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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, cu platã, a unui imobil situat în municipiul Târgu Mureº, judeþul Mureº,
ºi a mijloacelor fixe aferente de la Societatea Comercialã ”HoldingÒ Ñ S.A. Târgu Mureº,
în proprietatea publicã a statului ºi în administrarea Serviciului Român de Informaþii
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea, cu platã, în condiþiile
art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publicã ºi regimul juridic al acesteia, a imobilului situat în
municipiul Târgu Mureº, str. Gheorghe Doja nr. 36, judeþul

Mureº, identificat potrivit anexei la prezenta hotãrâre, ºi a
mijloacelor fixe aferente, din patrimoniul Societãþii Comerciale
”HoldingÒ Ñ S.A. Târgu Mureº în proprietatea publicã a
statului ºi în administrarea Serviciului Român de Informaþii.
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Art. 2. Ñ Plata imobilului ºi a mijloacelor fixe aferente
prevãzute la art. 1 se face din fondurile prevãzute în bugetul Serviciului Român de Informaþii.
Art. 3. Ñ Transmiterea imobilului ºi a mijloacelor fixe
aferente prevãzute la art. 1 se efectueazã la valoarea

rãmasã actualizatã, evidenþiatã în bilanþul contabil al
Societãþii Comerciale ”HoldingÒ Ñ S.A. Târgu Mureº.
Art. 4. Ñ Predarea-preluarea imobilului ºi a mijloacelor
fixe aferente prevãzute la art. 1 se va face pe bazã de
protocol încheiat între pãrþile interesate, în termen de 30 de
zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Directorul Serviciului Român de Informaþii,
Costin Georgescu
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 31 august 2000.
Nr. 741.
ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite
Adresa imobilului

Municipiul Târgu Mureº,
str. Gheorghe Doja
nr. 36, judeþul Mureº

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Societatea
Comercialã
”HoldingÒ Ñ S.A.

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Serviciul Român
de Informaþii

Caracteristicile
tehnice
ale imobilului

Corp C Ñ etaj I+II
Ñ Suprafaþa desfãºuratã = 782 m2
Ñ Suprafaþa terenului = 2.375 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru abrogarea Hotãrârii Guvernului nr. 500/1999 privind transmiterea, cu platã,
a unui activ din proprietatea Societãþii Comerciale ”SortilemnÒÑS.A. în proprietatea publicã
a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte ºi în folosinþa gratuitã
a Mânãstirii Ortodoxe ”Adormirea Maicii DomnuluiÒ Ñ Nicula
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 500/1999 privind transmiterea, cu platã, a unui activ din proprietatea
Societãþii Comerciale ”SortilemnÒÑS.A. în proprietatea
publicã a statului, în administrarea Secretariatului de Stat

pentru Culte ºi în folosinþa gratuitã a Mânãstirii Ortodoxe
”Adormirea Maicii DomnuluiÒ Ñ Nicula, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 24 iunie
1999, activul rãmânând în proprietatea Societãþii Comerciale
”SortilemnÒÑS.A.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Nicolae I. Brânzea,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 31 august 2000.
Nr. 742.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova
privind cooperarea vamalã ºi asistenþa administrativã reciprocã pentru prevenirea, investigarea
ºi combaterea infracþiunilor în domeniul vamal, semnat la Bucureºti la 24 aprilie 2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul dintre
ºi Guvernul Republicii Moldova privind
ºi asistenþa administrativã reciprocã
investigarea ºi combaterea infracþiunilor
semnat la Bucureºti la 24 aprilie 2000.

Guvernul României
cooperarea vamalã
pentru prevenirea,
în domeniul vamal,

Art. 2. Ñ Direcþia Generalã a Vãmilor este autorizatã sã
aducã la îndeplinire prevederile prezentului acord.
Cheltuielile necesare realizãrii acþiunilor prevãzute la
art. 1 se suportã din bugetul aprobat anual Direcþiei
Generale a Vãmilor.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
Bucureºti, 31 august 2000.
Nr. 744.
ACORD

între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea vamalã ºi asistenþa administrativã
reciprocã pentru prevenirea, investigarea ºi combaterea infracþiunilor în domeniul vamal
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova, denumite în cele ce urmeazã pãrþi contractante,
dorind sã dezvolte relaþiile de prietenie, inclusiv prin intermediul colaborãrii în domeniul vamal,
luând în considerare faptul cã infracþiunile ºi contravenþiile la legislaþia vamalã prejudiciazã interesele lor economice, fiscale, sociale, culturale ºi comerciale,
recunoscând importanþa asigurãrii evaluãrii exacte a taxelor vamale ºi a altor taxe percepute la import ºi export ºi
a aplicãrii corecte a mãsurilor de prohibiþie, restricþionare sau control,
luând în considerare Convenþia Naþiunilor Unite din 19 decembrie 1988 privind lupta contra traficului ilicit de stupefiante ºi substanþe psihotrope ºi Convenþia asupra substanþelor psihotrope, 1971,
având convingerea cã lupta împotriva infracþiunilor la legislaþia vamalã va deveni mai eficientã printr-o strânsã
colaborare între administraþiile lor vamale,
luând în considerare Acordul de comerþ liber dintre România ºi Republica Moldova, încheiat la Bucureºti la
15 februarie 1994,
având în vedere instrumentele relevante ale Consiliului de Cooperare Vamalã, în special Recomandarea privind
asistenþa reciprocã, din 5 decembrie 1953,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1
Definiþii

În sensul prezentului acord, se înþelege prin:
a) administraþie vamalã Ñ în România, Direcþia Generalã
a Vãmilor; în Republica Moldova, Departamentul Controlului
Vamal;
b) legislaþie vamalã Ñ actele normative în domeniul
importului, exportului, tranzitului de mãrfuri ºi punerii lor sub
orice alt regim vamal, inclusiv mãsurile de prohibiþie,
restricþie ºi control, adoptate de fiecare parte contractantã;
c) drepturi de import Ñ taxele vamale, taxa pe valoarea
adãugatã, accizele ºi orice alte sume care se cuvin statului
la importul de mãrfuri;
d) drepturi de export Ñ taxele vamale ºi orice alte sume
care se cuvin statului la exportul de mãrfuri;

e) autoritatea solicitantã Ñ administraþia vamalã a pãrþii
contractante care formuleazã o cerere de asistenþã în
domeniul vamal;
f) autoritatea solicitatã Ñ administraþia vamalã a pãrþii
contractante care primeºte o cerere de asistenþã în domeniul vamal;
g) infracþiuni sau contravenþii Ñ orice încãlcãri sau tentative de încãlcare a legislaþiei vamale.
ARTICOLUL 2
Domeniul de aplicare a acordului

1. Pãrþile contractante îºi acordã reciproc asistenþã în
modul ºi în condiþiile stabilite prin prezentul acord, pentru
asigurarea aplicãrii corecte a legislaþiei vamale, în special
prin prevenirea, depistarea ºi investigarea infracþiunilor ºi
contravenþiilor la aceastã legislaþie.
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2. Prevederile prezentului acord se aplicã numai în
ceea ce priveºte asistenþa vamalã ºi nu vor prejudicia
reglementãrile existente referitoare la asistenþa reciprocã în
domeniul penal. Acestea nu se aplicã nici informaþiilor
obþinute la cererea autoritãþilor judiciare, dacã autoritãþile
respective nu hotãrãsc altfel.
ARTICOLUL 3
Asistenþã la cerere

1. La cererea autoritãþii vamale a unei pãrþi contractante, autoritatea solicitatã comunicã acesteia orice
informaþie utilã pentru a se asigura cã legislaþia vamalã
este corect aplicatã, inclusiv operaþiunile constatate sau
planificate care contravin sau ar putea contraveni acestei
legislaþii.
2. La cererea autoritãþii vamale a unei pãrþi contractante, autoritatea solicitatã o informeazã pe aceasta dacã
mãrfurile în cauzã exportate de pe teritoriul uneia dintre
pãrþile contractante au fost importate pe teritoriul celeilalte
pãrþi contractante, specificând, dacã este cazul, regimul
vamal aplicat mãrfurilor.
3. La cererea autoritãþii vamale a unei pãrþi contractante, autoritatea solicitatã ia mãsurile necesare pentru asigurarea supravegherii:
a) persoanelor fizice sau juridice despre care existã
motive temeinice sã se creadã cã încalcã sau au încãlcat
legislaþia vamalã;
b) circulaþiei mãrfurilor semnalate cã pot conduce la
comiterea unor infracþiuni sau contravenþii la legislaþia
vamalã;
c) mijloacelor de transport despre care existã motive
temeinice sã se creadã cã au fost, sunt sau pot fi folosite
pentru comiterea de infracþiuni la legislaþia vamalã.
ARTICOLUL 4
Asistenþã spontanã

Pãrþile contractante îºi acordã reciproc asistenþã, din
proprie iniþiativã, în domeniile ce þin de competenþa lor,
dacã ele considerã cã acest lucru este necesar în vederea
aplicãrii corecte a legislaþiei vamale, îndeosebi când obþin
informaþii referitoare la:
a) operaþiuni care au contravenit, contravin sau ar contraveni legislaþiei vamale a pãrþilor contractante sau care
pot interesa pãrþile contractante;
b) mijloace ºi metode noi folosite în realizarea acestor
operaþiuni;
c) mãrfuri cunoscute cã pot face obiectul unor contravenþii sau infracþiuni grave la legislaþia vamalã.
ARTICOLUL 5
Comunicare/Notificare

La cererea autoritãþii vamale a unei pãrþi contractante,
autoritatea solicitatã ia, în conformitate cu legislaþia sa,
toate mãsurile necesare în scopul:
a) comunicãrii oricãrui document necesar;
b) notificãrii oricãrei hotãrâri care intrã în domeniul de
aplicare a prezentului acord, unui destinatar, rezident sau
stabilit pe teritoriul sãu.
ARTICOLUL 6
Forma ºi conþinutul cererilor de asistenþã

1. Cererile formulate în conformitate cu prezentul acord
sunt adresate în scris. Documentele necesare rãspunsului
la aceste cereri însoþesc cererea respectivã. În cazul unor
urgenþe pot fi acceptate cereri verbale, dar acestea trebuie
confirmate imediat în scris.
2. Cererile prezentate în conformitate cu paragraful 1 al
prezentului articol conþin urmãtoarele informaþii:
a) autoritatea vamalã care face cererea;
b) mãsura solicitatã;

c) obiectul ºi motivul cererii;
d) legile, reglementãrile ºi alte dispoziþii legale aplicabile;
e) indicaþii cât mai exacte ºi cuprinzãtoare despre persoanele fizice sau juridice care constituie obiectul investigaþiilor.
3. Dacã o cerere nu îndeplineºte condiþiile de formã,
poate fi cerutã corectarea sau completarea ei.
ARTICOLUL 7
Soluþionarea cererilor

1. În scopul soluþionãrii cererii de asistenþã, autoritatea
solicitatã sau, când aceasta nu poate acþiona singurã,
departamentul administrativ cãruia i-a fost adresatã cererea
de cãtre aceastã autoritate procedeazã, în cadrul competenþelor ºi posibilitãþilor, ca ºi cum ar acþiona pe cont propriu sau la cererea altor autoritãþi ale aceleiaºi pãrþi
contractante, prin furnizarea informaþiilor pe care le deþine
deja, efectuând sau dispunând efectuarea cercetãrilor adecvate.
2. Cererile de asistenþã sunt soluþionate în conformitate
cu legile ºi reglementãrile interne ale pãrþii contractante
solicitate.
3. Funcþionarii unei pãrþi contractante pot, cu acordul
celeilalte pãrþi contractante, sã fie prezenþi la investigaþiile
efectuate pe teritoriul acesteia din urmã.
ARTICOLUL 8
Forma de comunicare a informaþiilor

1. Autoritatea solicitatã comunicã rezultatele
investigaþiilor autoritãþii solicitante, sub formã de documente,
rapoarte ºi texte similare.
2. Documentele prevãzute la paragraful 1 pot fi înlocuite
cu informaþii transmise prin reþeaua de calculatoare, sub
orice formã ºi în acelaºi scop.
ARTICOLUL 9
Derogãri de la obligaþia de a acorda asistenþã

1. Pãrþile contractante pot refuza acordarea asistenþei
prevãzute în prezentul acord, în cazul în care o astfel de
asistenþã încalcã un secret industrial, comercial sau profesional ori este susceptibilã de a prejudicia ordinea publicã
sau securitatea celeilalte pãrþi contractante.
2. Dacã autoritatea vamalã a unei pãrþi contractante
cere o asistenþã pe care ea însãºi nu ar putea sã o
acorde dacã i-ar fi cerutã, ea atrage atenþia în cererea ei
asupra acestui fapt. În acest caz autoritatea solicitatã
hotãrãºte asupra modului de soluþionare a unei astfel de
cereri.
3. Dacã asistenþa este retrasã sau refuzatã, hotãrârea
ºi motivele trebuie notificate imediat autoritãþii solicitante.
ARTICOLUL 10
Obligaþia de a respecta secretul informaþiilor

1. Orice informaþie comunicatã sub orice formã, în conformitate cu prezentul acord, are caracter confidenþial. Ea
reprezintã un secret oficial ºi beneficiazã de protecþia acordatã prin legile aplicabile în domeniul respectiv de cãtre
partea contractantã care a primit-o.
2. Datele personale nu sunt transmise atunci când
existã motive temeinice sã se creadã cã transmiterea sau
folosirea acestora ar fi contrarã principiilor legale de bazã
ale uneia dintre pãrþile contractante ºi, în special, dacã
persoana respectivã ar fi prejudiciatã în mod nejustificat.
La cerere, partea contractantã solicitantã va informa partea
contractantã solicitatã despre utilizarea informaþiilor transmise ºi despre rezultatele obþinute.
3. Datele personale pot fi transmise numai autoritãþilor
vamale ºi, în cazul în care ele sunt necesare unei urmãriri
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penale, parchetelor ºi autoritãþilor judiciare. Orice persoanã
sau autoritate poate obþine astfel de informaþii numai în
baza aprobãrii prealabile a autoritãþii solicitate.
4. Partea solicitatã verificã exactitatea informaþiei. Dacã
se constatã cã informaþia furnizatã a fost inexactã sau trebuie distrusã, partea contractantã solicitantã este informatã
imediat.
ARTICOLUL 11
Folosirea informaþiilor

1. Informaþiile obþinute pot fi folosite numai în scopul
aplicãrii prezentului acord, iar oricare dintre pãrþile contractante nu le poate folosi în alte scopuri decât cu acordul
prealabil scris al autoritãþii care a furnizat informaþiile, ele
fiind, de altfel, supuse restricþiilor impuse de aceastã autoritate. Aceste prevederi nu se aplicã informaþiilor referitoare
la infracþiunile legate de stupefiante ºi substanþe psihotrope.
Aceste informaþii pot fi transmise celorlalte autoritãþi direct
implicate în lupta împotriva traficului ilicit de stupefiante, în
limitele art. 2.
2. Paragraful 1 al acestui articol nu împiedicã folosirea
informaþiilor în acþiuni judiciare sau administrative iniþiate în
urma nerespectãrii legislaþiei vamale.
3. Pãrþile contractante pot folosi drept probe informaþii
cum ar fi rapoarte, mãrturii ºi orice alte informaþii ºi documente obþinute în conformitate cu prevederile prezentului
acord.
ARTICOLUL 12
Experþi ºi martori

O persoanã oficialã a autoritãþii solicitate poate fi autorizatã sã comparã, în limitele autorizãrii acordate, ca expert
sau martor în procese judiciare sau administrative angajate
în domeniile la care se referã prezentul acord, în jurisdicþia
altei pãrþi contractante ºi sã prezinte obiectele, documentele sau copiile certificate de pe acestea, ce pot fi necesare procedurii. Cererea pentru o astfel de acþiune trebuie
sã indice cu precizie în ce problemã, cu ce titlu ºi în ce
calitate va fi audiatã persoana oficialã.
ARTICOLUL 13
Cheltuieli de asistenþã
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ARTICOLUL 15
Cooperarea pentru simplificarea procedurilor vamale

1. Administraþiile vamale ale celor douã pãrþi contractante se vor consulta în vederea simplificãrii controlului
vamal al mãrfurilor ºi cãlãtorilor, precum ºi al mijloacelor
de transport.
2. Pãrþile contractante pot adopta mãsuri de simplificare
a formalitãþilor vamale la frontierã, în vederea desfãºurãrii
operative ºi eficiente a acestora.
3. În acest sens, pot fi organizate activitãþi de efectuare
a controlului în comun, cu participarea tuturor autoritãþilor
ºi instituþiilor care îºi desfãºoarã activitatea în punctele de
frontierã.
4. Administraþiile vamale ale pãrþilor contractante îºi
acordã asistenþã în domeniile pregãtirii profesionale,
ºtiinþifice ºi tehnice a personalului, precum ºi ale schimbului de experþi ºi informaþii privind pregãtirea profesionalã.
ARTICOLUL 16
Soluþionarea diferendelor

Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi soluþionat prin negocieri directe între
administraþiile vamale ale pãrþilor contractante.
În cazul în care administraþiile vamale nu vor ajunge la
o înþelegere, diferendul va fi rezolvat pe cale amiabilã între
organele ierarhic superioare.
Pãrþile contractante sunt de acord ca administraþiile lor
vamale:
a) sã comunice direct în scopul soluþionãrii problemelor
apãrute din aplicarea prezentului acord; ºi
b) sã elaboreze, în urma consultãrilor, orice directivã
administrativã pentru îndeplinirea prevederilor prezentului
acord.
ARTICOLUL 17
Dispoziþii finale

1. Aplicarea prevederilor prezentului acord revine administraþiilor vamale ale pãrþilor contractante. Ele decid asupra
tuturor mãsurilor ºi dispoziþiilor practice, necesare pentru
aplicarea sa, þinându-se seama de reglementãrile în
vigoare în domeniul protejãrii datelor.
2. Pãrþile contractante se consultã ºi se informeazã reciproc asupra modalitãþilor detaliate de aplicare care sunt
adoptate în conformitate cu prevederile prezentului articol.

1. Prezentul acord va intra în vigoare dupã 30 de zile
de la data primirii ultimei comunicãri prin care pãrþile contractante se informeazã reciproc, pe cãi diplomatice, în
legãturã cu îndeplinirea procedurilor legale interne necesare
intrãrii în vigoare a acestuia.
2. Acordul se încheie pe o perioadã de 5 ani ºi se prelungeºte automat pe noi perioade de câte un an, dacã nici
una dintre pãrþile contractante nu îl denunþã.
3. Pãrþile se întâlnesc pentru a revizui prezentul acord,
la cerere sau la expirarea termenului de 5 ani de la data
intrãrii în vigoare a acestuia.
4. Orice parte contractantã poate denunþa acordul
printr-o comunicare scrisã transmisã celeilalte pãrþi contractante pe cãi diplomatice.
Acordul îºi înceteazã valabilitatea dupã expirarea a trei
luni de la data primirii notei de denunþare de cãtre una
dintre pãrþile contractante. Procedurile în curs de derulare
în momentul denunþãrii vor fi încheiate conform dispoziþiilor
prezentului acord.
Încheiat la Bucureºti la 24 aprilie 2000, în douã exemplare originale, ambele texte având aceeaºi valabilitate.

Pentru Guvernul României,
Nini Sãpunaru,
directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor

Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Andrei Stratan,
directorul general al Departamentului Controlului Vamal

1. Pãrþile contractante renunþã la toate pretenþiile de
rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului
acord, cu excepþia, dacã este cazul, a indemnizaþiilor pentru experþi ºi martori, cât ºi pentru interpreþi care nu
aparþin serviciilor publice.
2. Dacã pentru executarea solicitãrii sunt sau pot fi
necesare cheltuieli de naturã substanþialã ºi extraordinarã,
pãrþile contractante se vor consulta pentru a stabili termenul ºi condiþiile în care va fi rezolvatã cererea, ca ºi modalitatea în care vor fi suportate costurile.
ARTICOLUL 14
Aplicare
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Africa de Sud
privind cooperarea în domeniul sportului, semnat la Pretoria la 31 martie 2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul dintre Guvernul
României ºi Guvernul Republicii Africa de Sud privind

cooperarea în domeniul sportului, semnat la Pretoria la
31 martie 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul tineretului ºi sportului,
Crin Antonescu
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº

Bucureºti, 31 august 2000.
Nr. 745.
ACORD

între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul sportului
PREAMBUL

Guvernul României ºi Guvernul Republicii Africa de Sud, denumite în cele ce urmeazã pãrþi,
animate de dorinþa de a promova ºi de a întãri relaþiile bilaterale de prietenie ºi de cooperare în domeniul sportului,
în intenþia de a încuraja ºi de a dezvolta în continuare bunele lor relaþii prin schimburi de programe în avantajul sportivilor din
ambele þãri,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1
Obiective generale

Acest acord asigurã cadrul prin care pãrþile vor conveni asupra
unor propuneri detaliate de programe de cooperare în domeniul
dezvoltãrii sportului ºi performanþei sportive, pe baza reciprocitãþii
ºi avantajului mutual.
ARTICOLUL 2
Domenii de cooperare

Pentru cooperarea viitoare dintre pãrþi au fost identificate, fãrã
a se limita, urmãtoarele sfere în domeniul sportului:
a) antrenamente pentru sportivi ºi echipe;
b) competiþii sportive;
c) informaþii ºi lucrãri de cercetare în domeniul sportului;
d) ºtiinþa sportului;
e) medicina sportivã;
f) formarea ºi perfecþionarea antrenorilor;
g) dezvoltarea programelor de învãþãmânt ºi de educaþie în
domeniul sportului;
h) managementul sportiv;
i) dezvoltarea ºi administrarea bazelor sportive;
j) tehnologii sportive, infrastructurã ºi programe.
ARTICOLUL 3
Forme de cooperare

1. Pãrþile vor încuraja, în conformitate cu obiectivele prezentului acord, stabilirea de contacte ºi cooperarea dintre instituþiile,
organizaþiile ºi persoanele interesate din ambele þãri, în domeniile
convenite prin acest acord.
2. În conformitate cu legile interne în materie, la punerea în
aplicare a prevederilor acestui acord se va recunoaºte ºi se va
respecta autonomia instituþiilor ºi a organizaþiilor sportive interesate
ºi libertatea acestora de a stabili ºi de a întreþine relaþii ºi înþelegeri reciproce.

3. Pãrþile vor încuraja cooperarea prin:
a) schimburi de experþi, de delegaþi ai forurilor guvernamentale
de resort, de antrenori, administratori ºi specialiºti din domeniul
sportului;
b) schimburi de echipe sportive;
c) schimburi de materiale didactice din domeniul sportului, precum ºi elaborarea ºi publicarea în comun de materiale;
d) schimburi de informaþii cu privire la dezvoltarea sportivã ºi
a tehnicilor de antrenament;
e) colaborare în domeniul informaþiei sportive ºi al serviciilor
ºtiinþifice;
f) contacte prin intermediul consfãtuirilor, conferinþelor ºi simpozioanelor.
ARTICOLUL 4
Condiþiile financiare ale acordului

1. Schimburile de delegaþii ale ministerelor sportului din cele
douã þãri, convenite de comun acord, se vor efectua în urmãtoarele condiþii financiare:
a) partea trimiþãtoare va suporta cheltuielile reprezentând
transportul dus-întors pentru delegaþiile sale pânã în capitala þãriigazdã;
b) partea primitoare va asigura pentru delegaþiile oaspete
cazarea, masa, desfãºurarea acþiunilor ºi transportul în interiorul
þãrii potrivit programului de activitãþi;
c) cheltuielile legate de program ºi de asistenþa medicalã pentru cazuri de urgenþã vor fi suportate cu respectarea legislaþiei
interne în materie.
2. Condiþiile financiare referitoare la schimburile de sportivi, de
antrenori, de tehnicieni ºi de alþi specialiºti vor fi stabilite de
comun acord, în scris, de federaþiile sau instituþiile interesate, cu
respectarea reglementãrilor legale din fiecare þarã.
3. Participarea la activitãþile organizate la cererea ºi în interesul uneia dintre pãrþi se va face integral pe cheltuiala pãrþii interesate.
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ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 8

Implementarea

Intrarea în vigoare ºi durata

1. De aplicarea prevederilor prezentului acord rãspund
Ministerul Tineretului ºi Sportului din România ºi Departamentul
pentru Sport ºi Recreere din Republica Africa de Sud.
2. În vederea implementãrii prezentului acord se vor stabili, în
scris, prin convorbiri bilaterale, corespondenþã directã sau pe
canale diplomatice, programe de activitãþi pentru perioade minime
de un an, incluzând toate detaliile pentru aplicarea lor.

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data la care pãrþile
se vor informa reciproc, în scris, pe canale diplomatice, cu privire
la îndeplinirea procedurilor legale interne de intrare în vigoare.
Data intrãrii în vigoare va fi cea a ultimei notificãri.
2. Acest acord va rãmâne în vigoare pe o perioadã de 5
(cinci) ani ºi va putea fi prelungit înainte de expirarea sa, pentru
încã o perioadã similarã, dacã pãrþile vor conveni în scris astfel.

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 9

Amendarea

Denunþarea

Prezentul acord poate fi amendat, în scris, cu consimþãmântul
pãrþilor, printr-un schimb de note transmise pe canale diplomatice.
Un astfel de amendament va intra în vigoare conform procedurii
prevãzute la art. 8 paragraful 1.

Orice divergenþã apãrutã între pãrþi ca urmare a interpretãrii
sau aplicãrii acestui acord va fi rezolvatã pe cale amiabilã, prin
consultãri sau negocieri.

1. Prezentul acord poate fi denunþat de oricare dintre pãrþi
printr-o notificare, cu 6 luni înainte, cu privire la intenþia de a
denunþa acordul, transmisã pe canale diplomatice.
2. În cazul denunþãrii prezentului acord nu va fi afectatã îndeplinirea oricãrui program stabilit de pãrþi pe baza sa înainte de
denunþare, în mãsura în care pãrþile nu vor conveni altfel în scris.
Drept pentru care, subsemnaþii, autorizaþi în mod
corespunzãtor de guvernele lor, au semnat prezentul acord, în
douã exemplare originale, în limbile românã ºi englezã, ambele
texte fiind egal valabile.
Semnat la Pretoria la 31 martie 2000.

Pentru Guvernul României,
Crin Antonescu,
ministrul tineretului ºi sportului

Pentru Guvernul Republicii Africa de Sud,
Ngconde Balfour,
ministrul sportului ºi recreãrii

ARTICOLUL 7
Rezolvarea divergenþelor

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind recunoaºterea Uniunii Teatrale Române Ñ UNITER ca fiind de utilitate publicã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 39 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaþii ºi fundaþii,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se recunoaºte Uniunea Teatralã
Românã Ñ UNITER, persoanã juridicã românã de drept

privat, fãrã scop patrimonial, ca fiind de utilitate
publicã.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat

Bucureºti, 31 august 2000.
Nr. 746.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acoperirea unor sume avansate de Ministerul Afacerilor Externe
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Din bugetul Secretariatului General al
Guvernului, capitolul 51.01 ”Autoritãþi publiceÒ Ñ ”Cheltuieli
materiale ºi serviciiÒ, se suportã suma de 5.564,89 dolari S.U.A.,

reprezentând sume avansate de Ministerul Afacerilor
Externe.
Suma se va achita Ministerului Afacerilor Externe în lei, la
cursul Bãncii Naþionale a României din ziua efectuãrii plãþii.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 31 august 2000.
Nr. 752.
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AGENÞIA NAÞIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind suspendarea aplicãrii dispoziþiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul preºedintelui
Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor
de stabilire a preþului de referinþã pentru petrolul (þiþei ºi gaze naturale) extras în România
ºi modificarea ºi completarea unor instrucþiuni tehnice privind activitatea titularilor
de acorduri petroliere, pentru perioada trimestrului III al anului 2000
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
având în vedere:
Ñ Legea petrolului nr. 134/1995;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului
nr. 134/1995 ºi modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele mãsuri în domeniul cooperãrii
cu parteneri strãini la exploatarea de þiþei ºi gaze în România;
Ñ Scrisoarea Ministerului Finanþelor nr. 178.137 din 16 iulie 1998;
Ñ Scrisoarea Oficiului Concurenþei nr. 251 din 24 iulie 1998;
Ñ solicitãrile titularilor de acorduri petroliere ºi evoluþia cotaþiilor internaþionale la produsele petroliere ºi a preþurilor C.I.F. practicate de furnizorii externi de gaze naturale,
în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenþiei Naþionale pentru
Resurse Minerale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se suspendã aplicarea dispoziþiilor pct. II din
anexa nr. 1 la Ordinul preºedintelui Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea
metodologiilor de stabilire a preþului de referinþã pentru
petrolul (þiþei ºi gaze naturale) extras în România ºi modificarea ºi completarea unor instrucþiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pe perioada
trimestrului III al anului 2000.
Art. 2. Ñ Pentru perioada menþionatã, preþul de referinþã
pentru gazele naturale extrase din România, care stã la
baza calculului contravalorii redevenþelor petroliere ºi a
valorii producþiei brute de petrol, se stabileºte ca medie

ponderatã a preþurilor C.I.F. practicate de furnizorii externi
în luna iunie 2000 ºi este de 98,80 dolari S.U.A./1.000 nmc.
Art. 3. Ñ Transformarea în lei a preþurilor exprimate în
dolari S.U.A., determinate conform prevederilor articolului
precedent, pentru luna în curs, se va face pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naþionalã a României pentru ultima zi a lunii anterioare.
Art. 4. Ñ Compartimentele de resort din cadrul Agenþiei
Naþionale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãº
Bucureºti, 25 august 2000.
Nr. 240.
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