãrfurilor supuse inspecþiei veterinare, în
special prin schimb de informaþii utile.
2. Când un transport de mãrfuri perisabile sau de animale vii este interceptat în cursul inspecþiei veterinare, serviciul responsabil va urmãri sã informeze, cât mai curând
posibil, serviciul omolog din þara de export, indicând motivele
interceptãrii ºi mãsurile luate în legãturã cu mãrfurile.

ANEXA Nr. 4
INSPECÞIA FITOSANITARÃ

ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 3

Principii

Informaþii

Oriunde s-ar efectua, inspecþia fitosanitarã se realizeazã
în conformitate cu principiile definite în prezenta convenþie,
în special în anexa nr. 1.

Fiecare parte contractantã va urmãri ca orice persoanã
interesatã sã poatã obþine rapid informaþii referitoare la:
¥ mãrfurile supuse unor condiþii fitosanitare speciale;
¥ locurile în care anumite plante sau produse vegetale
pot fi prezentate pentru inspecþie;
¥ lista cuprinzând organismele dãunãtoare vegetalelor ºi
produselor vegetale pentru care sunt în vigoare interdicþii
sau restricþii;
¥ prevederile legale ºi reglementãrile referitoare la inspecþia fitosanitarã, precum ºi regulile de aplicare generalã.

ARTICOLUL 2
Definiþii

Inspecþia fitosanitarã definitã în art. 1 lit. e) din prezenta
convenþie cuprinde, de asemenea, ºi inspectarea mijloacelor
ºi condiþiilor de transport al vegetalelor ºi produselor vegetale. Ea include ºi mãsurile privind conservarea speciilor
vegetale ameninþate cu dispariþia.
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ARTICOLUL 4
Organizarea controalelor

1. Pãrþile contractante vor urmãri:
Ñ sã fie montate, când este nevoie sau posibil,
instalaþiile corespunzãtoare pentru inspecþia fitosanitarã, stocarea, dezinsecþia ºi dezinfectarea, în conformitate cu
cerinþele traficului;
Ñ sã faciliteze circulaþia mãrfurilor, în special prin coordonarea programelor de lucru ale serviciilor fitosanitare ºi
ale celor vamale ºi prin acceptarea efectuãrii formalitãþilor
pentru mãrfurile perisabile în afara orelor de program, în
cazul în care sosirea acestora a fost anunþatã în prealabil.
2. Inspecþia fitosanitarã a vegetalelor ºi produselor vegetale va putea fi efectuatã ºi în puncte situate în interiorul
þãrii în mãsura în care, folosind mijloace de transport
corespunzãtoare, se poate demonstra cã mãrfurile nu vor
provoca infestãri în timpul transportului.
3. În cadrul convenþiilor în vigoare, pãrþile contractante
vor urmãri sã reducã, pe cât posibil, controalele fizice ale
vegetalelor ºi produselor vegetale perisabile, aflate în
cursul transportului.
4. Când mãrfurile trebuie stocate în aºteptarea rezultatelor inspecþiei fitosanitare, serviciile de control competente
ale pãrþilor contractante vor urmãri ca aceastã depozitare

sã se realizeze cu minimum de formalitãþi vamale, în
condiþii care sã permitã securitatea de carantinã ºi conservarea mãrfurilor.
ARTICOLUL 5
Mãrfuri în tranzit

În cadrul convenþiilor în vigoare pãrþile contractante vor
renunþa, pe cât posibil, la inspecþia fitosanitarã a mãrfurilor
aflate în tranzit, în afara cazului în care aceastã mãsurã
este necesarã pentru protecþia propriei flore.
ARTICOLUL 6
Cooperare

1. Serviciile fitosanitare vor coopera cu serviciile omoloage ale celorlalte pãrþi contractante în vederea accelerãrii
trecerii vegetalelor ºi produselor vegetale supuse inspecþiei
fitosanitare, în special prin schimb de informaþii utile.
2. Când un transport de vegetale sau de produse vegetale este interceptat în cursul inspecþiei fitosanitare, serviciul responsabil va urmãri sã informeze cât mai curând
posibil serviciul omolog din þara de export, indicând motivele interceptãrii ºi mãsurile luate în legãturã cu mãrfurile.
ANEXA Nr. 5

CONTROLUL DE CONFORMITATE CU STANDARDELE TEHNICE

ARTICOLUL 1
Principii

Oriunde s-ar efectua, controlul de conformitate cu standardele tehnice prevãzute în prezenta convenþie se realizeazã þinându-se seama de principiile definite în aceasta,
în special în anexa nr. 1.
ARTICOLUL 2
Informaþii

Fiecare parte contractantã va urmãri ca orice persoanã
interesatã sã poatã obþine rapid informaþii referitoare la:
¥ standardele pe care le aplicã;
¥ locurile în care mãrfurile pot fi prezentate pentru inspecþie;
¥ prevederile legale ºi reglementãrile referitoare la controlul de conformitate cu standardele tehnice, precum ºi
regulile de aplicare generalã.
ARTICOLUL 3
Armonizarea standardelor

În absenþa standardelor internaþionale pãrþile contractante
care aplicã standardele naþionale vor urmãri sã le armonizeze pe calea acordurilor internaþionale.
ARTICOLUL 4
Organizarea controalelor

1. Pãrþile contractante vor urmãri:
Ñ sã fie înfiinþate, când este nevoie sau posibil, posturi
de control de conformitate cu standardele tehnice, în
funcþie de cerinþele traficului;

Ñ sã faciliteze circulaþia mãrfurilor, în special prin coordonarea programelor de lucru ale serviciilor responsabile cu
controlul de conformitate cu standardele tehnice ºi ale celor
vamale ºi prin acceptarea efectuãrii formalitãþilor pentru
mãrfurile perisabile în afara orelor de program, în cazul în
care sosirea acestora a fost anunþatã în prealabil.
2. Controlul de conformitate cu standardele tehnice va
putea fi efectuat ºi în puncte situate în interiorul þãrii, în
mãsura în care se poate demonstra cã mãrfurile, ºi în special produsele perisabile, nu se pot altera în timpul transportului, mijloacele de transport fiind adecvate.
3. În cadrul convenþiilor în vigoare pãrþile contractante
vor urmãri sã reducã, pe cât posibil, controalele fizice ale
mãrfurilor perisabile supuse controlului de conformitate cu
standardele tehnice.
4. Pãrþile contractante vor organiza controale de conformitate cu standardele tehnice prin armonizarea, când este
posibil, a procedurilor folosite de serviciul responsabil cu
aceste controale ºi, dacã este cazul, de servicii cu competenþã în alte tipuri de controale ºi inspecþii.
5. În cazul mãrfurilor perisabile reþinute în aºteptarea
rezultatelor controlului de conformitate cu standardele tehnice serviciile de control competente ale pãrþilor contractante vor urmãri ca aceastã depozitare de mãrfuri sau
staþionare de mijloace de transport sã fie efectuatã în
condiþii care sã permitã conservarea bunurilor cu minimum
de formalitãþi vamale.
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ARTICOLUL 5
Mãrfuri în tranzit

Controlul de conformitate cu standardele tehnice nu se
aplicã în mod normal mãrfurilor aflate în tranzit direct.
ARTICOLUL 6
Cooperare

1. Serviciile responsabile cu controlul de conformitate cu
standardele tehnice vor coopera cu serviciile omoloage ale
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celorlalte pãrþi contractante, în vederea accelerãrii trecerii
mãrfurilor perisabile supuse controlului de conformitate cu
standardele tehnice, în special prin schimb de informaþii
utile.
2. Când un transport de mãrfuri perisabile este interceptat în cursul controlului de conformitate cu standardele
tehnice, serviciul responsabil va urmãri sã informeze cât
mai curând posibil serviciul omolog din þara de export,
indicând motivele interceptãrii ºi mãsurile luate în legãturã
cu mãrfurile.
ANEXA Nr. 6

CONTROLUL CALITÃÞII

ARTICOLUL 1
Principii

Oriunde s-ar efectua, controlul calitãþii pentru mãrfurile
specificate în prezenta convenþie se realizeazã în conformitate cu principiile definite în aceasta, în special în anexa
nr. 1.
ARTICOLUL 2
Informaþii

Fiecare parte contractantã va urmãri ca orice persoanã
interesatã sã poatã obþine rapid informaþii referitoare la:
¥ locurile în care mãrfurile pot fi prezentate pentru inspecþie;
¥ prevederile legale ºi reglementãrile referitoare la controlul calitãþii, precum ºi regulile de aplicare generalã.

2. Controlul calitãþii va putea fi efectuat ºi în puncte
situate în interiorul þãrii, cu condiþia ca procedurile utilizate
sã contribuie la facilitarea circulaþiei internaþionale a mãrfurilor.
3. În cadrul convenþiilor în vigoare pãrþile contractante
vor urmãri sã reducã, pe cât posibil, controalele fizice ale
mãrfurilor perisabile supuse controlului calitãþii.
4. Pãrþile contractante vor organiza controale de calitate
prin armonizarea, când este posibil, a procedurilor folosite
de serviciul responsabil cu aceste controale ºi, dacã este
cazul, de serviciile cu competenþã în alte tipuri de controale
ºi inspecþii.
ARTICOLUL 4
Mãrfuri în tranzit

Controalele de calitate nu se aplicã în mod normal
mãrfurilor aflate în tranzit direct.

ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 5

Organizarea controalelor

Cooperare

1. Pãrþile contractante vor urmãri:
Ñ sã fie montate, când este nevoie sau posibil, posturi
de control al calitãþii, în conformitate cu cerinþele traficului;
Ñ sã faciliteze circulaþia mãrfurilor, în special prin coordonarea programelor de lucru ale serviciului responsabil cu
calitatea ºi ale celor vamale ºi prin acceptarea efectuãrii
formalitãþilor pentru mãrfurile perisabile în afara orelor de
program, în cazul în care sosirea acestora a fost anunþatã
în prealabil.

1. Serviciile de control al calitãþii vor coopera cu serviciile omoloage ale celorlalte pãrþi contractante în vederea
accelerãrii trecerii mãrfurilor perisabile supuse controlului de
calitate, în special prin schimb de informaþii utile.
2. Când un transport de mãrfuri perisabile este interceptat în cursul controlului de calitate, serviciul responsabil va
urmãri sã informeze cât mai curând posibil serviciul omolog
din þara de export, indicând motivele interceptãrii ºi
mãsurile luate în legãturã cu mãrfurile.

ANEXA Nr. 7
REGULAMENTUL INTERN

al Comitetului de gestiune menþionat la art. 22 din prezenta convenþie
ARTICOLUL 1
Membri

Membrii Comitetului de gestiune sunt pãrþile contractante
ale prezentei convenþii.
ARTICOLUL 2
Observatori

1. Comitetul de gestiune poate decide sã invite administraþiile competente ale statelor care nu sunt pãrþi

contractante sau reprezentanþi ai unor organizaþii
internaþionale care nu sunt pãrþi contractante, pentru probleme ce prezintã interes direct pentru aceºtia, sã asiste la
sesiuni în calitate de observatori.
2. Cu toate acestea, sub rezerva respectãrii prevederilor
art. 1, organizaþiile internaþionale specificate la paragraful 1,
care au competenþã în problemele prevãzute în anexele la
prezenta convenþie, participã de drept la lucrãrile
Comitetului de gestiune în calitate de observatori.
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ARTICOLUL 3
Secretariat

Secretariatul Comitetului de gestiune este asigurat de
secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa.
ARTICOLUL 4
Convocãri

Secretarul executiv al Comisiei Economice pentru
Europa convoacã comitetul:
ii(i) dupã 2 ani de la data intrãrii în vigoare a convenþiei;
i(ii) în continuare, la o datã fixatã de Comitetul de
gestiune, dar cel puþin o datã la 5 ani;
(iii) la cererea administraþiilor competente din cel
puþin 5 state care sunt pãrþi contractante.
ARTICOLUL 5

i(ii) Fiecare stat care este parte contractantã, reprezentat la sesiune, dispune de un vot.
(iii) În cazul aplicãrii art. 16 paragraful 2 din convenþie,
organizaþiile regionale de integrare economicã, pãrþi
la convenþie, nu dispun la votare decât de un
numãr de voturi egal cu totalul voturilor alocate
statelor lor membre, care sunt, de asemenea, pãrþi
la convenþie. În acest ultim caz aceste state membre nu îºi mai exercitã dreptul lor de vot.
(iv) Sub rezerva dispoziþiilor alin. (v) de mai jos propunerile sunt adoptate cu majoritatea simplã a
membrilor prezenþi ºi votanþi, în conformitate cu
condiþiile specificate la alin. (ii) ºi (iii) de mai sus.
i(v) Amendamentele la prezenta convenþie sunt adoptate cu majoritatea a douã treimi din numãrul
membrilor prezenþi ºi votanþi, în conformitate cu
condiþiile specificate la alin. (ii) ºi (iii) de mai sus.

Birou
ARTICOLUL 8

Comitetul alege un preºedinte ºi un vicepreºedinte cu
ocazia fiecãrei sesiuni.

Raport

Înainte de încheierea fiecãrei sesiuni Comitetul de gestiune îºi aprobã raportul.

ARTICOLUL 6
Cvorum

Pentru luarea deciziilor este necesarã realizarea unui
cvorum de cel puþin o treime din numãrul statelor care
sunt pãrþi contractante.

ARTICOLUL 9
Dispoziþii complementare

În lipsa unor dispoziþii exprese din prezenta anexã se
aplicã Regulamentul interior al Comisiei Economice pentru
Europa, în afara cazului în care Comitetul de gestiune nu
hotãrãºte altfel.

ARTICOLUL 7
Decizii

ii(i) Propunerile sunt supuse la vot.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aderarea României
la Convenþia internaþionalã privind armonizarea
controalelor mãrfurilor la frontiere, semnatã la Geneva
la 21 octombrie 1982
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 aderarea României la
Convenþia internaþionalã privind armonizarea controalelor mãrfurilor la frontiere, semnatã la Geneva la 21 octombrie 1982, ºi se dispune publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 15 iunie 2000.
Nr. 234.
«
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcþie a unor magistraþi
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României, precum ºi ale art. 131 ºi ale art. 92 alin. (1) lit. a)
ºi b) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se elibereazã din funcþie magistraþii menþionaþi în anexa
la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 15 iunie 2000.
Nr. 230.

ANEXÃ

A. Prin demisie
Ñ Luca Bogdan Constantin
Ñ Atudorei ªtefan
Ñ Neagu Nicolae
Ñ Bâldea Georgiana Gabriela
B. Prin pensionare
Ñ Pop Ioan
Ñ Riciu Ion

Ñ procuror la Parchetul de
Judecãtoria Iaºi
Ñ procuror la Parchetul de
Curtea de Apel Braºov
Ñ procuror la Parchetul de
Tribunalul Hunedoara
Ñ procuror la Parchetul de
Tribunalul Hunedoara.

pe lângã
pe lângã
pe lângã
pe lângã

Ñ judecãtor la Tribunalul Cluj
Ñ judecãtor la Curtea de Apel Bacãu.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcþie a unor magistraþi
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României, precum ºi ale art. 131 ºi ale art. 92 alin. (1) lit. a)
ºi b) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se elibereazã din funcþie magistraþii menþionaþi în anexa
la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 15 iunie 2000.
Nr. 236.
ANEXÃ

A. Prin demisie
Ñ Moise Anica
Ñ Ghiþã Cristina
Ñ Ciopata Ion

Ñ judecãtor la Judecãtoria Brãila
Ñ judecãtor la Curtea de Apel Alba
Iulia
Ñ judecãtor la Tribunalul Bucureºti
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Ñ Mariuþã Marioara
Ñ Deaconu Nicolae
Ñ Pintilie Luana

Ñ judecãtor la Tribunalul Braºov
Ñ judecãtor la Tribunalul Gorj
Ñ procuror la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Iaºi

B. Prin pensionare
Ñ Roman Mafteiu
Ñ Tãnase Adriana
Ñ Sima Mariana
Ñ Moisã Ioan

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

judecãtor la Judecãtoria Baia Mare
judecãtor la Tribunalul Bacãu
judecãtor la Judecãtoria Târgu Jiu
judecãtor la Curtea de Apel Alba
Iulia
Ñ procuror la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria ªimleu Silvaniei.

Ñ Brãban Mircea

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcþie a unor magistraþi
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României, precum ºi ale art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru
organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se numesc în funcþia de magistrat persoanele
menþionate în anexa la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 15 iunie 2000.
Nr. 239.
ANEXÃ

A. Judecãtori
Ñ Ionescu Marius Ionel
Ñ Trif Teodora
Ñ Mocan Aurelian Gheorghe
Ñ Bic Florina Ionela
Ñ Blaga Vasilan
Ñ Rodica Gabriela
Ñ Rusu Elena
Ñ Mitrofan Codruþa
Ñ Pãtra Cosmin-Claudiu
Ñ Cocheci Diana Mihaela
Ñ Meriºescu Mihaela-Carmen
Ñ Neagu Carmen-Nicoleta
Ñ Gheorghiþã Adrian-Mugurel
Ñ Andrei Ion
Ñ Iordache Gabriela
Ñ Stãnia Mihaela-Alina
Ñ Nãstasie Mioara
Ñ Enescu Emilia-Elena
Ñ Lãcãtuºu Elena
Ñ Bâlbã Morina
Ñ Bîrjovanu Cristian
Ñ Ciobanu Sorina
Ñ Lupaºcu Sergiu
Ñ Darie Daniel
Ñ Socol Liliana
Ñ Moraru Amalia Cecilia
Ñ Blaga Vasilan Daniel Ovidiu
Ñ Bãjenaru Gabriela
Ñ Kulcsar Iren

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria

Alba
Alba
Alba
Aiud
Alba

Iulia
Iulia
Iulia

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria

Alba Iulia
Sebeº
Petroºani
Haþeg
Haþeg
Haþeg
Râmnicu Vâlcea
Râmnicu Vâlcea
Piteºti
Piteºti
Drãgãºani
Curtea de Argeº
Horezu
Bacãu
Roman
Bacãu
Bacãu
Moineºti
Bacãu
Oradea
Oradea
Oradea
Oradea

Iulia
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Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Sulea Simona
Cioarã Mariana
Gligor Laura
Bunduc Ioan-Doru
Grosu Cristinel
Nicoarã Dorina-Cristina
Bãlan Constantin
Popovici Monica-Mihaela
Ilie Ioana Alina
Georgescu Nicoleta-Margareta
Creþu Petrina
Stroia Laura
Boeriu Mircea-Aurel
Comºa Marcela
Zuluf Petronela-Iulia
Berbec Cristina-Gabriela
Peptea Horia Adrian
Dumitrescu Gabriela
Stoiºor Carmen-Ioana
Pancã Mari
Voiculescu Anca-Magda
Corbu Corina-Alina
Ciobanu Corina
Gãinã Carmen-Veronica
Rîºnoveanu Gabriela-Mihaela
Florescu Gabriela
Rãdac Cristina-Mihaela
Hãmbãºan Maria-Erika
Gheorghe Teodor-Viorel
Jitianu Elena
Roºu Petre
Dãnãilã Veronica-Magdalena
Vãrzaru Maria-Violeta
Fãget Liviu-Eugen
Georgescu Gabriela
Mitrea Adina
Bãdoiu Enrica-Anda
Dochiþa Mihaela
Brînzoiu Laurenþiu
Oancea Bogdana-Alina
Mihãianu Cosmin-Horia
Voicu Corina
Birceanu Titu
Cutieru Ileana-Izabela
Bourceanu Viviana
Kšršsi Liliana Zoleta
Moroeanu Marilena-Veronica
Petrescu Valentina-Liliana
Drãguþescu Mihai-Pantelimon
Gavrea Loneta-Honorina
Alexandru Carmen-Georgiana
Roºu Elena
Sandu Gheorghiþa
Ungureanu Ana-Maria
Polojan Lucia-Ioana
Vãduva Laurenþiu-Marian
Vinþanu Gabriela
Pop Anca-Adriana
Cristureanu Claudia Oana
Ungur Liviu
Foriº Ildiko
Mãruºcã Oana Raluca
Taºcã Dan Ioan
Mureºan Georgeta-Marcela
Stãnilã Carmen
Moº Vasile
Gãurean Adina

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria

Carei
Oradea
Carei
Suceava
Suceava
Rãdãuþi
Suceava
Botoºani
Braºov
Braºov
Braºov
Braºov
Fãgãraº
Braºov
Braºov
Braºov
Fãgãraº
Rupea
Sectorului 1 Bucureºti
Sectorului 6 Bucureºti
Sectorului 5 Bucureºti
Sectorului 1 Bucureºti
Sectorului 4 Bucureºti
Sectorului 4 Bucureºti
Sectorului 5 Bucureºti
Sectorului 3 Bucureºti
Sectorului 3 Bucureºti
Sectorului 4 Bucureºti
Slobozia
Sectorului 5 Bucureºti
Sectorului 1 Bucureºti
Sectorului 6 Bucureºti
Sectorului 3 Bucureºti
Sectorului 4 Bucureºti
Sectorului 5 Bucureºti
Sectorului 3 Bucureºti
Sectorului 4 Bucureºti
Sectorului 6 Bucureºti
Sectorului 3 Bucureºti
Sectorului 5 Bucureºti
Sectorului 2 Bucureºti
Sectorului 3 Bucureºti
Sectorului 2 Bucureºti
Sectorului 2 Bucureºti
Sectorului 6 Bucureºti
Sectorului 1 Bucureºti
Buftea
Giurgiu
Buftea
Buftea
Buftea
Alexandria
Buftea
Buftea
Giurgiu
Zimnicea
Slobozia
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Bistriþa
Gherla
Dej
Baia Mare
Huedin
Târgu Lãpuº
Bistriþa
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Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Danci Dorin
Pop Angela-Tatiana
Nemet Doina Monica
Smarandi Laura
Pisicã Luminiþa-Diana
Vucmanovici Iulia
Andrei Iordan
Toxin Liliana Cristina
Dobrin Monica
Matei Simona-ªtefania
Licã Lucian
Mãrgineanu Sanda-Elena
Moþîrlichie Costinel
Firan Elena
Ghimiºi Claudia
Belu Amalia
Bãlteanu Emilia
Tãtãroiu Simona-Ioana
ªelea Mircea Mugurel
Staicu Angela-Simina
Barbu Cergã Adela
Mischianu Alina-Gabriela
Gherghinã Claudiu-Angelo
Junilã Luminiþa
Galea Claudia-Carmen
Nãvalã Lãcrãmioara
Popescu Otilia-Cezarina
Negoiþã Liliana Nicoleta
Oproiu Lavinia-Mihaela
Acsinte Mihai
Vîjloi Daniela
Bâlã Irina
Radu Gheorghe
Mormoe Rodica Mihaela
Ghealdîr Aniºoara
Þaga Virginia
Savin Alina-Liliana
Panþuru Cãtãlin
Vlad Rodica
Vasile Viorel
Baban Mariana
Alexandru Miþicã
Voinea Geanina-Elena
Cheptene Micu Diana Mihaela
Filioreanu Laura Elena
Cosinschi Adriana-Ramona
Onofreiciuc Gheorghe
Foltache Diana-Elena
Lãbuº Ana-Cristina
Ciocîntã Anda
Alexe Camelia-Mihaela
Ruja Alice-Diana
Andronic Maria-Cristina
Filipescu Silvia
Narie Carmen
ªtefuc Liliana
Agafiþei Vasile
Agafiþei ªtefan
Szšts Lehel-Barna
Filip Ana Maria
Iacob Cornelia
Mãlãieºiu Gabriela Ramona
ªerbãnescu Irina
Sebestyen Marta Rita
Nanea Mariana Nicoleta
Pocan Codruþa Lenuþa
Aldea Angliana-Elena

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria

Baia Mare
Nãsãud
Bistriþa
Constanþa
Tulcea
Constanþa
Tulcea
Constanþa
Babadag
Tulcea
Mãcin
Craiova
Craiova
Târgu Jiu
Craiova
Târgu Jiu
Craiova
Târgu Cãrbuneºti
Craiova
Novaci
Drobeta-Turnu Severin
Filiaºi
Segarcea
Motru
Bãileºti
Corabia
Târgu Cãrbuneºti
Orºova
Târgu Cãrbuneºti
Drobeta-Turnu Severin
Bãileºti
Motru
Drobeta-Turnu Severin
Drobeta-Turnu Severin
Vânju Mare
Galaþi
Galaþi
Galaþi
Galaþi
Brãila
Galaþi
Adjud
Brãila
Iaºi
Paºcani
Iaºi
Iaºi
Iaºi
Iaºi
Iaºi
Paºcani
Vaslui
Hârlãu
Rãducãneni
Vaslui
Vaslui
Vaslui
Hârlãu
Târgu Mureº
Târgu Mureº
Târgu Mureº
Odorheiu Secuiesc
Târgu Mureº
Târgu Mureº
Târgu Mureº
Sighiºoara
Miercurea-Ciuc
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Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Linþã Alexandra
Mitrache Ancuþa Monica
Stoicescu Maria
Mihail Dragoº Mihail
Ghiculescu Adrian Remus
Androne Liliana-Felicia
Stan Liliana Aida
Negrea Simina
Mãnãilescu ªtefan
Iordache Maria
Panioglu Daniela
Foltean Ioan
Ciocºirescu Monica Ioana
Buºcã Sergiu
Isai Angela
Haº Corina
Brãºneanu Raul-Adrian
Drãguºel Dana
Tobã Camelia
Brânzan Nicoleta-Carmen
Piþu Cãtãlin-Ranco
Bariu Loredana
Mihai Simona-Mariana
Lãzãrescu Caius-Valerian
Pervu-Milostean
Diana-Emanuela
Pascariu Rodica
Covaci Aniºoara-Laura
Ghimpãu Alin-Mihail
ªerb Ancuþa Floriana
Costaºi Simona Minodora
Gaspar Dumitru-Mircea
Mândroc Augustin
Lazãr Daniela-Liliana

B. Procurori
Ñ Bartha Ioana Cristina
Ñ Marin Sorinel
Ñ Mihai Iustin
Ñ Bodogai Ioan
Ñ Hach Elena
Ñ Roncea Elena-Mirela
Ñ Reit Raluca Carmina
Ñ Þintea Oana Camelia
Ñ Cristea Simona-Daniela
Ñ Kuglay Irina Ioana
Ñ Bozu Gheorghe
Ñ Dinu Iulian
Ñ Adam Mihaela
Ñ Albani Ioana Bogdana
Ñ Voicu Bogdan-Felician

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria

Sighiºoara
Sinaia
Vãlenii de Munte
Ploieºti
Ploieºti
Ploieºti
Mizil
Rãcari
Pãtârlagele
Pucioasa
Sinaia
Arad
Timiºoara
Timiºoara
Timiºoara
Arad
Timiºoara
Timiºoara
Timiºoara
Arad
Oraviþa
Sânnicolau Mare
Lugoj
Gurahonþ
Fãget

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Judecãtoria Bozovici
Judecãtoria Fãget
Judecãtoria Deta
Judecãtoria Gurahonþ
Judecãtoria Fãget
Judecãtoria Gurahonþ
Curtea de Apel Alba Iulia
Judecãtoria Craiova

Ñ Parchetul de pe lângã
Blaj
Ñ Parchetul de pe lângã
Piteºti
Ñ Parchetul de pe lângã
Râmnicu Vâlcea
Ñ Parchetul de pe lângã
Marghita
Ñ Parchetul de pe lângã
Braºov
Ñ Parchetul de pe lângã
Fãgãraº
Ñ Parchetul de pe lângã
Întorsura Buzãului
Ñ Parchetul de pe lângã
Sectorului 2 Bucureºti
Ñ Parchetul de pe lângã
Sectorului 4 Bucureºti
Ñ Parchetul de pe lângã
Sectorului 1 Bucureºti
Ñ Parchetul de pe lângã
Sectorului 3 Bucureºti
Ñ Parchetul de pe lângã
Sectorului 4 Bucureºti
Ñ Parchetul de pe lângã
Sectorului 3 Bucureºti
Ñ Parchetul de pe lângã
Sectorului 1 Bucureºti
Ñ Parchetul de pe lângã
Sectorului 6 Bucureºti

Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
Judecãtoria
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Ñ Petrescu Elena
Ñ Varga Monica
Ñ Grosu Doina
Ñ Pãstoreanu Ana-Mirela
Ñ Petra Diana Demetriana
Ñ Olteanu Iuliana-Magdalena
Ñ Chiþu Elena
Ñ Moþa Tinela
Ñ Dragomir Alexandru
Ñ Balcan Cristina-Daniela
Ñ Tãnase Paula-Nicoleta
Ñ Popa Iulian Sebastian
Ñ Ioniþã Nicu Paul
Ñ Pascaru Mihaela-Cristina
Ñ Bilghiru Iuliana-Mihaela
Ñ Stroescu Ileana Mirela
Ñ Dinu Daniel
Ñ Simu Adriana-Ioana
Ñ Fackelman Mihaela
Ñ Pasere Cosmin Ovidiu
Ñ Pasere Flori-Corina
Ñ Rãduicã Marinela
Ñ Vrânceanu Carmen
Ñ Bãdicã Elena
Ñ Buºe Petre

Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Ilfov
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Ilfov
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Buftea
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Buftea
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Buftea
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Tulcea
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Constanþa
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Târgu Jiu
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Slatina
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Focºani
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Galaþi
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Vaslui
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Paºcani
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Vaslui
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Pogoanele
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Vãlenii de Munte
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Ploieºti
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Arad
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Chiºineu-Criº
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Reºiþa
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Reºiþa
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Reºiþa
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Reºiþa
Ñ Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Moldova Nouã
Ñ Parchetul de pe lângã Tribunalul
Giurgiu.
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