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DECRETE

ªI

LEGI

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a acceptãrii de cãtre România a unor amendamente
la Constituþia Organizaþiei Internaþionale pentru Migrãri, adoptatã la Veneþia la 19 octombrie 1953
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 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
acceptarea de cãtre România a unor amendamente la
Constituþia Organizaþiei Internaþionale pentru Migrãri, adop-

tatã la Veneþia la 19 octombrie 1953, ºi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 24 noiembrie 2000.
Nr. 469.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru acceptarea de cãtre România a unor amendamente la Constituþia Organizaþiei Internaþionale
pentru Migrãri, adoptatã la Veneþia la 19 octombrie 1953
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ România acceptã amendamen-

1953, aduse prin Rezoluþia nr. 997 (LXXVI) din 24

tele la Constituþia Organizaþiei Internaþionale pen-

noiembrie 1998, la Geneva, a Consiliului orga-

tru Migrãri, adoptatã la Veneþia la 19 octombrie

nizaþiei.

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. 62.
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CONSILIUL ORGANIZAÞIEI INTERNAÞIONALE
PENTRU MIGRÃRI

A 76-a sesiune
REZOLUÞIA Nr. 997 (LXXVI)
adoptatã de Consiliu la cea de-a 421-a ºedinþã din 24 noiembrie 1998
AMENDAMENTE LA CONSTITUÞIE

Consiliul,
reamintind faptul cã Constituþia Organizaþiei a fost adoptatã la 19 octombrie 1953, cã ea a intrat în vigoare la
30 mai 1954 ºi cã au fost adoptate amendamente de cãtre Consiliu la 20 mai 1987, care au intrat în vigoare la
14 noiembrie 1989,
conºtient de necesitatea revizuirii Constituþiei în scopul de a consolida Organizaþia ºi de a eficientiza procesul
luãrii de decizii,
reamintind în plus Rezoluþia sa nr. 973 (LXXIV) din 26 noiembrie 1997 prin care s-a hotãrât înfiinþarea unui grup
de lucru cu o componenþã nelimitatã, constituit din reprezentanþi ai statelor membre interesate, sub conducerea preºedintelui Consiliului sau a unui reprezentant desemnat de grupul de lucru, cu scopul studierii eventualelor amendamente
aduse Constituþiei Organizaþiei,
având ca scop ºi examinând propunerile de amendamente conþinute în raportul Grupului de lucru însãrcinat cu
examinarea eventualelor amendamente aduse Constituþiei (MC/1994), prezentate pentru deliberare de cãtre directorul
general la recomandarea grupului de lucru,
þinând seama cã dispoziþia art. 30 alin. 1 din Constituþie, care prevede ca textele amendamentelor propuse pentru Actul de constituire sã fie comunicate guvernelor membre cu cel puþin 3 luni înaintea examinãrii lor de cãtre Consiliu, a
fost respectatã conform reglementãrii,
considerând cã amendamentele propuse antreneazã noi obligaþii pentru membri,
acþionând în conformitate cu alin. 2 al art. 30 din Constituþie,
adoptã amendamentele la Constituþie, astfel cum sunt enunþate în anexa la prezenta rezoluþie, ale cãror versiuni
în limbile francezã, englezã ºi spaniolã au aceeaºi valoare, ºi invitã statele membre sã aprobe cât mai repede posibil
amendamentele menþionate, conform respectivelor reguli, ºi sã îl informeze în consecinþã cu privire la aceasta pe directorul general.
LISTA

cuprinzând amendamentele propuse la Constituþia Organizaþiei
ARTICOLUL 2

Sunt membre ale Organizaþiei:
a)...
b) celelalte state care au furnizat dovada interesului pe
care îl poartã principiului liberei circulaþii a persoanelor ºi
care se angajeazã, cel puþin, sã aducã o contribuþie financiarã la cheltuielile administrative ale Organizaþiei, a cãrei
valoare va fi convenitã între Consiliu ºi statul interesat, sub
rezerva unei decizii a Consiliului, luatã cu majoritatea de
douã treimi ºi a acceptãrii prezentei Constituþii, conform
respectivelor norme constituþionale.
ARTICOLUL 4

1. Un stat membru aflat în întârziere la plata obligaþiilor
sale financiare cãtre Organizaþie este lipsit de dreptul de
vot dacã valoarea arieratelor sale este egalã cu sau mai
mare decât suma contribuþiilor datorate de acesta în ultimii
ani. Totuºi pierderea dreptului de vot devine efectivã la un
an dupã ce Consiliul a fost informat despre nerespectarea
de cãtre statul membru interesat a obligaþiilor sale financiare într-o mãsurã care sã justifice pierderea dreptului de
vot astfel încât, la momentul respectiv, statul membru în
cauzã sã fie dator cu arieratele în mãsura vizatã. Cu toate
acestea Consiliul poate, printr-un vot cu majoritate simplã,
sã menþinã sau sã restabileascã dreptul de vot al acestui
stat membru, dacã se demonstreazã cã lipsa se datoreazã
unor circumstanþe independente de voinþa sa.
2. ...
ARTICOLUL 18

1. Directorul general ºi directorul general adjunct sunt
aleºi de Consiliu cu majoritatea de douã treimi ºi vor putea
fi realeºi pentru un al doilea mandat.

Durata mandatului lor va fi în mod normal de 5 ani, iar
în cazuri excepþionale va putea fi mai micã, dacã Consiliul
decide astfel cu majoritatea de douã treimi.
Ei îºi îndeplinesc funcþiile în termenii contractelor aprobate de Consiliu ºi semnate, în numele Organizaþiei, de
Preºedintele Consiliului.
2. ...
ARTICOLUL 30

1. ...
2. Amendamentele care antreneazã schimbãri fundamentale în Constituþia Organizaþiei sau noi obligaþii pentru statele membre vor intra în vigoare atunci când vor fi
adoptate de douã treimi din numãrul membrilor Consiliului
ºi dacã vor fi acceptate de douã treimi din numãrul statelor
membre, conform respectivelor norme. Consiliul va decide,
printr-un vot, cu majoritatea de douã treimi, dacã un amendament antreneazã o schimbare fundamentalã în
Constituþie. Celelalte amendamente vor intra în vigoare
atunci când vor fi adoptate printr-o decizie a Consiliului,
luatã cu majoritatea de douã treimi.
Articole care privesc Comitetul executiv:
ARTICOLUL 5

Se eliminã alineatul b) ºi se renumeroteazã în consecinþã alineatul c).
ARTICOLUL 6

Se reformuleazã dupã cum urmeazã:
”Funcþiile Consiliului, în afara celor prevãzute în alte dispoziþii ale prezentei Constituþii, constau în:
a) a hotãrî, a examina ºi a revizui politica, programele
ºi activitãþile Organizaþiei;
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ARTICOLUL 21

b) a studia rapoartele, a aproba ºi a conduce gestionarea oricãrui organ subsidiar;Ò
c) ºi e) Ñ nu se modificã.

Se eliminã cuvintele ”Comitetului executivÒ. Se înlocuieºte cuvântul ”subcomiteteleÒ cu cuvintele ”organe
subsidiareÒ.

ARTICOLUL 9

Se eliminã alineatul b) al paragrafului 2 ºi se renumeroteazã în consecinþã alineatul c).

ARTICOLUL 22

Se eliminã cuvintele ”Comitetului executivÒ.

ARTICOLUL 10

ARTICOLUL 23

Se reformuleazã dupã cum urmeazã:
”Consiliul poate crea orice organ subsidiar necesar în
vederea îndeplinirii funcþiilor sale.Ò

Se eliminã cuvintele ”Comitetului executivÒ la paragraful 2.
ARTICOLUL 24

CAPITOLUL V
Articolele 2Ð16 se eliminã.
Se renumeroteazã în consecinþã toate capitolele ºi articolele care urmeazã.

Se eliminã cuvintele ”Comitetului executivÒ.
ARTICOLUL 29

La paragrafele 1, 2 ºi 3 se eliminã cuvintele
”Comitetului executivÒ. La paragrafele 1 ºi 3 se înlocuieºte
cuvântul ”subcomiteteleÒ cu cuvintele ”organe subsidiareÒ.

ARTICOLUL 18

Se eliminã cuvintele ”Comitetului executivÒ la paragraful 2.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru acceptarea
de cãtre România a unor amendamente
la Constituþia Organizaþiei Internaþionale pentru Migrãri,
adoptatã la Veneþia la 19 octombrie 1953
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 acceptarea de cãtre
România a unor amendamente la Constituþia Organizaþiei Internaþionale pentru Migrãri, adoptatã la Veneþia la 19 octombrie 1953, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 13 martie 2001.
Nr. 107.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate
din importul de pesticide, realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental
de importuri critice, ºi a diferenþelor de preþ ºi de curs, aferente importului de ulei brut,
realizat în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 274/1992
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 113 din 27 august 1998 privind acoperirea debitelor externe
rezultate din importul de pesticide, realizat în anul 1991 în
cadrul Programului guvernamental de importuri critice, ºi a
diferenþelor de preþ ºi de curs, aferente importului de ulei

brut, realizat în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului
nr. 274/1992, emisã în temeiul art. 1 pct. 2 lit. i) din Legea
nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 324 din 29 august 1998, cu urmãtoarea modificare:
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Ñ Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Se aprobã acoperirea din bugetul Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei a contravalorii în lei a debitelor
externe rezultate din importul de pesticide realizat în anul
1991 în cadrul Programului guvernamental de importuri
critice de Societatea Comercialã ”RomagrimexÒ Ñ S.A. ºi
de Societatea Comercialã ”ChimeximÒ Ñ S.A. ºi a dobânzi-
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lor aferente acestora la data de 30 iunie 1998, în sumã
totalã de 11.597.659 dolari S.U.A., precum ºi a diferenþelor
de preþ ºi de curs de schimb aferente importului de ulei
realizat de Societatea Comercialã ”ProdexportÒ Ñ S.A., în
baza prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 274/1992, în
sumã de 3.502.631 mii lei.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTçN PUSKçS
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 16 martie 2001.
Nr. 65.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 113/1998 privind acoperirea
debitelor externe rezultate din importul de pesticide,
realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental
de importuri critice, ºi a diferenþelor de preþ ºi de curs,
aferente importului de ulei brut, realizat în baza
prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 274/1992
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 aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 113/1998 privind acoperirea debitelor externe rezultate din
importul de pesticide, realizat în anul 1991 în cadrul Programului guvernamental de importuri critice, ºi a diferenþelor de preþ ºi de curs, aferente
importului de ulei brut, realizat în baza prevederilor Hotãrârii Guvernului
nr. 274/1992, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 110.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 70/1998 pentru modificarea art. 1 alin. (1)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 70 din 25 august 1998 pentru modificarea art. 1
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome,

emisã în temeiul art. 1 pct. 12 lit. e) din Legea
nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 313 din 27 august 1998.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 noiembrie 1998, 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, 16 martie 2001.
Nr. 66.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 70/1998 pentru modificarea
art. 1 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
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. 70/1998 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 111.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 108/2000 pentru ratificarea
Scrisorii de înþelegere dintre România ºi Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare,
semnatã la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A.
din viitorul împrumut pentru finanþarea Proiectului ”Facilitarea comerþului ºi transportului
în Sud-Estul EuropeiÒ, în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 108 din 29 iunie 2000 pentru ratificarea
Scrisorii de înþelegere dintre România ºi Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnatã
la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de

100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanþarea
Proiectului ”Facilitarea comerþului ºi transportului în SudEstul EuropeiÒ, în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319
din 10 iulie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 februarie 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, 16 martie 2001.
Nr. 68.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 108/2000
pentru ratificarea Scrisorii de înþelegere dintre România ºi Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnatã la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans
de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanþarea Proiectului ”Facilitarea comerþului
ºi transportului în Sud-Estul EuropeiÒ, în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.
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. 108/2000 pentru
ratificarea Scrisorii de înþelegere dintre România ºi Banca
Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, semnatã
la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de

100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanþarea
Proiectului ”Facilitarea comerþului ºi transportului în SudEstul EuropeiÒ, în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A., ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participãrii
Ministerului Justiþiei ca membru permanent la Conferinþa Europeanã Permanentã de Probaþiune
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului
nr. 81 din 30 august 1999 pentru aprobarea participãrii
Ministerului Justiþiei ca membru permanent la Conferinþa
Europeanã Permanentã de Probaþiune, emisã în temeiul

art. 1 lit. C pct. 5 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din
31 august 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 ianuarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTçN PUSKçS
Bucureºti, 16 martie 2001.
Nr. 71.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 81/1999
pentru aprobarea participãrii Ministerului Justiþiei ca membru permanent
la Conferinþa Europeanã Permanentã de Probaþiune
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. 81/1999 pentru aprobarea participãrii Ministerului Justiþiei ca membru permanent la

Conferinþa Europeanã Permanentã de Probaþiune ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 14 martie 2001.
Nr. 116.
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