Anul XIII Ñ Nr. 132

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

Vineri, 16 martie 2001

SUMAR
Nr.
52.

96.

55.

100.

56.

101.

57.

102.

Pagina
LEGI ªI DECRETE
Ñ Lege privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 68/1998 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 22/1997 privind unele
mãsuri de protecþie ce se acordã personalului din industria minierã ºi din activitãþile de prospecþiuni ºi explorãri
geologice ..............................................................................
Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 68/1998 pentru
modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 22/1997 privind unele mãsuri de protecþie ce se
acordã personalului din industria minierã ºi din activitãþile
de prospecþiuni ºi explorãri geologice ...............................
«
Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 258/2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare ºi a Memorandumului de
înþelegere pentru implementarea în România a
Programului PHARE de cooperare transfrontalierã 1996
RomâniaÑUngaria, semnate la Bucureºti la 7 mai 1997
Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 258/2000 pentru
ratificarea Memorandumului de finanþare ºi a
Memorandumului de înþelegere pentru implementarea în
România a Programului PHARE de cooperare transfrontalierã 1996 RomâniaÐUngaria, semnate la Bucureºti
la 7 mai 1997......................................................................
«
Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã referitor la Programul de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Ungaria Ñ RO9912, semnat la
Bucureºti la 30 decembrie 1999 ........................................
Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 101/2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare PHARE dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul
de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Ungaria Ñ
RO9912, semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999..4
«
Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guv ernului nr. 1 0 6 / 2 0 0 0 p e n t r u r a t if ica r e a
Memorandumului de finanþare dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã referitor la Programul naþional
PHARE 1999 Ñ partea a II-a (RO9905Ñ9908), semnat
la Bucureºti la 30 decembrie 1999 ...................................
Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 106/2000 pentru
ratificarea Memorandumului de finanþare dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul
naþional PHARE 1999 Ñ partea a II-a (RO9905Ñ9908),
semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999 ......................
«

Nr.

Pagina

58.

2

2

3

3

4

5

Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã referitor la Programul de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Bulgaria Ñ RO9911, semnat la
Bucureºti la 30 decembrie 1999 ........................................
103.
Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare PHARE dintre Guvernul
României ºi Comisia Europeanã referitor la Programul
de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Bulgaria Ñ
RO9911, semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999....
«
60.
Ñ Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României ºi Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia
persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999......
Acord între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Finlanda
privind readmisia persoanelor .............................................
105.
Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul
Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999 ..................................
«
61.
Ñ Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul
României ºi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetãþenilor proprii ºi a strãinilor, semnat la Bucureºti
la 23 iunie 2000 ..................................................................
Acord între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria
privind readmisia cetãþenilor proprii ºi a strãinilor ............
106.
Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetãþenilor proprii ºi a strãinilor, semnat la Bucureºti la 23 iunie 2000 ........................
«
63.
Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 171/1999 pentru alocarea în anul 1999 a
unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General
al Guvernului, Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului
Sãnãtãþii, Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi
Inovare, precum ºi Ministerului Tineretului ºi Sportului
pentru Comitetul Olimpic Român .......................................
108.
Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 171/1999 pentru
alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii,
Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, Ministerului Afacerilor
Externe, Ministerului Sãnãtãþii, Agenþiei Naþionale pentru
ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare, precum ºi Ministerului
Tineretului ºi Sportului pentru Comitetul Olimpic Român .....

5
24.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
Ñ Hotãrâre privind demisia unui deputat .........................

6

6

7
7Ð9

10

10
11Ð13

14

14

15
15

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 132/16.III.2001

LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 68/1998
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 22/1997
privind unele mãsuri de protecþie ce se acordã personalului din industria minierã
ºi din activitãþile de prospecþiuni ºi explorãri geologice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 68 din 29 decembrie 1998 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 22/1997
privind unele mãsuri de protecþie ce se acordã persona-

lului din industria minierã ºi din activitãþile de
prospecþiuni ºi explorãri geologice, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie
1998.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 52.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 68/1998
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 22/1997
privind unele mãsuri de protecþie ce se acordã personalului din industria minierã
ºi din activitãþile de prospecþiuni ºi explorãri geologice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale 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 privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 68/1998
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 22/1997 privind unele mãsuri de protecþie ce se

acordã personalului din industria minierã ºi din
activitãþile de prospecþiuni ºi explorãri geologice ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 13 martie 2001.
Nr. 96.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 258/2000
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare ºi a Memorandumului de înþelegere
pentru implementarea în România a Programului PHARE de cooperare transfrontalierã 1996
RomâniaÑUngaria, semnate la Bucureºti la 7 mai 1997
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 258 din 7 decembrie 2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare ºi a Memorandumului de
înþelegere pentru implementarea în România a Programului

PHARE de cooperare transfrontalierã 1996 RomâniaÑ
Ungaria, semnate la Bucureºti la 7 mai 1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din
15 decembrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 55.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 258/2000
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare
ºi a Memorandumului de înþelegere pentru implementarea
în România a Programului PHARE
de cooperare transfrontalierã 1996 RomâniaÑUngaria,
semnate la Bucureºti la 7 mai 1997
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale 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 privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 258/2000 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare ºi a Memorandumului de înþelegere pentru implementarea în
România a Programului PHARE de cooperare transfrontalierã 1996
RomâniaÑUngaria, semnate la Bucureºti la 7 mai 1997, ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 13 martie 2001.
Nr. 100.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 101/2000
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare PHARE dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã referitor la Programul de cooperare transfrontalierã dintre România
ºi Ungaria Ñ RO9912, semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 101
din 31 august 2000 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã referitor la Programul de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Ungaria Ñ RO9912, semnat la

Bucureºti la 30 decembrie 1999, emisã în temeiul art. 1
lit. A pct. 16 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 3 septembrie
2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 30 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 56.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 101/2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare PHARE
dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul de cooperare transfrontalierã
dintre România ºi Ungaria Ñ RO9912, semnat la Bucureºti
la 30 decembrie 1999
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale 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 privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 101/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanþare
PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la
Programul de cooperare transfrontalierã dintre România ºi UngariaÑ
RO9912, semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 13 martie 2001.
Nr. 101.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 106/2000
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul naþional PHARE 1999 Ñ partea a II-a (RO9905Ñ9908),
semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
PHARE 1999 Ñ partea a II-a (RO9905Ñ9908), semnat
la Bucureºti la 30 decembrie 1999, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din
11 iulie 2000.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 106 din 29 iunie 2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare dintre Guvernul României
ºi Comisia Europeanã referitor la Programul naþional

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 57.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 106/2000
pentru ratificarea Memorandumului de finanþare
dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul naþional PHARE 1999 Ñ partea a II-a
(RO9905Ñ9908), semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale 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 privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 106/2000 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la
Programul naþional PHARE 1999 Ñ partea a II-a (RO9905Ñ9908), semnat
la Bucureºti la 30 decembrie 1999, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 13 martie 2001.
Nr. 102.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Bulgaria Ñ RO9911,
semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 118
din 31 august 2000 pentru ratificarea Memorandumului de
finanþare PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia
Europeanã referitor la Programul de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Bulgaria Ñ RO9911, semnat la

Bucureºti la 30 decembrie 1999, emisã în temeiul art. 1
lit. A pct. 15 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 3 septembrie
2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 30 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 58.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea
Memorandumului de finanþare PHARE
dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã
referitor la Programul de cooperare transfrontalierã
dintre România ºi Bulgaria Ñ RO9911,
semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale 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 privind aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 118/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanþare
PHARE dintre Guvernul României ºi Comisia Europeanã referitor la
Programul de cooperare transfrontalierã dintre România ºi Bulgaria Ñ
RO9911, semnat la Bucureºti la 30 decembrie 1999, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 13 martie 2001.
Nr. 103.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Finlanda
privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Acordul dintre Guvernul
României ºi Guvernul Republicii Finlanda privind read-

misia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie
1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 60.
ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Finlanda, denumite în continuare pãrþi contractante,
în dorinþa de a dezvolta cooperarea dintre cele douã pãrþi contractante ºi de a asigura o mai bunã implementare
a prevederilor privind circulaþia persoanelor, în baza respectãrii drepturilor ºi garanþiilor prevãzute de legile ºi reglementãrile în vigoare,
în dorinþa de a combate imigraþia ilegalã pe baza reciprocitãþii ºi de a facilita readmisia persoanelor care intrã pe
teritoriul statului unei pãrþi contractante ori care stau acolo în mod ilegal,
în conformitate cu tratatele ºi convenþiile internaþionale la care pãrþile contractante sunt parte, în special Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului, adoptatã la 10 decembrie 1948 de Adunarea Generalã a Naþiunilor Unite, Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 ºi Convenþia asupra statutului refugiaþilor din 28 iulie 1951, aºa cum a fost amendatã de Protocolul privind statutul refugiaþilor din 31 ianuarie 1967,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1
Definiþii

În prezentul acord termenii enumeraþi mai jos au
urmãtoarele înþelesuri:
1. strãin înseamnã o persoanã care este cetãþean al
unui stat terþ sau apatrid;
2. vizã înseamnã un permis valabil eliberat de o autoritate competentã a statului pãrþii contractante, care dã dreptul strãinului sã intre ºi sã rãmânã pe teritoriul statului
acesteia fãrã întrerupere pentru o perioadã determinatã, în
conformitate cu legislaþia naþionalã a fiecãrei pãrþi contractante;
3. permis de ºedere înseamnã un permis valabil, eliberat
de o autoritate competentã a statului pãrþii contractante,

care dã dreptul persoanei sã intre în þarã în mod repetat ºi
sã stea pe teritoriul statului acesteia. Permisul de ºedere
nu semnificã o vizã sau posibilitatea de a rãmâne pe teritoriul statului pãrþii contractante pe durata soluþionãrii unei
cereri de azil sau a unei cereri pentru eliberarea unui permis de ºedere ori pe durata unei proceduri de expulzare.
ARTICOLUL 2
Readmisia cetãþenilor statelor pãrþilor contractante

1. Fiecare parte contractantã va readmite pe teritoriul
statului sãu, la cererea celeilalte pãrþi contractante ºi fãrã
formalitãþi, orice persoanã care nu îndeplineºte ori nu mai
îndeplineºte condiþiile în vigoare pentru intrarea sau ºederea pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitate, cu
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condiþia ca sã fie dovedit valabil cã aceasta are cetãþenia
statului pãrþii contractante solicitate.
2. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, ºi persoanelor care au pierdut cetãþenia statului pãrþii
contractante solicitate pe perioada ºederii lor pe teritoriul
statului pãrþii contractante solicitante. Cu toate acestea, prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica unei persoane
care, dupã primirea unei decizii condiþionale de dobândire a
cetãþeniei finlandeze, a pierdut, la cerere, cetãþenia românã
în perioada precizatã în aceastã decizie.
3. Partea contractantã solicitatã va trebui sã elibereze
fãrã întârziere, la cererea pãrþii contractante solicitante,
documentele de cãlãtorie necesare în vederea repatrierii
persoanei returnate.
4. Dacã se dovedeºte cã persoana readmisã nu are
cetãþenia statului pãrþii contractante solicitate sau nu îndeplineºte condiþiile prevãzute la paragraful 1 sau 2 ori cã
prevederile art. 4 nu îi pot fi aplicate, partea contractantã
solicitantã va readmite aceastã persoanã fãrã întârziere.
ARTICOLUL 3
Dovedirea ori prezumarea cetãþeniei

1. Cetãþenia este consideratã doveditã cu un paºaport
naþional valabil sau cu un document de identitate valabil,
eliberat propriilor cetãþeni de autoritãþile competente ale statului pãrþii contractante solicitate.
2. Cetãþenia poate fi prezumatã pe baza altor documente decât cele prevãzute la paragraful 1 sau în orice alt
mod credibil, astfel cum se va conveni de cãtre pãrþile contractante.

ARTICOLUL 5
Excepþii de la obligaþia privind readmisia strãinilor

Obligaþia privind readmisia strãinilor, prevãzutã la art. 4,
nu va exista în cazul strãinilor care, intrând pe teritoriul
statului pãrþii contractante solicitante, au fost în posesia
unei vize valabile de intrare sau care a fost obþinutã dupã
intrare ori a unui permis de ºedere eliberat de aceastã
parte contractantã. Dacã ambele pãrþi contractante au eliberat o vizã de intrare sau un permis de ºedere, partea
contractantã a cãrei vizã de intrare sau permis de ºedere
expirã mai târziu va readmite persoana.
ARTICOLUL 6
Termene

1. O parte contractantã va rãspunde la cererea de
readmisie adresatã acesteia fãrã întârziere ºi, în orice caz,
în cel mult 20 de zile de la prezentarea cererii. Cererea
de readmisie poate fi adresatã prin poºtã, prin înmânarea
directã autoritãþilor competente ale statului celeilalte pãrþi
contractante sau prin alte mijloace de comunicare.
2. Partea contractantã solicitatã va readmite persoana
cât mai curând posibil dupã aprobarea cererii de readmisie
ºi, în orice caz, cel mai târziu în termen de 3 luni de la
data aprobãrii. Dupã notificarea de cãtre partea contractantã solicitantã acest termen limitã va fi prelungit, dacã
este necesar, pentru clarificarea impedimentelor legale sau
practice.
ARTICOLUL 7

ARTICOLUL 4
Readmisia strãinilor

1. O parte contractantã, la cererea celeilalte pãrþi contractante, va readmite un strãin care a ajuns pe teritoriul
statului pãrþii contractante solicitante direct de pe teritoriul
statului pãrþii contractante solicitate ºi a cãrui intrare sau
ºedere nu se încadreazã în prevederile legislaþiei pãrþii contractante solicitante.
2. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea
celeilalte pãrþi contractante, un strãin cu ºedere ilegalã pe
teritoriul statului pãrþii contractante solicitante ºi care are un
permis de ºedere sau o vizã valabilã a pãrþii contractante
solicitate, dând dreptul persoanei sã intre ºi sã stea în þarã
pentru o perioadã care sã nu depãºeascã valabilitatea permisului, altul decât o vizã de tranzit.
3. Partea contractantã solicitatã va readmite, de asemenea, la cererea pãrþii contractante solicitante, un apatrid
care a intrat pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitante pe baza unui document de cãlãtorie valabil eliberat
de partea contractantã solicitatã, care dã dreptul de
reîntoarcere pe teritoriul statului acesteia, sau care, imediat
înainte de intrarea sa pe teritoriul statului pãrþii contractante
solicitante, a stat pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitate ºi a sosit direct din teritoriul statului acesteia dupã
intrarea în vigoare a prezentului acord.

Expirarea obligaþiei privind readmisia

Solicitarea readmisiei conform art. 4 va trebui sã fie
supusã autoritãþilor competente ale statului pãrþii contractante solicitate cel mai târziu în termen de 6 luni de la
data la care autoritãþile competente ale statului pãrþii contractante solicitante au luat cunoºtinþã de intrarea sau de
ºederea ilegalã a persoanei respective.
ARTICOLUL 8
Tranzitul în caz de returnare

1. Fiecare parte contractantã va permite strãinilor sã
tranziteze teritoriul statului sãu în caz de returnare, dacã
cealaltã parte contractantã cere acest lucru. Partea contractantã solicitatã poate cere ca reprezentantul autoritãþii
competente a statului pãrþii contractante solicitante sã
asigure escorta pe timpul tranzitãrii teritoriului statului sãu.
2. Partea contractantã solicitatã va acorda vizã de tranzit gratuitã persoanei escortate ºi celor care asigurã
escorta, potrivit legislaþiei sale naþionale.
3. Partea contractantã solicitantã va readmite un strãin
care se aflã în tranzit, dacã intrarea acestuia pe teritoriul
unui stat terþ nu este admisã sau continuarea cãlãtoriei nu
mai este posibilã.
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3. Autoritãþile competente vor decide ºi asupra altor
aranjamente cerute pentru aplicarea prezentului acord, cum
ar fi, de exemplu:

1. Informaþiile asupra cazurilor individuale, furnizate
celeilalte pãrþi contractante pentru aplicarea prezentului
acord, se pot referi la:

Ñ detalii, acte doveditoare ºi documente ajutãtoare
necesare pentru transfer ºi mãsurile pentru efectuarea tranzitului;

a) datele personale ale persoanelor ºi, dacã este necesar, ale membrilor familiei acestora (numele, prenumele,
orice nume anterior, poreclã, pseudonime, aliasuri, data ºi
locul naºterii, sexul, naþionalitatea, cetãþenia actualã ºi orice
altã cetãþenie anterioarã);

Ñ determinarea punctelor de trecere a frontierei ºi a
datei, în vederea realizãrii readmisiei;

b) paºaport, act de identitate sau alt document de
cãlãtorie (numãrul, data eliberãrii, autoritatea emitentã, locul
eliberãrii, perioada de valabilitate, teritoriul în care este
valabil);
c) alte informaþii necesare pentru identificarea persoanei;
d) permisul de ºedere ºi viza, eliberate de pãrþile contractante sau de state terþe, itinerare, locuri de oprire,
bilete de cãlãtorie sau alte posibile aranjamente de
cãlãtorie;
e) orice informaþie care poate demonstra cã persoana a
stat pe teritoriul statului uneia dintre pãrþile contractante;

Ñ condiþiile pentru transportul în tranzit al unui cetãþean
al unui stat terþ, sub escorta autoritãþilor competente;
Ñ dovezi sau orice informaþii în baza cãrora este posibil sã se probeze sau sã se prezume în mod valabil cã
strãinul a sosit direct de pe teritoriul statului uneia dintre
pãrþile contractante pe teritoriul statului celeilalte pãrþi contractante;
Ñ dovezile sau prezumþiile privind cetãþenia persoanelor
care urmeazã sã fie readmise.
ARTICOLUL 12
Legãtura cu alte acorduri internaþionale

f) nevoia de îngrijire specialã pentru persoanele în
vârstã sau bolnave, dacã este necesar.

Prezentul acord nu va aduce atingere în vreun fel drepturilor ºi obligaþiilor oricãreia dintre pãrþile contractante, ce
rezultã din alte acorduri internaþionale.

2. O parte contractantã poate face cunoscute unor terþe
pãrþi informaþii confidenþiale primite de la cealaltã parte
contractantã numai cu consimþãmântul acesteia din urmã ºi
în conformitate cu prevederile legislaþiei naþionale.

ARTICOLUL 13

ARTICOLUL 10
Cheltuieli

Partea contractantã solicitantã va suporta cheltuielile
ocazionate de transportul persoanelor returnate ºi al
însoþitorilor acestora pânã la frontiera statului de destinaþie,
precum ºi cheltuielile de transport rezultate din obligaþia de
a reprimi persoanele aflate în situaþiile prevãzute la art. 2
paragraful 4 ºi la art. 8 paragraful 3.
ARTICOLUL 11
Prevederi pentru aplicare

1. Dupã intrarea în vigoare a prezentului acord pãrþile
contractante se vor informa reciproc, pe cale diplomaticã,
asupra autoritãþilor competente responsabile cu aplicarea
acestuia, precum ºi în ceea ce priveºte adresele acestora
ori alte informaþii necesare pentru înlesnirea comunicãrii.
Pãrþile contractante vor trebui, de asemenea, sã se informeze reciproc asupra schimbãrilor ce survin în legãturã cu
aceste autoritãþi.

Dispoziþii generale

1. Prezentul acord va intra în vigoare la 90 de zile de
la data primirii ultimei notificãri prin care pãrþile contractante
îºi aduc la cunoºtinþã în scris cã au fost îndeplinite procedurile naþionale pentru intrarea acestuia în vigoare.
2. Prin notificarea celeilalte pãrþi contractante, în scris,
fiecare parte contractantã poate sã suspende temporar prezentul acord, cu excepþia art. 2, din raþiuni de protecþie a
securitãþii statului, ordinii publice sau sãnãtãþii publice.
Suspendarea va deveni efectivã imediat de la data primirii
notificãrii sau de la o altã datã indicatã în notificare. Pãrþile
contractante îºi vor notifica reciproc în legãturã cu revocarea suspendãrii prezentului acord ºi cu repunerea acestuia
în vigoare.
3. Prezentul acord va rãmâne în vigoare pânã la o notificare contrarã ulterioarã. Fiecare parte contractantã poate
denunþa prezentul acord prin notificarea celeilalte pãrþi contractante, în scris. Denunþarea va deveni efectivã la 30 de
zile de la data la care aceastã notificare a fost primitã de
cealaltã parte contractantã.

2. Autoritãþile competente se vor întâlni ori de câte ori
este necesar ºi vor decide asupra aranjamentelor practice
pentru aplicarea prezentului acord.

Încheiat la Helsinki la 5 noiembrie 1999, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, finlandezã ºi
englezã, toate cele trei texte fiind în mod egal autentice. În
caz de diferenþe de interpretare va prevala textul în limba
englezã.

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Finlanda,

Andrei Gabriel Pleºu

Tarja Halonen
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Finlanda
privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki
la 5 noiembrie 1999
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Finlanda privind readmisia persoanelor, semnat la Helsinki la 5 noiembrie 1999, ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 13 martie 2001.
Nr. 105.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria
privind readmisia cetãþenilor proprii ºi a strãinilor, semnat la Bucureºti la 23 iunie 2000
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Acordul dintre Guvernul
României ºi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia

cetãþenilor proprii ºi a strãinilor, semnat la Bucureºti la
23 iunie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 15 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 61.
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ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetãþenilor proprii ºi a strãinilor
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare pãrþi contractante,
în dorinþa de a dezvolta cooperarea dintre cele douã pãrþi contractante în scopul asigurãrii unei mai bune aplicãri
a dispoziþiilor privind circulaþia persoanelor ºi respectãrii drepturilor ºi garanþiilor prevãzute de legile ºi reglementãrile în
vigoare,
în dorinþa de a combate, pe bazã de reciprocitate, migraþia ilegalã transfrontalierã ºi în vederea facilitãrii readmisiei persoanelor care au intrat ºi/sau se aflã în mod ilegal pe teritoriul statului uneia dintre pãrþile contractante,
în conformitate cu tratatele internaþionale ºi cu convenþiile la care pãrþile contractante sunt parte, în special
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale din 4 noiembrie 1950 ºi Convenþia asupra statutului refugiaþilor, semnatã la 28 iulie 1951 la Geneva, aºa cum a fost modificatã prin Protocolul privind statutul refugiaþilor, semnat la 31 ianuarie 1967 la New York,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 3

Termeni

Dovada ori prezumarea cetãþeniei

Pentru scopurile prezentului acord, termenii enumeraþi
mai jos au urmãtoarele înþelesuri:
a) strãin Ñ persoana care nu are nici cetãþenie românã,
nici bulgarã;
b) vizã Ñ un permis valabil emis de autoritãþile competente ale statului unei pãrþi contractante, care dã dreptul
unei persoane sã intre o datã sau de mai multe ori ºi sã
rãmânã pe teritoriul statului acesteia pentru o anumitã perioadã;
c) permis de ºedere Ñ un permis valabil emis de autoritãþile competente ale statului unei pãrþi contractante, care
dã dreptul unei persoane sã intre în mod repetat ºi sã
domicilieze pe teritoriul statului acesteia. Permisul de
ºedere nu semnificã o vizã sau posibilitatea de a rãmâne
pe teritoriul statului pãrþii contractante pe durata soluþionãrii
unei cereri de azil sau pe durata unei proceduri de expulzare.

1. Cetãþenia este consideratã doveditã cu un paºaport
naþional valabil sau cu un document de identitate valabil
emis propriilor cetãþeni de cãtre autoritãþile competente ale
statului pãrþii contractante solicitate.
2. Cetãþenia poate fi prezumatã pe baza:
a) paºaportului naþional ori a altui document de cãlãtorie
sau de identitate emis de autoritãþile competente ale statului pãrþii contractante solicitate, a cãrui valabilitate a expirat;
b) altei dovezi recunoscute de partea contractantã solicitatã;
c) limbii pe care o vorbeºte persoana respectivã.

ARTICOLUL 2
Readmisia cetãþenilor proprii

1. Fiecare parte contractantã va readmite, la cererea
celeilalte pãrþi contractante, fãrã întârziere ºi fãrã formalitãþi
deosebite, orice persoanã care nu îndeplineºte ori nu mai
îndeplineºte condiþiile în vigoare pentru intrarea sau
ºederea pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitante,
cu condiþia sã se fi dovedit sau sã existe motive temeinice
sã se prezume cã aceasta are cetãþenia statului pãrþii contractante solicitate.
2. La cererea pãrþii contractante solicitante partea contractantã solicitatã va emite fãrã întârziere documentele de
cãlãtorie necesare în vederea repatrierii persoanei care
face obiectul readmisiei.
3. Dacã se dovedeºte cã persoana readmisã era un
strãin în momentul plecãrii de pe teritoriul statului pãrþii
contractante solicitante ºi cã nu îndeplineºte condiþiile
stipulate în art. 4 ºi 5, atunci partea contractantã solicitantã
va readmite acea persoanã fãrã întârziere.

ARTICOLUL 4
Readmisia unui strãin pe baza unei notificãri prealabile

Fiecare parte contractantã va readmite fãrã formalitãþi
deosebite un strãin care nu îndeplineºte prevederile legislaþiei în vigoare pentru intrarea sau ºederea pe teritoriul
statului pãrþii contractante solicitante atunci când s-a stabilit
cã acesta a intrat pe teritoriul statului pãrþii contractante
solicitante direct de pe teritoriul statului pãrþii contractante
solicitate sau atunci când aceasta poate fi în mod justificat
presupusã ca fiind suficient de probabilã, în baza unei notificãri prealabile fãcute de autoritãþile competente ale statului
pãrþii contractante solicitante, fãrã a se depãºi perioada de
72 de ore de la intrarea persoanei pe teritoriul respectiv.
ARTICOLUL 5
Readmisia unui strãin pe baza solicitãrii

1. Fiecare parte contractantã va readmite, pe baza unei
solicitãri scrise fãcute de cealaltã parte contractantã, un
strãin care a sosit pe teritoriul statului pãrþii contractante
solicitante direct de pe teritoriul statului pãrþii contractante
solicitate ºi a cãrui intrare sau ºedere pe acest teritoriu
contravine prevederilor legislaþiei statului pãrþii contractante
solicitante.
2. Fiecare parte contractantã va readmite, pe baza unei
solicitãri scrise înaintate de cealaltã parte contractantã, un
strãin care nu îndeplineºte prevederile legale în legãturã cu
intrarea ori ºederea sa pe teritoriul statului pãrþii contractante solicitante ºi care posedã un permis valabil de
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ºedere ori vizã sau alt document valabil emis de
autoritãþile competente ale statului pãrþii contractante solicitate ºi care îl îndreptãþeºte sã intre sau sã locuiascã pe
teritoriul statului pãrþii contractante solicitate.
ARTICOLUL 6
Excepþii de la obligaþia readmisiei strãinilor

Nu va exista nici o obligaþie decurgând din prevederile
art. 4 ºi 5 privind readmisia strãinilor care, la intrarea pe
teritoriul statului pãrþii contractante solicitante, se aflau în
posesia ori au obþinut ulterior o vizã de intrare valabilã ori
un permis de ºedere emis de autoritãþile competente ale
statului acestei pãrþi contractante. În cazul în care ambele
pãrþi contractante au emis vizã de intrare ori un permis de
ºedere pentru o persoanã, partea contractantã a cãrei vizã
ori permis de ºedere expirã mai târziu va readmite acea
persoanã.
ARTICOLUL 7
Tranzitul în caz de returnare ori de refuzare a intrãrii

1. În conformitate cu prezentul acord fiecare parte contractantã va permite strãinilor sã tranziteze teritoriul statului
sãu în caz de returnare spre un stat terþ printr-o procedurã
de readmisie ori în caz de refuzare a intrãrii, dacã cealaltã
parte contractantã a solicitat aceasta în scris. Partea contractantã solicitatã poate cere ca un reprezentant al autoritãþii competente a statului celeilalte pãrþi contractante sã
asigure escorta pe perioada tranzitãrii teritoriului statului
sãu.
2. Partea contractantã solicitantã va asigura toate documentele de cãlãtorie pânã în statul de destinaþie finalã.
3. Partea contractantã solicitatã va emite vizã gratuitã
atât pentru persoana escortatã, cât ºi pentru escortã, în
conformitate cu legislaþia naþionalã a statului sãu.
4. Indiferent de autorizaþiile emise partea contractantã
solicitantã va purta întreaga responsabilitate pentru tranzitul
strãinilor pânã în statul de destinaþie finalã ºi va readmite
strãinul a cãrui intrare într-un stat terþ este refuzatã ori
dacã din orice motive continuarea cãlãtoriei nu mai este
posibilã.
5. Pãrþile contractante se vor strãdui sã limiteze
operaþiunile de tranzitare numai la strãinii care nu pot fi
returnaþi direct cãtre statele de origine.
ARTICOLUL 8
Refuzarea tranzitãrii

În conformitate cu prezentul acord partea contractantã
solicitatã poate refuza unui strãin tranzitarea teritoriului statului sãu în cazul returnãrii acestuia cãtre un stat terþ ori al
refuzãrii intrãrii acestuia, dacã acesta:
a) reprezintã o ameninþare la adresa securitãþii
naþionale, sãnãtãþii ºi ordinii publice din statul pãrþii contractante respective;
b) se aflã în pericol de a fi persecutat în statul de destinaþie finalã ºi/sau în orice alt stat pe care îl tranziteazã,
din motive legate de rasã, religie, naþionalitate, convingeri
politice sau de apartenenþã la anumite grupuri sociale.

ARTICOLUL 9
Termene

1. Partea contractantã va rãspunde fãrã întârziere la
cererea scrisã de readmisie adresatã ei ºi, în orice caz, în
cel mult 20 de zile de la prezentarea cererii. Cererea de
readmisie poate fi transmisã prin poºtã, prin înmânare
directã autoritãþilor competente ale statului celeilalte pãrþi
contractante sau prin alte mijloace de comunicare.
2. Partea contractantã solicitatã va prelua persoana imediat dupã aprobarea cererii ºi, în orice caz, cel mai târziu
în termen de o lunã de la data aprobãrii. Prin notificare
fãcutã de partea contractantã solicitantã acest termen va fi
extins dacã acest lucru este necesar pentru clarificarea
oricãror impedimente legale sau practice care pot apãrea.
ARTICOLUL 10
Expirarea obligaþiilor privind readmisia

Cererea de readmisie formulatã conform art. 5 va fi prezentatã autoritãþilor competente ale statului pãrþii contractante solicitate de cãtre autoritãþile competente ale statului
pãrþii contractante solicitante, în cel mult 6 luni de la data
intrãrii ilegale sau de la data începând cu care ºederea
persoanei respective pe teritoriul statului acesteia din urmã
a devenit ilegalã.
ARTICOLUL 11
Informaþii furnizate

1. Informaþiile asupra cazurilor individuale, furnizate
celeilalte pãrþi contractante pentru aplicarea prezentului
acord, se vor putea referi numai la:
a) datele personale ale persoanei ºi, atunci când este
necesar, ºi ale membrilor familiei acesteia (nume, prenume,
orice nume anterior, poreclã, pseudonime, aliasuri, numele
pãrinþilor, data ºi locul naºterii, sexul, naþionalitatea/
cetãþenia actualã ºi cele anterioare);
b) paºaport, alte documente de cãlãtorie sau acte de
identitate (numãr, data eliberãrii, autoritatea emitentã, locul
eliberãrii, perioada de valabilitate, teritoriul pe care este
valabil);
c) alte date necesare pentru identificarea persoanei;
d) permisul de ºedere ºi viza eliberate de pãrþile contractante sau de state terþe, itinerare, locuri de oprire,
bilete de cãlãtorie, puncte de trecere a frontierei folosite
sau alte posibile aranjamente de cãlãtorie;
e) orice informaþie care poate dovedi cã persoana a
stat pe teritoriul statului uneia dintre pãrþile contractante;
f) acolo unde este cazul, necesitãþile de îngrijire specialã sau asistenþã medicalã pentru persoanele în vârstã
sau bolnave, precum ºi, dupã caz, detalii privind personalul
din escortã, dacã escorta este asiguratã de autoritãþile
competente ale statului pãrþii contractante solicitante.
2. Fiecare parte contractantã va furniza informaþiile
prevãzute la paragraful 1 al prezentului articol, în conformitate cu prevederile legislaþiei statului sãu.
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3. Nici una dintre pãrþile contractante nu va face publice
informaþii confidenþiale referitoare la datele persoanelor care
sunt subiecte ale readmisiei sau admiterii în tranzit ºi nici
nu le va transmite unui terþ stat decât dacã a primit în
prealabil aprobarea celeilalte pãrþi contractante pentru o
astfel de acþiune.
ARTICOLUL 12
Cheltuieli

1. Cheltuielile de transport conform art. 2, 4 ºi 5, inclusiv celelalte cheltuieli prevãzute la art. 2 paragraful 3, vor
fi suportate de partea contractantã solicitantã pânã la frontiera statului pãrþii contractante solicitate.
2. Cheltuielile ºi celelalte costuri de transport pentru
persoana returnatã, admisã în tranzit în conformitate cu
art. 7 ºi pentru escorta sa, dupã caz, vor fi suportate pânã
la frontiera statului de destinaþie finalã de partea contractantã solicitantã ºi vor include, dacã este cazul, costurile
aferente transportului la înapoiere.
ARTICOLUL 13
Transportul bunurilor personale legal dobândite

1. Partea contractantã solicitantã va permite persoanei
care face obiectul readmisiei sã transporte cãtre statul de
destinaþie finalã toate bunurile sale legal dobândite în conformitate cu legislaþia naþionalã a acestei pãrþi contractante.
2. Partea contractantã solicitantã nu este obligatã în nici
un fel sã suporte costurile pentru transportul acestor
bunuri.
ARTICOLUL 14
Prevederi pentru aplicare

1. Dupã intrarea în vigoare a prezentului acord pãrþile
contractante se vor informa reciproc, prin canale diplomatice, cu privire la autoritãþile competente responsabile cu
aplicarea acestuia, precum ºi în ceea ce priveºte adresele
acestora ºi orice alte informaþii necesare pentru înlesnirea
comunicãrii. De asemenea, pãrþile contractante se vor
informa reciproc despre schimbãrile ce survin în legãturã
cu aceste autoritãþi.
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c) condiþiile pentru transportul în tranzit al cetãþenilor
unui stat terþ sub escorta autoritãþilor competente;
d) dovezi sau prezumþii în baza cãrora este posibil sã
se probeze sau sã se presupunã în mod întemeiat cã
strãinul a sosit direct de pe teritoriul statului unei pãrþi contractante pe teritoriul statului celeilalte pãrþi contractante;
precum ºi
e) cãi de rambursare a cheltuielilor efectuate de pãrþile
contractante în aplicarea prevederilor prezentului acord.
ARTICOLUL 15
Legãtura cu alte acorduri internaþionale

Nici o prevedere a prezentului acord nu va aduce atingere în vreun fel drepturilor ºi obligaþiilor fiecãrei pãrþi contractante, ce rezultã din acorduri internaþionale la care
acestea sunt parte.
ARTICOLUL 16
Dispoziþii finale

1. Prezentul acord va intra în vigoare dupã 90 de zile
de la data primirii ultimei notificãri prin care pãrþile contractante se informeazã reciproc, în scris, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea procedurilor legale interne
necesare pentru intrarea sa în vigoare.
2. Fiecare parte contractantã poate suspenda parþial sau
integral aplicarea prevederilor prezentului acord, cu excepþia
art. 2, din raþiuni de protecþie a securitãþii statului, a ordinii
sau sãnãtãþii publice, prin notificare scrisã transmisã celeilalte pãrþi contractante prin canale diplomatice.
Suspendarea va produce efecte la data primirii unei astfel
de notificãri sau la data indicatã în notificarea respectivã.
Pãrþile contractante îºi vor notifica reciproc, prin canale
diplomatice, revocarea motivelor pentru suspendarea prezentului acord ºi reluarea aplicãrii sale.
3. Pãrþile contractante pot conveni de comun acord asupra unor eventuale modificãri ale prezentului acord. Orice
modificare va produce efecte dupã parcurgerea procedurii
enunþate la paragraful 1 al acestui articol.

2. Autoritãþile competente se vor întâlni ori de câte ori
este necesar ºi vor decide asupra aranjamentelor practice
pentru aplicarea prezentului acord.

4. Acordul se încheie pe o perioadã nedeterminatã.
Fiecare parte contractantã poate denunþa acest acord prin
notificare scrisã transmisã celeilalte pãrþi contractante prin
canale diplomatice. Denunþarea va deveni efectivã dupã
30 de zile de la data primirii unei astfel de notificãri de
cãtre cealaltã parte contractantã.

3. Autoritãþile competente vor decide ºi asupra altor
aranjamente necesare pentru aplicarea prezentului acord,
cum sunt, de exemplu:

5. Acest acord se va aplica tuturor persoanelor care
locuiesc pe teritoriile statelor pãrþilor contractante în
momentul intrãrii sale în vigoare ºi dupã aceasta.

a) detalii, acte doveditoare, mãsuri necesare pentru
transfer ºi mãsuri pentru efectuarea tranzitului;
b) determinarea punctelor de trecere a frontierei ºi stabilirea datei în vederea readmisiei;

Semnat la Bucureºti la 23 iunie 2000, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, bulgarã ºi
englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenþe de interpretare, va prevala textul în limba englezã.

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Constantin Dudu Ionescu

Emanuil Iordanov
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria
privind readmisia cetãþenilor proprii ºi a strãinilor,
semnat la Bucureºti la 23 iunie 2000
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetãþenilor proprii ºi a strãinilor, semnat la Bucureºti la 23 iunie 2000, ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 13 martie 2001.
Nr. 106.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 171/1999 pentru alocarea în anul 1999
a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sãnãtãþii,
Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare, precum ºi Ministerului Tineretului
ºi Sportului pentru Comitetul Olimpic Român
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 171 din 4 noiembrie 1999 pentru alocarea
în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii,
Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, Ministerului Afacerilor
Externe, Ministerului Sãnãtãþii, Agenþiei Naþionale pentru
ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare, precum ºi Ministerului
Tineretului ºi Sportului pentru Comitetul Olimpic Român,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542
din 5 noiembrie 1999, cu urmãtoarea modificare:

Ñ Titlul ordonanþei de urgenþã va avea urmãtorul
cuprins:
”ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru alocarea în anul 1999, din resursele
Fondului Proprietãþii de Stat, a unor fonduri
Ministerului Culturii, Secretariatului General
al Guvernului, Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, Ministerului Afacerilor Externe,
Ministerului Sãnãtãþii, Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã,
Tehnologie ºi Inovare, precum ºi Ministerului Tineretului
ºi Sportului pentru Comitetul Olimpic RomânÒ

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 63.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 171/1999
pentru alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General
al Guvernului, Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, Ministerului Afacerilor Externe,
Ministerului Sãnãtãþii, Agenþiei Naþionale pentru ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare,
precum ºi Ministerului Tineretului ºi Sportului pentru Comitetul Olimpic Român
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale 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 privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 171/1999 pentru
alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii,
Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, Ministerului Afacerilor

Externe, Ministerului Sãnãtãþii, Agenþiei Naþionale pentru
ªtiinþã, Tehnologie ºi Inovare, precum ºi Ministerului
Tineretului ºi Sportului pentru Comitetul Olimpic Român ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 13 martie 2001.
Nr. 108.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAÞILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
privind demisia unui deputat
În temeiul art. 67 alin. (2) ºi al art. 68 alin. (2) din Constituþia
României, precum ºi al art. 189 alin. 1 ºi al art. 198 din Regulamentul
Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Camera Deputaþilor ia act de cererea de demisie prezentatã de domnul Ovidiu Natea, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în
Circumscripþia electoralã nr. 28 Mureº, aparþinând Grupului parlamentar al
P.D.S.R. (social-democrat ºi umanist), ºi declarã vacant locul de deputat
deþinut de acesta.
Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
12 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 12 martie 2001.
Nr. 24.

TARIFELE
aplicate pentru publicaþiile prevãzute de lege a fi inserate în
Monitorul Oficial al României, începând cu data de 1 ianuarie 2001
1. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I
Ð ordine ale miniºtrilor, precizãri, instrucþiuni, criterii, norme metodologice emise
de organe ale administraþiei publice ºi de alte instituþii publice, care nu sunt
prevãzute de legea fundamentalã în art. 78, 99, 107 ºi 145
Ð deciziile pronunþate de secþiile unite ale Curþii Supreme de Justiþie

320.000 lei/paginã de manuscris
320.000 lei/paginã de manuscris

2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A III-A
Ð pierderi de acte, sigilii, ºtampile, formulare fiscale, acþiuni, paºapoarte,
certificate de înregistrare fiscalã, alte acte prevãzute de lege, schimbãri
de nume, citaþii emise de instanþele judecãtoreºti
Ð publicarea ordonanþei judecãtoriei privind pierderea, sustragerea sau
distrugerea cecului ca instrument de platã, a cambiei ºi a biletului la ordin
Ð acte procedurale ale instanþelor judecãtoreºti, a cãror publicare este
prevãzutã de lege
Ð extras-cerere pentru dobândirea sau renunþarea la cetãþenia românã
Ð concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învãþãmântul superior
Ð anunþuri privind examenul de capacitate pentru magistraþi, precum
ºi pentru locurile vacante de notari publici
Ð publicarea ordonanþei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau
a hotãrârii irevocabile a instanþei judecãtoreºti, prin care se constatã cã
provenienþa bunurilor este justificatã
Ð alte acte a cãror publicare este prevãzutã de lege
Ð publicaþii cu prezentare tabelarã

75.000 lei/act
395.000 lei/act
395.000 lei/act
650.000 lei/anunþ
1.500 lei/cuvânt
1.500 lei/cuvânt
395.000 lei/act
1.500 lei/cuvânt
30.000/rând

3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A
Ñ publicarea încheierilor judecãtorului delegat la înmatricularea societãþilor
comerciale, precum ºi a altor sentinþe prevãzute de lege
Ñ publicarea prospectului de emisiune, a proiectului de fuziune sau divizare
Ñ publicarea actului constitutiv al societãþii comerciale (statut ºi contract de
societate), integral sau în extras
Ñ bilanþuri ºi conturi de profit ºi pierderi (anunþuri-extras)
Ñ bilanþuri ale bãncilor
Ñ publicaþii cu prezentare tabelarã
Ñ acte adiþionale
Ñ publicarea dispozitivului sentinþei definitive de excludere (S.N.C., S.C.S.,
S.R.L.), precum ºi pentru anularea societãþii comerciale
Ñ alte publicaþii ale agenþilor economici, sub formã de text, a cãror publicare
este prevãzutã de lege (somaþii, convocãri de adunãri generale, hotãrâri
ale adunãrilor generale, acte de numire a lichidatorilor, darea de seamã
a lichidatorilor, raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)
Ñ publicarea hotãrârilor de admitere a înregistrãrii partidelor politice, precum
ºi a listei cuprinzând donatorii ºi donaþiile pentru partidele politice
Ñ alte acte a cãror publicare este prevãzutã de lege

450.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
677.000 lei/anunþ
590.000 lei/paginã de manuscris
30.000 lei/rând
590.000 lei/paginã de manuscris
245.000 lei/anunþ

590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris
590.000 lei/paginã de manuscris

4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A
Ñ publicarea contractelor colective de muncã încheiate la nivel naþional ºi de ramurã

Tariful se calculeazã în
funcþie de numãrul de
pagini ºi de tirajul
comandat.

Tarifele de publicare cuprind taxa pe valoarea adãugatã în cotã de 19%.
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