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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 31/2000 pentru ratificarea Acordului
dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaþia, Republica Cehã,
Republica Ungarã, Republica Polonã, România, Republica Slovacã ºi Republica Slovenia,
adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului
de schimburi pentru studii universitare în Europa Centralã (CEEPUS)
pentru perioada 1 ianuarie 2000Ñ31 decembrie 2004
Parlamentul României

adoptã prezenta lege.
Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998,
cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii
universitare în Europa Centralã (CEEPUS) pentru perioada
1 ianuarie 2000Ñ31 decembrie 2004, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 18 aprilie 2000.

Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 31 din 17 aprilie 2000 pentru ratificarea
Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria,
Republica Croaþia, Republica Cehã, Republica Ungarã,
Republica Polonã, România, Republica Slovacã ºi Republica

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 iunie 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 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 26 martie 2001.
Nr. 95.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 31/2000
pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croaþia,
Republica Cehã, Republica Ungarã, Republica Polonã, România, Republica Slovacã
ºi Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea
Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centralã (CEEPUS)
pentru perioada 1 ianuarie 2000Ñ31 decembrie 2004
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. 31/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica
Bulgaria, Republica Croaþia, Republica Cehã, Republica
Ungarã, Republica Polonã, România, Republica Slovacã ºi
Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la

7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de
schimburi pentru studii universitare în Europa Centralã
(CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000Ñ31 decembrie
2004 ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 martie 2001.
Nr. 143.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 165/1999 pentru completarea
alin. 1 al art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea ºi utilizarea
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a privind constituirea ºi utilizarea Fondului special pentru dezGuvernului nr. 165 din 28 octombrie 1999 pentru completa- voltarea sistemului energetic, publicatã în Monitorul Oficial
rea alin. 1 al art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1994 al României, Partea I, nr. 533 din 2 noiembrie 1999.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 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 27 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 26 martie 2001.
Nr. 97.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 165/1999
pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanþa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea
ºi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
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. 165/1999 pentru
completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanþa Guvernului

nr. 29/1994 privind constituirea ºi utilizarea Fondului special
pentru dezvoltarea sistemului energetic ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 23 martie 2001.
Nr. 145.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru acceptarea Deciziei nr. 6/2000 a Comitetului mixt RomâniaÑTurcia,
adoptatã la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului D la Acordul de comerþ liber
dintre România ºi Republica Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi
ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se acceptã Decizia nr. 6/2000 a
Comitetului mixt RomâniaÑTurcia, adoptatã la 22 noiembrie
2000, privind modificarea Protocolului D la Acordul de

comerþ liber dintre România ºi Republica Turcia, semnat la
Ankara la 29 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 218/1997,
cuprinsã în anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 15 martie 2001.
Nr. 323.
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ANEXÃ

COMITETUL MIXT ROMÂNIAÐTURCIA
DECIZIE
privind modificarea Protocolului D referitor la definirea conceptului de ”produse originareÒ ºi metodele
de cooperare administrativã*)
Nr. 6/2000
Comitetul mixt,
având în vedere Protocolul D la Acordul de comerþ liber dintre România ºi Republica Turcia, semnat la 29 aprilie 1997, denumit în
continuare acord, referitor la definirea conceptului de ”produse originareÒ ºi metodele de cooperare administrativã, amendat prin deciziile
nr. 2/1999 ºi nr. 3/1999 ale Comitetului mixt RomâniaÐTurcia,
având în vedere Declaraþia comunã la Protocolul D ºi Declaraþia Turciei la Protocolul D,
considerând cã în lista prelucrãrilor ºi transformãrilor care sunt necesare pentru ca materialele neoriginare sã dobândeascã caracterul de produs originar trebuie fãcutã o corecþie care sã þinã seama de lipsa producerii unui anumit material,
considerând cã lista operaþiunilor de prelucrare ºi transformare insuficiente trebuie sã fie amendatã pentru a se asigura o interpretare corespunzãtoare ºi a se þine seama de nevoia includerii unor operaþiuni necuprinse anterior în aceastã listã,
þinând seama cã prevederile referitoare la folosirea temporarã a taxelor forfetare în cazul în care drawbackul este interzis sau sunt
acordate exceptãri de la plata taxelor vamale trebuie sã fie prelungite pânã la data de 31 decembrie 2001,
þinând seama de necesitatea de a se introduce un sistem de separare contabilã pentru materialele originare ºi neoriginare, supus
autorizãrii de cãtre autoritãþile vamale,
þinând seama cã prevederile referitoare la sumele exprimate în euro trebuie sã fie revizuite în scopul clarificãrii procedurii ºi al asigurãrii unei mai mari stabilitãþi a nivelului sumelor exprimate în monedele naþionale,
având în vedere dispoziþiile art. 39 din Protocolul D la acord, care împuterniceºte Comitetul mixt sã amendeze prevederile protocolului,
a decis dupã cum urmeazã:
ARTICOLUL 1
Protocolul D privind definirea conceptului de ”produse originareÒ ºi
metodele de cooperare administrativã se modificã dupã cum
urmeazã:
1. Articolul 1 litera i) va avea urmãtorul cuprins:
”i) Çvaloarea adãugatãÈ va fi consideratã preþul de uzinã al produsului din care se scade valoarea în vamã a fiecãruia dintre materialele încorporate care sunt originare din altã þarã la care se face
referire în art. 3 ºi 4 sau, în cazul în care valoarea în vamã nu este
cunoscutã sau nu poate fi determinatã, primul preþ verificabil plãtit
pentru materiale în România sau în Turcia;Ò
2. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Articolul 7
Operaþiuni de prelucrare sau transformare insuficiente
1. Fãrã a prejudicia paragraful 2, urmãtoarele operaþiuni sunt considerate ca prelucrãri sau transformãri insuficiente pentru a conferi
statutul de produse originare, indiferent dacã cerinþele art. 6 sunt
îndeplinite:
a) operaþiuni pentru asigurarea pãstrãrii în bune condiþii a produselor în timpul transportului ºi al depozitãrii;
b) desfacerea ºi asamblarea pachetelor;
c) spãlare, curãþare, îndepãrtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a
vopselelor sau a altor acoperitori;
d) cãlcarea sau presarea textilelor;
e) simpla vopsire ºi operaþiuni de lustruire;
f) cojirea, albirea parþialã sau totalã, lustruirea ºi glazurarea
cerealelor ºi orezului;
g) operaþiuni de colorare a zahãrului sau de formare a bucãþilor
de zahãr;
h) înlãturarea pieliþei, scoaterea sâmburilor ºi cojirea fructelor,
nucilor ºi legumelor;
i) ascuþirea, simpla mãcinare sau simpla tãiere;
j) cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, încadrarea, îmbinarea
(inclusiv alcãtuirea seturilor de articole);
k) simpla îmbuteliere în sticle, flacoane, introducerea în cutii de
conserve, ambalarea în saci, cutii, lãzi, fixarea pe planºete sau
panouri ºi orice alte operaþiuni simple de ambalare;
l) aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor de
mãrci, etichete, embleme ºi alte semne distinctive similare;
m) simplul amestec de produse, chiar din categorii diferite;
n) simpla asamblare a pãrþilor de articole pentru a constitui un
articol complet sau dezasamblarea produselor în pãrþi;
o) cumulul a douã sau mai multe operaþiuni dintre cele specificate în subparagrafele a)Ðn);
p) sacrificarea animalelor.
2. Toate operaþiunile realizate, fie în România, fie în Turcia, asupra unui anumit produs vor fi considerate împreunã atunci când se
*) Traducere.

determinã dacã prelucrarea sau transformarea suferitã de acel produs
urmeazã sã fie consideratã ca insuficientã în sensul paragrafului 1.Ò
3. La articolul 15 paragraful 6 ultimul alineat, data ”31 decembrie
2000Ò va fi înlocuitã cu data ”31 decembrie 2001Ò.
4. Dupã articolul 20 se introduce articolul 20a) cu urmãtorul
cuprins:
”Articolul 20a)
Separarea contabilã
1. În cazul în care apar costuri considerabile sau dificultãþi materiale în timpul operaþiunilor de pãstrare a stocurilor separate de materiale originare ºi neoriginare, care sunt identice ºi interschimbabile,
autoritãþile vamale, la cererea scrisã a celor în cauzã, pot sã autorizeze aºa-numita Çseparare contabilãÈ, metodã utilizatã pentru
administrarea acestor stocuri.
2. Aceastã metodã trebuie sã fie aptã sã asigure cã, pentru o
perioadã de referinþã specificã, numãrul produselor obþinute care pot
fi considerate ÇoriginareÈ este acelaºi cu cel al produselor care ar fi
putut fi obþinute în cazul în care ar fi existat o separare fizicã a
stocurilor.
3. Autoritãþile vamale pot acorda o astfel de autorizaþie, supusã
oricãror condiþii considerate corespunzãtoare.
4. Aceastã metodã este înregistratã ºi se aplicã pe baza principiilor generale contabile aplicabile în þara în care produsul a fost
fabricat.
5. Beneficiarul acestei facilitãþi poate emite sau solicita dovada de
origine, dupã caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate ca ÇoriginareÈ. La solicitarea autoritãþilor vamale beneficiarul va
furniza o declaraþie referitoare la modul în care au fost administrate
cantitãþile.
6. Autoritãþile vamale vor monitoriza utilizarea autorizaþiei, pe care
o vor putea retrage oricând în cazul în care beneficiarul nu o utilizeazã corespunzãtor sau nu îndeplineºte oricare dintre celelalte
condiþii menþionate în acest protocol.Ò
5. În articolul 22 paragraful 1 prima propoziþie, dupã cuvântul
”exportatorÒ se vor introduce cuvintele ”la care se face referire în
continuare ca Çexportator autorizatÈÒ.
6. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
”Articolul 30
Sumele exprimate în euro
1. În scopul aplicãrii prevederilor art. 21.1b) ºi 26.3, în cazurile în
care produsele sunt facturate în altã monedã decât euro, sumele
exprimate în monedele naþionale ale þãrilor la care se face referire în
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art. 3 ºi 4, echivalente cu sumele exprimate în euro, vor fi fixate
anual de fiecare þarã în cauzã.
2. Un transport va beneficia de prevederile art. 21.1b) sau 26.3
cu referire la moneda în care este emisã factura, în conformitate cu
suma fixatã de þara în cauzã.
3. Sumele ce vor fi utilizate, în orice monedã naþionalã datã, vor
reprezenta echivalentul în acea monedã al sumelor exprimate în euro
din prima zi lucrãtoare a lunii octombrie ºi se vor aplica începând cu
data de 1 ianuarie a anului urmãtor. Pãrþile îºi vor notifica reciproc
sumele respective.
4. O parte poate rotunji, în plus sau în minus, suma rezultatã în
urma conversiei în moneda naþionalã a unei sume exprimate în euro.
Suma rotunjitã însã nu trebuie sã difere de suma rezultatã în urma
7. Anexa nr. II va fi amendatã dupã cum urmeazã:
a) regula de la poziþia 5309 la 5311 va fi înlocuitã cu:
”5309 la 5311
Þesãturi din alte fibre vegetale;
þesãturi din fire de hârtie:
Ñ care conþin fire de cauciuc
Ñ altele

1)

”5602

Ñ Altele

1)

conversiei cu mai mult de 5%. O parte poate menþine neschimbatã o
sumã în moneda naþionalã, echivalentã unei sume exprimate în euro,
dacã la momentul corectãrii anuale prevãzute la paragraful 3 conversia acestei sume, înaintea oricãrei rotunjiri, conduce la o creºtere mai
micã de 15% a sumei respective exprimate în echivalentul monedei
naþionale. Echivalentul în moneda naþionalã poate rãmâne neschimbat
dacã conversia va rezulta într-o descreºtere a acelei valori echivalente.
5. Sumele exprimate în euro vor fi revãzute de Comitetul mixt la
cererea României sau a Turciei. La realizarea acestei revizuiri
Comitetul mixt va avea în vedere menþinerea efectelor limitelor respective în termeni reali. În acest scop se poate hotãrî modificarea
sumelor exprimate în euro.Ò

Fabricate din fire simple1)
Fabricate din1)
Ñ fire de nucã de cocos,
Ñ fire de iutã,
Ñ fibre naturale,
Ñ fibre sintetice sau artificiale discontinue
necardate, nepieptãnate sau altfel prelucrate pentru filare,
Ñ materiale chimice sau paste textile, sau
Ñ hârtie
sau
Imprimarea este însoþitã de cel puþin douã
operaþiuni de pregãtire sau de finisare (cum
ar fi: spãlare, albire, mercerizare, termofixare,
scãmoºare, calandrare, contracþie, finisare permanentã, remaiere, impregnare ºi curãþare de
noduri), cu condiþia ca valoarea þesãturilor
neimpregnate sã nu depãºeascã 47,5% din
preþul de uzinã al produsului

Condiþiile speciale aplicabile produselor dintr-un amestec de produse textile sunt prezentate în Nota introductivã nr. 5.Ò

b) regula de la poziþia 5602 va fi înlocuitã cu:
Pâslã, imprimatã sau nu, învelitã,
acoperitã sau laminatã;
Ñ Pâslã þesutã cu ace

Fabricate din1):
Ñ fibre naturale,
Ñ substanþe chimice sau paste textile
Totuºi:
Ñ firele din filamente de polipropilenã de la
poziþia nr. 5402,
Ñ fibrele de polipropilenã de la poziþiile
nr. 5503 sau 5506 sau
Ñ cablurile de filamente de polipropilenã de
la poziþia nr. 5501,
al cãror titru este, pentru fiecare fibrã sau filament constitutiv, în toate cazurile, de mai
puþin de 9 decitex, pot fi utilizate cu condiþia
ca valoarea lor sã nu depãºeascã 40% din
preþul de uzinã al produsului
Fabricate din1):
Ñ fibre naturale,
Ñ fibre sintetice sau artificiale discontinue
obþinute din caseinã, sau
Ñ substanþe chimice sau paste textile

Condiþiile speciale aplicabile produselor dintr-un amestec de produse textile sunt prezentate în Nota introductivã nr. 5.Ò

c) regula pentru capitolul 57 va fi înlocuitã cu:
Capitolul 57
Covoare ºi alte acoperitoare
de podea din materiale textile:
Ñ din pâslã þesutã la rãzboi

5

Fabricate din1):
Ñ fibre naturale sau,
Ñ substanþe chimice sau paste textile
Totuºi:
Ñ firele de filamente de polipropilenã de la
poziþia nr. 5402, sau
Ñ fibrele de polipropilenã de la poziþiile
nr. 5503 sau 5506, sau
Ñ cablurile de filamente de polipropilenã de
la poziþia nr. 5501,
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al cãror titru este, pentru fiecare fibrã sau
filament constitutiv, în toate cazurile, de mai
puþin de 9 decitex, pot fi utilizate cu condiþia
ca valoarea lor sã nu depãºeascã 40% din
preþul de uzinã al produsului
Þesãtura de iutã poate fi folositã drept
cãptuºealã
Fabricate din1):
Ñ fibre naturale necardate, nepieptãnate sau
altfel prelucrate pentru filaturã, sau
Ñ substanþe chimice sau paste textile

Ñ din alte pâsle

Fabricate din1):
Ñ fire de nucã de cocos sau de iutã,
Ñ fire de filamente sintetice sau artificiale,
Ñ fibre naturale; sau
Ñ fibre sintetice sau artificiale discontinue,
necardate sau nepieptãnate sau altfel prelucrate pentru filaturã
Þesãtura de iutã poate fi folositã drept
cãptuºealã

Ñ din alte materiale textile

1)

Condiþiile speciale aplicabile produselor dintr-un amestec de produse textile sunt prezentate în Nota introductivã nr. 5.Ò

ARTICOLUL 2
Aceastã decizie va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2001.

Întocmitã la Bucureºti la 23 noiembrie 2000, în douã exemplare
originale, ambele în limba englezã.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2000 a Comitetului mixt România Ñ A.E.L.S.,
adoptatã la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului B, anexã la Acordul
dintre România ºi statele Asociaþiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.),
semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi
ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se acceptã Decizia nr. 1/2000 a
Comitetului mixt România Ñ A.E.L.S., adoptatã la
22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului B,
anexã la Acordul dintre România ºi statele

Asociaþiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.),
semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat
prin Legea nr. 19/1993, cuprinsã în anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 15 martie 2001.
Nr. 324.
ANEXÃ

COMITETUL MIXT ROMÂNIA Ñ A.E.L.S.
DECIZIA Nr. 1/2000*)

(adoptatã prin procedurã scrisã la 22 noiembrie 2000)
AMENDAMENTE LA PROTOCOLUL B

Comitetul mixt,
având în vedere Protocolul B la Acordul dintre România ºi statele A.E.L.S., semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, denumit în
cele ce urmeazã acord, referitor la definirea conceptului de ”produse originareÒ ºi metodele de cooperare administrativã, amendat prin deciziile
nr. 1/1997, nr. 2/1998 ºi nr. 1/1999 ale Comitetului mixt România Ñ A.E.L.S.,
luând notã de faptul cã unele prevederi aplicate în cadrul sistemului de cumul european trebuie amendate pentru a fi în concordanþã
cu evoluþiile în plan juridic ºi luând în considerare lipsa anumitor materiale din cadrul acestor zone de comerþ liber,
luând notã de faptul cã amendamentele de mai jos sunt bazate pe un acord realizat la ”întâlnirea celor 30 de þãriÒ desfãºuratã în
contextul sistemului de cumul paneuropean,
având în vedere prevederile art. 32 din acord, care împuterniceºte Comitetul mixt sã amendeze prevederile Protocolului B la acord,
decide:
*) Traducere.
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1. Expresia ”unitãþi de contÒ din tabela Conþinut (articolul 30), în
articolele 21(1) b) ºi 26(3), se înlocuieºte cu expresia ”euroÒ.
2. La articolul 1, litera i) va avea urmãtorul cuprins:
”i) Çvaloarea adãugatãÈ va fi consideratã preþul de uzinã al produsului din care se scade valoarea în vamã a fiecãruia dintre materialele încorporate care sunt originare din alte þãri la care se face
referire în art. 4 sau, în cazul în care valoarea în vamã nu este
cunoscutã sau nu poate fi determinatã, primul preþ verificabil plãtit
pentru materiale într-un stat parte.Ò
3. La articolul 1, litera n) va avea urmãtorul cuprins:
”n) ÇeuroÈ înseamnã moneda unicã a Uniunii Monetare
EuropeneÒ.
4. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Articolul 7
Operaþiuni de prelucrare sau transformare insuficiente
1. Fãrã a prejudicia paragraful 2, urmãtoarele operaþiuni sunt considerate ca prelucrãri sau transformãri insuficiente pentru a conferi
statutul de produse originare, indiferent dacã cerinþele art. 6 sunt
îndeplinite:
a) operaþiuni pentru asigurarea pãstrãrii în bune condiþii a produselor în timpul transportului ºi depozitãrii;
b) desfacerea ºi asamblarea pachetelor;
c) spãlare, curãþare, îndepãrtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a
vopselelor sau a altor acoperitori;
d) cãlcarea sau presarea textilelor;
e) simpla vopsire ºi operaþiuni de lustruire;
f) cojirea, albirea parþialã sau totalã, lustruirea ºi glazurarea
cerealelor ºi orezului;
g) operaþiuni de colorare a zahãrului sau de formare a bucãþilor
de zahãr;
h) înlãturarea pieliþei, scoaterea sâmburilor ºi cojirea fructelor,
nucilor ºi legumelor;
i) ascuþirea, simpla mãcinare sau zdrobire ori simpla tãiere;
j) cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, încadrarea, îmbinarea
(inclusiv alcãtuirea seturilor de articole);
k) simpla îmbuteliere în sticle, flacoane, introducerea în cutii de
conserve, ambalarea în saci, cutii, lãzi, fixarea pe planºete sau
panouri ºi orice alte operaþiuni simple de ambalare;
l) aplicarea sau imprimarea de mãrci, etichete, embleme ºi alte
semne distinctive pe produse sau ambalajele acestora;
m) simplul amestec de produse, chiar din categorii diferite;
n) simpla asamblare a pãrþilor de articole pentru a constitui un
articol complet sau dezasamblarea produselor în pãrþi;
o) cumulul a douã sau mai multe operaþiuni dintre cele specificate în subparagrafele a)Ñn);
p) sacrificarea animalelor.
2. Toate operaþiunile realizate în statele A.E.L.S. sau în România
asupra unui anumit produs vor fi considerate împreunã atunci când
se determinã dacã prelucrarea sau transformarea suferitã de acel produs urmeazã sã fie consideratã ca insuficientã în sensul paragrafului 1.Ò
3. La articolul 15 paragraful 6, ultimul alineat va avea urmãtorul
cuprins:
”Prevederile acestui paragraf se vor aplica pânã la data de
31 decembrie 2001.Ò
4. Urmãtorul articol 20a) va fi introdus dupã articolul 20 ºi o referire despre acest articol va fi adãugatã ºi în tabela Conþinut:
”Articolul 20a)
Separarea contabilã
1. În cazul în care apar costuri considerabile sau dificultãþi materiale în timpul operaþiunilor de pãstrare a stocurilor separate de mate-
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riale originare ºi neoriginare, care sunt identice ºi interschimbabile,
autoritãþile vamale, la cererea scrisã a celor în cauzã, pot sã autorizeze aºa-numita ”separare contabilãÒ, metodã utilizatã pentru administrarea acestor stocuri.
2. Aceastã metodã trebuie sã fie aptã sã asigure cã pentru o
perioadã de referinþã specificã numãrul produselor obþinute care pot fi
considerate ÇoriginareÈ este acelaºi cu cel al produselor care ar fi
putut fi obþinute în cazul în care ar fi existat o separare fizicã a
stocurilor.
3. Autoritãþile vamale pot acorda o astfel de autorizaþie, supusã
oricãror condiþii considerate corespunzãtoare.
4. Aceastã metodã este înregistratã ºi se aplicã pe baza principiilor generale contabile aplicabile în þara în care produsul a fost fabricat.
5. Beneficiarul acestei facilitãþi poate emite sau solicita dovada de
origine, dupã caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate ÇoriginareÈ. La solicitarea autoritãþilor vamale beneficiarul va
furniza o declaraþie referitoare la modul în care au fost administrate
cantitãþile.
6. Autoritãþile vamale vor monitoriza utilizarea autorizaþiei, pe care
o vor putea retrage oricând în cazul în care beneficiarul nu o utilizeazã corespunzãtor sau nu îndeplineºte oricare dintre celelalte
condiþii menþionate în acest protocol.Ò
7. La articolul 22 paragraful 1 prima propoziþie, dupã cuvântul
”exportatorÒ se introduc cuvintele ”la care se face referire în continuare ca Çexportator autorizatÈÒ.
8. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
”Articolul 30
Sumele exprimate în euro
1. În scopul aplicãrii prevederilor art. 21(1) b) ºi 26(3), în cazurile
în care produsele sunt facturate în altã monedã decât euro, sumele
exprimate în monedele naþionale ale þãrilor la care se face referire în
art. 3 ºi 4, echivalente cu sumele exprimate în euro, vor fi fixate
anual de fiecare þarã în cauzã.
2. Un transport va beneficia de prevederile art. 21(10)b) sau
26(3), cu referire la moneda în care este emisã factura, în conformitate cu suma fixatã de þara în cauzã.
3. Sumele ce vor fi utilizate, în orice monedã naþionalã datã, vor
reprezenta echivalentul în acea monedã al sumelor exprimate în euro
din prima zi lucrãtoare a lunii octombrie ºi se vor aplica începând cu
data de 1 ianuarie a anului urmãtor. Statele A.E.L.S. sau România
vor notifica tuturor þãrilor vizate sumele respective.
4. O þarã poate rotunji, în plus sau în minus, suma rezultatã în
urma conversiei în moneda naþionalã a unei sume exprimate în euro.
Suma rotunjitã însã nu trebuie sã difere de suma rezultatã în urma
conversiei cu mai mult de 5%.
O þarã poate menþine neschimbatã o sumã în moneda naþionalã,
echivalentã unei sume exprimate în euro, dacã la momentul corectãrii
anuale prevãzute la paragraful 3 conversia acestei sume, înaintea
oricãrei rotunjiri, conduce la o creºtere mai micã de 15% a sumei
respective exprimate în echivalentul monedei naþionale. Echivalentul
în moneda naþionalã poate rãmâne neschimbat dacã conversia va
rezulta într-o descreºtere a acelei valori echivalente.
5. Sumele exprimate în euro vor fi revãzute de Comitetul mixt la
cererea oricãrui stat parte. La realizarea acestei revizuiri Comitetul
mixt va avea în vedere menþinerea efectelor limitelor respective în
termeni reali. În acest scop se poate hotãrî modificarea sumelor
exprimate în euro.Ò

9. În anexa nr. II la Protocolul B, regulile de la poziþiile 5309, 5311, 5602 ºi de la capitolul 57 vor fi înlocuite cu:
”5309 la 5311
Þesãturi din alte fibre vegetale; þesãturi
din fire de hârtie:
Ñ care conþin fire de cauciuc
Fabricate din fire simple1)
Ñ altele
Fabricate din1):
Ñ fire de nucã de cocos,
Ñ fire de iutã,
Ñ fibre naturale,
Ñ fibre sintetice sau artificiale discontinue
necardate, nepieptãnate sau altfel prelucrate pentru filare,
Ñ materiale chimice sau paste textile, sau
Ñ hârtie
sau
Imprimarea este însoþitã de cel puþin douã
operaþiuni de pregãtire sau de finisare
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(cum ar fi: spãlare, albire, mercerizare, termofixare, scãmoºare, calandrare, contracþie, finisare permanentã, remaiere, impregnare ºi
curãþare de noduri), cu condiþia ca valoarea
þesãturilor neimpregnate sã nu depãºeascã
47,5% din preþul de uzinã al produsului

5602

Pâslã, imprimatã sau nu, învelitã,
acoperitã sau laminatã:
Ð Pâslã þesutã cu ace

Ð altele

Capitolul 57

Covoare ºi alte acoperitoare de podea
din materiale textile:
Ð din pâslã þesutã la rãzboi

Ð din alte pâsle

Ð din alte materiale textile

1)

Fabricate din1):
Ð fibre naturale,
Ð substanþe chimice sau paste textile
Totuºi:
Ð firele din filamente de polipropilenã de la
poziþia nr. 5402,
Ð fibrele de polipropilenã de la poziþiile nr.
5503 sau 5506 sau
Ð cabluri de filamente de polipropilenã de la
poziþia nr. 5501,
al cãror titru este, pentru fiecare fibrã sau
filament constitutiv, în toate cazurile, de mai
puþin de 9 decitex, pot fi utilizate cu condiþia
ca valoarea lor sã nu depãºeascã 40% din
preþul de uzinã al produsului
Fabricate din1):
Ð fibre naturale,
Ð fibre sintetice sau artificiale discontinue
obþinute din caseinã, sau
Ð substanþe chimice sau paste textile
Fabricate din1):
Ð fibre naturale sau,
Ð substanþe chimice sau paste textile
Totuºi:
Ð firele de filamente de polipropilenã de la
poziþia nr. 5402, sau
Ð fibrele de polipropilenã de la poziþiile
nr. 5503 sau 5506, sau
Ð cablurile de filamente de polipropilenã de la
poziþia nr. 5501,
al cãror titru este, pentru fiecare fibrã sau
filament constitutiv, în toate cazurile, de mai
puþin de 9 decitex, pot fi utilizate cu condiþia
ca valoarea lor sã nu depãºeascã 40% din
preþul de uzinã al produsului
Þesãtura de iutã poate fi folositã drept
cãptuºealã
Fabricate din1):
Ð fibre naturale necardate, nepieptãnate sau
altfel prelucrate pentru filaturã, sau
Ð substanþe chimice sau paste textile
Fabricate din1):
Ð fire de nucã de cocos sau de iutã,
Ð fire de filamente sintetice sau artificiale,
Ð fibre naturale, sau
Ð fibre sintetice sau artificiale discontinue,
necardate sau nepieptãnate sau altfel prelucrate pentru filaturã
Þesãtura de iutã poate fi folositã drept
cãptuºealã.

Condiþiile speciale aplicabile produselor formate dintr-un amestec de materiale textile sunt prezentate în Nota introductivã nr. 5.Ò

10. Aceastã decizie va intra în vigoare la 1 ianuarie 2001.

11. Secretariatul General al Asociaþiei Europene a Liberului Schimb
va depune textul acestei decizii la statul depozitar.
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