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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 89/2004 privind v‚nzarea bunurilor imobile
Ón care se desf„∫oar„ activit„˛i de asisten˛„ sanitar-veterinar„
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 115 din 14 iulie 2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 89/2004 privind
v‚nzarea bunurilor imobile Ón care se desf„∫oar„ activit„˛i
de asisten˛„ sanitar-veterinar„, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 679 ∫i nr. 679 bis din 28 iulie
2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I, dup„ punctul 1 se introduce un nou
punct, punctul 11, cu urm„torul cuprins:
î11. La articolul 1, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
«(4) Bunurile imobile — cl„diri ∫i terenuri aferente —,
prev„zute Ón anex„, care fac obiectul reglement„rii Legii
nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i
justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente ∫i a celorlalte

acte normative Ón materia propriet„˛ii vor fi v‚ndute dup„
clarificarea situa˛iei juridice a acestora ∫i intabularea Ón
cartea funciar„, potrivit legisla˛iei Ón vigoare.»“
2. La articolul I, dup„ punctul 2 se introduc dou„ noi
puncte, punctele 21 ∫i 22, cu urm„torul cuprins:
î21 Alineatul (2) al articolului 9 se abrog„.
2 2 . Dup„ articolul 9 se introduce un nou articol,
articolul 91, cu urm„torul cuprins:
«Art. 91. — Achizi˛ionarea bunurilor imobile — cl„diri ∫i
terenuri aferente —, prev„zute Ón anex„, precum ∫i
construc˛ia unor imobile noi necesare activit„˛ii sanitarveterinare pot fi finan˛ate Ón conformitate cu prevederile
Legii nr. 231/2005 privind stimularea investi˛iilor Ón
agricultur„.»“
3. La articolul I, punctul 3 se abrog„.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 387.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 89/2004
privind v‚nzarea bunurilor imobile Ón care se desf„∫oar„
activit„˛i de asisten˛„ sanitar-veterinar„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 115/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 89/2004 privind v‚nzarea bunurilor imobile Ón care se
desf„∫oar„ activit„˛i de asisten˛„ sanitar-veterinar„ ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.316.
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HOT√R¬RI

ALE

PARLAMENTULUI

ROM¬NIEI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 11/2005 privind aprobarea componen˛ei
nominale a Comitetului director al Grupului Rom‚n al Uniunii Interparlamentare
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Se aprob„ urm„toarele modific„ri Ón
componen˛a nominal„ a Comitetului director al Grupului
Rom‚n al Uniunii Interparlamentare, prev„zut„ Ón anexa la
Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 11/2005:
1. domnul deputat Stanciu Anghel, membru al Grupului
parlamentar al P.S.D., Ól Ónlocuie∫te pe domnul deputat
Podgorean Radu;

2. domnul deputat Moldovan Emil Radu, membru al
Grupului parlamentar al P.S.D., o Ónlocuie∫te pe doamna
deputat S‚rbu Daciana Octavia;
3. domnul deputat CodÓrl„ Liviu, membru al Grupului
parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te pe domnul deputat
Stanciu Anghel;
4. domnul deputat Avram Dumitru, membru al Grupului
parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te pe domnul deputat
Dumitriu Drago∫.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 20 decembrie 2005, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 decembrie 2005.
Nr. 41.
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 23/2005 privind constituirea
unor grupuri parlamentare de prietenie
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ urm„toarele modific„ri Ón
componen˛a nominal„ a unor grupuri parlamentare de
prietenie constituite prin Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei
nr. 23/2005:
1. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Austria
— domnul deputat Dumitriu Drago∫, membru al Grupului
parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de
vicepre∫edinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe
domnul deputat Liga D„nu˛;
2. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea
— domnul deputat Buzea Cristian Valeriu, membru al
Grupului parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de
pre∫edinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul
deputat Cantaragiu Bogdan;
3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Francez„ —
Camera Deputa˛ilor
— domnul deputat C„lian Petru, membru al Grupului
parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de
vicepre∫edinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe
domnul deputat Cioc‚lteu Alexandru;
4. Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia
— doamna deputat M„rcule˛ Petrescu Mira Anca
Victoria, membr„ a Grupului parlamentar al P.R.M., Ól
Ónlocuie∫te, Ón calitate de pre∫edinte al Grupului
parlamentar de prietenie, pe domnul deputat Ciontu
Corneliu;
5. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia

— domnul deputat Moisoiu Adrian, membru al Grupului
parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de
vicepre∫edinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe
domnul deputat Grigore Dan;
6. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Ha∫emit al
Iordaniei
— domnul deputat Buciuta ™tefan, membru al Grupului
parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale, este desemnat Ón
calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie, Ón
locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului
Tcaciuc ™tefan;
7. Grupul parlamentar de prietenie cu Serbia ∫i Muntenegru
— domnul deputat Iriza Marius, membru al Grupului
parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de
pre∫edinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul
deputat Alm„∫an Liviu;
8. Grupul parlamentar de prietenie cu Ucraina
— domnul deputat Buciuta ™tefan, membru al Grupului
parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale, este desemnat Ón
calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie, Ón
locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului
Tcaciuc ™tefan;
9. Grupul parlamentar de prietenie cu Bahrein
— domnul deputat Buzea Cristian Valeriu, membru al
Grupului parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de
vicepre∫edinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe
domnul deputat Puzdrea Dumitru;
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10. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Panama
— domnul deputat Buciuta ™tefan, membru al Grupului
parlamentar al minorit„˛ilor na˛ionale, este desemnat Ón
calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie, Ón
locul devenit vacant ca urmare a decesului deputatului
Tcaciuc ™tefan;
11. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Thailandei
— domnul deputat St„nescu Cristian, membru al
Grupului parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de

vicepre∫edinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe
domnul deputat Br‚nz„ William Gabriel;
12. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Socialist„ Vietnam
— domnul deputat MÓnzÓn„ Ion, membru al Grupului
parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de
pre∫edinte al Grupului parlamentar de prietenie, pe domnul
deputat Stanciu Anghel.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 20 decembrie 2005, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 decembrie 2005.
Nr. 42.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 4/2005 privind aprobarea componen˛ei
nominale a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Adunarea Parlamentar„ a Consiliului Europei
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ urm„toarele modific„ri Ón
componen˛a nominal„ a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei
la Adunarea Parlamentar„ a Consiliului Europei, prev„zut„
Ón anexa la Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 4/2005:
1. Domnul deputat Ifrim Mircea, membru al Grupului

parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de membru
supleant, pe domnul deputat Ionescu Daniel;
2. Domnul deputat Tamás Sándor, membru al Grupului
parlamentar al U.D.M.R., Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de membru
supleant, pe domnul deputat Kelemen Atilla Béla Ladislau.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 20 decembrie 2005, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 decembrie 2005.
Nr. 43.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 6/2005 privind aprobarea componen˛ei
nominale a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Adunarea Uniunii Europei Occidentale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ urm„toarele modific„ri Ón
componen˛a nominal„ a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei
la Adunarea Uniunii Europei Occidentale, prev„zut„ Ón
anexa la Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 6/2005:
1. domnul senator Prodan Tiberiu Aurelian, membru al
Grupului parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i Adev„r P.N.L. —

P.D.“ din Senat, Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de membru titular,
pe domnul senator Cioroianu Adrian Mihai;
2. doamna deputat M„rcule˛ Petrescu Mira Anca
Victoria, membr„ a Grupului parlamentar al P.R.M., Ól
Ónlocuie∫te, Ón calitate de membru titular, pe domnul
deputat Cioc‚lteu Alexandru;
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3. domnul deputat Purceld Octavian-Mircea, membru al
Grupului parlamentar al P.R.M., o Ónlocuie∫te, Ón calitate de

5

membru supleant, pe doamna deputat M„rcule˛ Petrescu
Mira Anca Victoria.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 20 decembrie 2005, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 decembrie 2005.
Nr. 44.
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 7/2005 privind aprobarea componen˛ei
nominale a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Adunarea Parlamentar„ a Cooper„rii Economice
a M„rii Negre
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ urm„toarele modific„ri Ón
componen˛a nominal„ a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei
la Adunarea Parlamentar„ a Cooper„rii Economice a M„rii
Negre, prev„zut„ Ón anexa la Hot„r‚rea Parlamentului
Rom‚niei nr. 7/2005:

1. domnul deputat Ciopraga Mircea, membru al Grupului
parlamentar al P.N.L., Ól Ónlocuie∫te pe domnul deputat
Dragomir Gheorghe;
2. domnul senator Dina Carol, membru al Grupului
parlamentar al P.R.M., Ól Ónlocuie∫te pe domnul senator
Onaca Dorel-Constantin.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 20 decembrie 2005, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 decembrie 2005.
Nr. 45.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 10/2005 privind aprobarea componen˛ei
nominale a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Ini˛iativa Central-European„ — Dimensiunea
Parlamentar„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Ónlocuirea domnului deputat
Br‚nz„ William Gabriel cu domnul deputat Baban ™tefan,
membru al Grupului parlamentar al P.R.M., din componen˛a

nominal„ a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Ini˛iativa
Central-European„ — Dimensiunea Parlamentar„, prev„zut„
Ón anexa la Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 10/2005.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 20 decembrie 2005, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 decembrie 2005.
Nr. 46.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 12/2005 privind aprobarea componen˛ei
nominale a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei la Adunarea Parlamentar„ a NATO
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Ónlocuirea domnului deputat
Cantaragiu Bogdan cu domnul deputat St„nescu Cristian,
membru al Grupului parlamentar al P.R.M., Ón calitate de membru

supleant, din componen˛a nominal„ a delega˛iei Parlamentului
Rom‚niei la Adunarea Parlamentar„ a NATO, prev„zut„ Ón
anexa la Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 12/2005.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 20 decembrie 2005, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 decembrie 2005.
Nr. 47.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 16/2005 privind instituirea
Comisiei comune speciale a Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru controlul execu˛iei
bugetului Cur˛ii de Conturi pe anul 2003
Œn temeiul prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ∫i func˛ionarea Cur˛ii de Conturi,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Se aprob„ Ónlocuirea domnului deputat Daniel
Ionescu cu domnul deputat Ion MÓnzÓn„, membru al
Grupului parlamentar al P.R.M., din componen˛a nominal„
a Comisiei comune speciale a Camerei Deputa˛ilor ∫i
Senatului pentru controlul execu˛iei bugetului Cur˛ii de
Conturi pe anul 2003.
Art. II. — Comisia comun„ special„ a Camerei
Deputa˛ilor ∫i Senatului pentru controlul execu˛iei bugetului
Cur˛ii de Conturi pe anul 2003, instituit„ prin Hot„r‚rea

Parlamentului Rom‚niei nr. 16/2005, cu modificarea
prev„zut„ la art. I, este abilitat„ s„ exercite ∫i controlul
execu˛iei bugetului Cur˛ii de Conturi pe anul 2004.
Art. III. — Raportul comisiei prev„zute la art. II, Óntocmit
ca urmare a controlului execu˛iei bugetului Cur˛ii de Conturi
pe anul 2004, va fi prezentat birourilor permanente ale
celor dou„ Camere ale Parlamentului p‚n„ la data de
20 februarie 2006.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din 20 decembrie 2005, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 decembrie 2005.
Nr. 48.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru aprobarea rectific„rii bugetului de venituri ∫i cheltuieli al Comisiei Na˛ionale
a Valorilor Mobiliare pe anul 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Comisiei
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2005, rectificat,
finan˛at integral din venituri extrabugetare, se stabile∫te la
suma de 213.550.710 mii ROL (21.355,071 mii RON) —
venituri curente ∫i sold din anul precedent, la suma de
212.550.710 mii ROL (21.255,071 mii RON) — cheltuieli ∫i
la suma de 1.000.000 mii ROL (100 mii RON) — excedent
bugetar.

Art. 2. — Detalierea cheltuielilor pe structura clasifica˛iei
bugetului de stat, precum ∫i cuantumul comisioanelor
pentru tranzac˛iile derulate pe pie˛ele reglementate de
instrumente financiare derivate sunt prezentate Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Repartizarea pe trimestre a bugetului rectificat
de venituri ∫i cheltuieli se face de Comisia Na˛ional„ a
Valorilor Mobiliare Ón conformitate cu obiectivele ∫i sarcinile
acesteia.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 decembrie 2005.
Nr. 49.

ANEX√1)

1)

Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli al Comisiei Na˛ionale
a Valorilor Mobiliare pe anul 2006
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Comisiei
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2006, finan˛at
integral din venituri extrabugetare, se stabile∫te la suma de
29.070 mii lei — venituri curente ∫i sold din anul
precedent, 28.970 mii lei — cheltuieli ∫i la suma de
100 mii lei — excedent bugetar.

Art. 2. — Detalierea cheltuielilor pe structura clasifica˛iei
bugetului de stat este prezentat„ Ón anexa nr. 1*) care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Repartizarea pe trimestre a bugetului de
venituri ∫i cheltuieli se face de Comisia Na˛ional„ a
Valorilor Mobiliare Ón conformitate cu obiectivele ∫i sarcinile
acesteia.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) ∫i ale art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 decembrie 2005.
Nr. 50.
*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 1

*) Comisionul pentru tranzac˛iile cu instrumente financiare derivate, conform art. 13 alin. (2) lit. e) ∫i alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 514/2002, modificat„
∫i completat„ prin Legea nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, este de c‚te 0,10 lei/contract, perceput de la
fiecare parte contractant„, ∫i este cuprins Ón anexa nr. 2 la prezenta hot„r‚re.
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ANEXA Nr. 2
CUANTUMUL

comisioanelor pentru tranzac˛iile derulate pe pie˛ele reglementate de instrumente financiare derivate
∫i pe sistemele alternative de tranzac˛ionare prev„zute pentru anul 2006
Nr.
crt.

Felul opera˛iunii

1. Comision pentru tranzac˛iile
derulate pe pie˛ele reglementate
de instrumente financiare derivate
∫i pe sistemele alternative de
tranzac˛ionare

Baza legal„/act normativ/articol

Art. 13 alin. (2) lit. e) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 25/2002
privind aprobarea Statutului Comisiei
Na˛ionale a Valorilor Mobiliare,
aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
nr. 514/2002, modificat„ ∫i completat„
prin Legea nr. 297/2004 privind pia˛a
de capital, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare

HOT√R¬RI

ALE

Nivelul propus

Valoarea

0,10 lei/contract,
perceput de la
fiecare parte
contractant„

200.000 lei

SENATULUI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area unei comisii de anchet„ pentru investigarea afirma˛iilor
cu privire la existen˛a unor centre de deten˛ie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor
Ónchiriate de CIA pe teritoriul Rom‚niei
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 64 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 78 din Regulamentul Senatului,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se Ónfiin˛eaz„ o comisie de anchet„ av‚nd
drept scop investigarea afirma˛iilor cu privire la existen˛a
unor centre de deten˛ie ale CIA pe teritoriul Rom‚niei sau
a unor zboruri ale avioanelor Ónchiriate de CIA, care ar fi
transportat persoane acuzate de s„v‚r∫irea unor acte de
terorism.
Art. 2. — Componen˛a nominal„ a comisiei ∫i biroul
acesteia sunt prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.

Art. 3. — Senatul Rom‚niei cere tuturor organelor de
stat, institu˛iilor ∫i organiza˛iilor s„ pun„ la dispozi˛ia
comisiei de anchet„ prev„zute la art. 1, Ón timp util, orice
informa˛ii care sunt de natur„ s„ serveasc„ activit„˛ii
acesteia.
Art. 4. — Raportul comisiei de anchet„ prev„zute la
art. 1 va fi prezentat p‚n„ la data de 15 februarie 2006.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 21 decembrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 21 decembrie 2005.
Nr. 29.
ANEX√
COMPONENﬁA NOMINAL√

a Comisiei de anchet„ pentru investigarea afirma˛iilor cu privire la existen˛a unor centre
de deten˛ie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor Ónchiriate de CIA pe teritoriul Rom‚niei
Nr.
crt.

Numele ∫i prenumele

1.

Mele∫canu Teodor Viorel

2.

Nicolai Norica

3.

R„dulescu Cristache

Grupul parlamentar

Grupul parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i Adev„r“ —
P.N.L. — P.D.
Grupul parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i Adev„r“ —
P.N.L. — P.D.
Grupul parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i Adev„r“ —
P.N.L. — P.D.
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Nr.
crt.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele ∫i prenumele

Vraciu Jan
Georgescu Radu Cristian
Maior George Cristian
ﬁic„u Silvia Adriana
Ila∫cu Ilie
Petrescu Ilie
Stoica Ilie
Szabó Károly Ferenc
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Grupul parlamentar

Grupul parlamentar
P.N.L. — P.D.
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar
Grupul parlamentar

al

Alian˛ei îDreptate ∫i Adev„r“ —

al
al
al
al
al
al
al

P.S.D.
P.S.D.
P.S.D.
P.R.M.
P.R.M.
P.C.
U.D.M.R.

BIROUL

Comisiei de anchet„ pentru investigarea afirma˛iilor referitoare la existen˛a unor centre de
deten˛ie ale CIA sau a unor zboruri ale avioanelor Ónchiriate de CIA pe teritoriul Rom‚niei
1. Nicolai Norica
2. Maior George Cristian
3. Petrescu Ilie

ACTE
ALE

ALE

— pre∫edinte
— vicepre∫edinte
— secretar

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activit„˛i de explorare,
Runda nr. 47/2005
Œn temeiul art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, Ón
calitate de autoritate competent„ abilitat„ s„ aplice
prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, organizeaz„ concurs public de oferte
pentru concesionarea de activit„˛i miniere de explorare Ón
perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.
Art. 2. — Perimetrele Ón cuprinsul c„rora urmeaz„ a fi
concesionate activit„˛i de explorare, inclusiv coordonatele
topogeodezice ∫i resursa mineral„, sunt prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 3. — (1) Ofertele redactate Ón limba rom‚n„ pot fi
depuse, potrivit legii, la sediul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Resurse Minerale din Bucure∫ti, str. Mendeleev nr. 36—38,
sectorul 1.
(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a
celei de-a 35-a zile lucr„toare de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentului ordin.
(3) Dac„ termenul prev„zut la alin. (2) se Ómpline∫te
Óntr-o zi nelucr„toare, acesta se prorog„ p‚n„ la ora 15,00
a primei zile lucr„toare urm„toare.
Art. 4. — Ofertele persoanelor juridice rom‚ne sau
str„ine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor
art. 42—45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor
nr. 85/2003, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului

nr. 1.208/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
denumite Ón continuare norme, urm„toarele documente ∫i
informa˛ii:
I. plic exterior:
A. Ón cazul persoanelor juridice rom‚ne:
a) declara˛ie de participare, semnat„ ∫i ∫tampilat„ de
ofertant, f„r„ ∫ters„turi sau ad„ug„ri, care va cuprinde
angajamentul de a men˛ine valabilitatea ofertei, men˛ionarea
perimetrului la care se refer„, respectiv denumirea, pozi˛ia
din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 ∫i coordonatele
topogeodezice, a∫a cum au fost publicate, precum ∫i
asumarea r„spunderii ofertantului asupra datelor ∫i
declara˛iilor din ofert„.
Men˛ionarea Ón cuprinsul declara˛iei de participare a altor
coordonate topogeodezice dec‚t cele publicate Ón
conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei,
f„r„ a se mai proceda la deschiderea plicului interior;
b) date ∫i informa˛ii privind ofertantul, respectiv
denumirea, sediul social, codul unic de Ónregistrare,
capitalul social, asocia˛ii/ac˛ionarii, precum ∫i numele,
func˛ia, telefonul/faxul persoanei Ómputernicite de ofertant,
cu care se vor face comunic„rile;
c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul
constitutiv ∫i certificatul de Ónregistrare ale ofertantului;
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d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul
registrului comer˛ului, Ón termenul de valabilitate;
e) lista cuprinz‚nd men˛ionarea datelor ∫i informa˛iilor
incluse Ón Fondul geologic na˛ional (F.G.N.) ∫i/sau Ón
Fondul na˛ional de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.M.),
utilizate la elaborarea ofertei; Ón cazul utiliz„rii de date ∫i
informa˛ii publice referitoare la resurse minerale se va
indica sursa din care provin acestea;
f) dovada privind de˛inerea legal„ a datelor ∫i
informa˛iilor incluse Ón F.G.N. ∫i/sau Ón F.N.R./R.M., utilizate
la elaborarea ofertei, respectiv factura emis„ de Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale ∫i ordinul de plat„ sau
chitan˛a corespunz„toare acesteia, precum ∫i acordul de
confiden˛ialitate pentru utilizarea datelor ∫i informa˛iilor
geologice incluse Ón F.G.N. ∫i/sau Ón F.N.R./R.M. Óncheiat
Óntre ofertant ∫i Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse Minerale;
g) scrisoare de bonitate cuprinz‚nd situa˛ia lichidit„˛ii
globale, a solvabilit„˛ii patrimoniale, a ratei profitului brut ∫i
a rentabilit„˛ii financiare a ofertantului. Lipsa men˛ion„rii
situa˛iei oric„rui indicator privind bonitatea financiar„,
precum ∫i prezentarea altor indicatori dec‚t cei prev„zu˛i
de art. 59 alin. (1) din norme atrag depunctarea ofertei;
h) certificate constatatoare/adeverin˛e emise de
autorit„˛ile/institu˛iile publice care administreaz„ bugetul de
stat, bugetul asigur„rilor sociale de stat, bugetul Fondului
na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate, bugetul
asigur„rilor pentru ∫omaj, bugetul asigur„rilor pentru
accidente de munc„ ∫i boli profesionale, precum ∫i
bugetele locale;
i) certificat de atestare privind capacitatea tehnic„ ∫i
memoriu cuprinz‚nd prezentarea activit„˛ilor miniere
executate sau Ón curs de executare, Ón cazul ofertan˛ilor
specializa˛i ∫i atesta˛i de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Resurse
Minerale, sau
— documenta˛ie privind dotarea tehnic„ a ofertantului,
care va cuprinde cel pu˛in informa˛ii privind instala˛iile ∫i
utilajele specifice activit„˛ilor miniere de˛inute de ofertant ∫i
titlul de˛inerii acestora, precum ∫i personalul ofertantului,
inclusiv personalul de specialitate specific activit„˛ilor
miniere, ∫i un memoriu cuprinz‚nd prezentarea activit„˛ilor
miniere executate sau Ón curs de executare, Ón cazul
ofertan˛ilor cu dotare tehnic„ proprie, neatesta˛i de Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale, sau
— copie de pe certificatul de atestare privind
capacitatea tehnic„ a persoanei juridice cu care urmeaz„
s„ fie executate activit„˛ile miniere, semnat„ ∫i ∫tampilat„
pentru conformitate, memoriu cuprinz‚nd prezentarea
activit„˛ilor miniere executate de aceasta sau Ón curs de
executare, precum ∫i actul juridic prin care s-a convenit
obliga˛ia ferm„ de executare a activit„˛ilor miniere, dac„
acestea Ói vor fi concesionate, Ón cazul ofertan˛ilor f„r„
capacitate tehnic„ proprie;
B. Ón cazul persoanelor juridice str„ine, plicul exterior va
cuprinde documentele ∫i informa˛iile prev„zute la lit. Aa),
b), e), f) ∫i i), precum ∫i urm„toarele:
a) scrisoarea de bonitate, f„r„ prezentarea indicatorilor
prev„zu˛i la art. 59 alin. (1) din norme;
b) raportul anual auditat;
II. plic interior care, at‚t Ón cazul persoanelor juridice
rom‚ne, c‚t ∫i str„ine, con˛ine oferta propriu-zis„, respectiv:
a) programul de explorare propus;

b) proiectul de refacere a mediului.
Programul de explorare propus va cuprinde minimal
urm„toarele: geologia regiunii cu lucr„rile de cercetare
executate anterior, inclusiv harta geologic„ a zonei,
descrierea lucr„rilor propuse ∫i amplasarea acestora pe
un plan de situa˛ie, volumele fizice ∫i valorice ale
lucr„rilor propuse, e∫alonate pe ani contractuali, fi∫a
perimetrului propus elaborat„ conform Instruc˛iunii tehnice
nr. 85—03/1998, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 330 bis din 1 septembrie 1998 etc.
Programul de refacere a mediului va cuprinde minimal
urm„toarele: men˛ionarea factorilor de mediu ce vor fi
afecta˛i de lucr„rile de explorare propuse, inclusiv modul
de afectare a acestora, lucr„rile de refacere a mediului
preconizate, volumele fizice ∫i valorice ale lucr„rilor
propuse, e∫alonate pe ani contractuali etc.
Art. 5. — Œn conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4)
din norme, lipsa oric„rui document din plicul exterior atrage
descalificarea ofertei, f„r„ a se mai proceda la deschiderea
plicului interior.
Art. 6. — (1) Œn vederea formul„rii ofertelor, Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Resurse Minerale pune la dispozi˛ie
persoanelor juridice interesate date ∫i informa˛ii geologice.
(2) Accesul la datele ∫i informa˛iile geologice se face,
conform art. 11 din norme, Ón baza solicit„rii scrise, cu
respectarea condi˛iilor impuse de legisla˛ia privind
informa˛iile clasificate, a acordului de confiden˛ialitate ∫i Ón
condi˛iile achit„rii de c„tre solicitant a tarifelor pentru
consultarea ∫i utilizarea de date ∫i informa˛ii din fondul
geologic na˛ional referitoare la resurse minerale, cu
excep˛ia petrolului, aprobate prin Ordinul pre∫edintelui
Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 690
din 19 septembrie 2002.
Art. 7. — Ofertele vor fi deschise la sediul Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a
3-a zile lucr„toare de la data Ómplinirii termenului prev„zut
la art. 3.
Art. 8. — (1) Organizarea ∫i desf„∫urarea concursului
public de ofert„ pentru concesionarea de activit„˛i de
explorare se desf„∫oar„ Ón conformitate cu prevederile
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea
Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 772
din 4 noiembrie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente
capacit„˛ii financiare, capacit„˛ii tehnice, programului de
explorare ∫i proiectului de refacere a mediului, precum ∫i
datele limit„ ale evalu„rii ofertelor ∫i cea a declar„rii
c‚∫tig„torului pot fi ob˛inute gratuit de participan˛ii la
concursul public de ofert„ de la sediul Agen˛iei Na˛ionale
pentru Resurse Minerale.
(3) Rela˛ii suplimentare pot fi ob˛inute la sediul Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale sau la telefoanele:
317.00.96 ori 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.
Art. 9. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
3 zile de la data public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Buliga
Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 189.
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ANEX√*)

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte pentru concesionarea
activit„˛ilor miniere de explorare, Runda nr. 47/2005

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îGhid privind reabilitarea termic„ a blocurilor de locuin˛e
cu regim de Ón„l˛ime p‚n„ la P+9E, realizate dup„ proiecte tip, prin transformarea acoperi∫urilor tip
teras„ Ón acoperi∫uri Ónclinate, cu amenajarea de poduri neÓnc„lzite sau mansarde“,
indicativ GP 110—04
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 15 din 29 septembrie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate —
CTS 11 ∫i Procesul-verbal de avizare nr. 66 din 16 noiembrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare general„,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îGhid
privind reabilitarea termic„ a blocurilor de locuin˛e cu regim
de Ón„l˛ime p‚n„ la P+9E, realizate dup„ proiecte tip, prin
transformarea acoperi∫urilor tip teras„ Ón acoperi∫uri
Ónclinate, cu amenajarea de poduri neÓnc„lzite sau
mansarde“, indicativ GP 110—04, elaborat„ de Institutul de
Proiectare, Cercetare ∫i Tehnic„ de Calcul Ón Construc˛ii —

I.P.C.T. — S.A. Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa*) care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
30 de zile de la data public„rii.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
orice dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 8 martie 2005.
Nr. 364.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.177 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

Autoritatea Na˛ional„ a V„milor

ORDIN
privind implementarea Amendamentului nr. 25 la Conven˛ia vamal„ relativ„ la transportul
interna˛ional al m„rfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conven˛ia T.I.R.)
Av‚nd Ón vedere Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ nr. 34/2005 cu privire la
exercitarea atribu˛iilor de conducere a Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor,
Ón temeiul prevederilor art. 59 din Conven˛ia vamal„ relativ„ la transportul interna˛ional al m„rfurilor sub acoperirea
carnetelor T.I.R.,
˛in‚nd seama de prevederile art. 100 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Rom‚niei, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modific„rile ulterioare, ∫i de prevederile art. 400 din
Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Rom‚niei, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.114/2001, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modific„rile ulterioare,
vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se implementeaz„ Amendamentul nr. 25 la
Conven˛ia vamal„ relativ„ la transportul interna˛ional al
m„rfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conven˛ia
T.I.R.), Óntocmit„ la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care
Rom‚nia a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat Ón
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979,

prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, Ón conformitate cu prevederile
art. 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al
Rom‚niei,
aprobat
prin
Hot„r‚rea
Guvernului
nr. 1.114/2001, cu modific„rile ulterioare,

Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Gelu ™tefan Diaconu
Bucure∫ti, 13 decembrie 2005.
Nr. 7.923.
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AMENDAMENTUL Nr. 25 LA CONVENﬁIA T.I.R., 1975
Anexa 6, noua not„ explicativ„ 0.1 b)
Se adaug„ o nou„ not„ explicativ„, 0.1 b) la articolul 1 b)
al Conven˛iei, formulat„ dup„ cum urmeaz„:
î0.1 b) Din paragraful b) al articolului 1 rezult„ c„, Ón
situa˛ia Ón care mai multe birouri vamale de plecare sau de
destina˛ie sunt situate Ón una sau mai multe ˛„ri, se pot
efectua mai multe opera˛iuni T.I.R. pe teritoriul aceleia∫i
p„r˛i contractante. Œn aceste condi˛ii, segmentul na˛ional al
unui transport T.I.R., realizat Óntre dou„ birouri vamale
consecutive, indiferent dac„ sunt birouri de plecare, de
destina˛ie sau de trecere, poate fi considerat ca o singur„
opera˛iune T.I.R.“.
Anexa 2, articolul 3, paragrafele 9 ∫i 10
Se Ónlocuie∫te Ónceputul paragrafului 9 al articolului 3
din anexa 2 cu textul urm„tor:
î9. Vor fi utilizate ca mijloace de Ónchidere:
a) cabluri de o˛el cu un diametru de cel pu˛in 3 mm;
sau
b) cordoane din c‚nep„ sau din sisal cu un diametru de
cel pu˛in 8 mm, Ómbr„cat Óntr-un Ónveli∫ din material plastic
transparent neextensibil; sau
c) cabluri formate dintr-un anumit num„r de fibre optice
Óncorporate Óntr-un Ónveli∫ din o˛el torsadat, el Ónsu∫i
Ómbr„cat Óntr-un Ónveli∫ din material plastic transparent
neextensibil; sau
d) cabluri formate dintr-un mijloc din material textil
Ónconjurat de cel pu˛in patru toroane formate numai din fire
de o˛el ∫i acoperind Ón Óntregime mijlocul, cu condi˛ia ca
diametrul acestor cabluri s„ fie de cel pu˛in 3 mm (f„r„ a
se ˛ine seama de Ónveli∫ul transparent, dac„ acesta exist„).
Cablurile conforme cu dispozi˛iile paragrafului 9 a) sau
d) al prezentului articol vor putea fi Ómbr„cate Óntr-un
Ónveli∫ din material plastic transparent neextensibil.“
Se Ónlocuie∫te paragraful 10 al articolului 3 din anexa 2
cu textul urm„tor:
î10. Fiecare tip de cablu sau cordon va trebui s„ fie
dintr-o singur„ bucat„ ∫i prev„zut cu un cap metalic dur
la fiecare extremitate. Fiecare cap metalic trebuie s„
permit„ trecerea leg„turii sigiliului vamal. Dispozitivul de
fixare a fiec„rui cap metalic al cablului conform cu
dispozi˛iile paragrafului 9 a), b) sau d) al prezentului articol
trebuie s„ comporte un nit gol travers‚nd cablul sau
cordonul ∫i permi˛‚nd trecerea leg„turii sigiliului vamal.
Cablul sau cordonul va trebui s„ r„m‚n„ vizibil de o parte
∫i de alta a nitului gol, astfel Ónc‚t s„ fie posibil s„ se

constate c„ acest cablu sau cordon este Óntr-adev„r dintr-o
singur„ bucat„ (a se vedea schi˛a nr. 5 anexat„ la
prezentul regulament).“
Anexa 6, nota explicativ„ 2.3.9
Se ∫terge nota explicativ„ la articolul 3, paragraful 9 din
anexa 2 (cabluri de fixare din o˛el cu mijloc din material
textil).
Anexa 7, partea I, articolul 4, paragrafele 9 ∫i 10
Se Ónlocuie∫te Ónceputul paragrafului 9 al articolului 4
din partea I a anexei 7 cu textul urm„tor:
î9. Se vor folosi urm„toarele leg„turi de Ónchidere:
a) cabluri de o˛el cu un diametru de cel pu˛in 3 mm;
sau
b) cordoane din c‚nep„ sau din sisal cu un diametru de
cel pu˛in 8 mm acoperite cu Ónveli∫ transparent neextensibil
din material plastic; sau
c) cabluri formate dintr-un anumit num„r de fibre optice
Óncorporate Óntr-un Ónveli∫ din o˛el torsadat, el Ónsu∫i
Ómbr„cat Óntr-un Ónveli∫ din material plastic transparent
neextensibil; sau
d) cabluri formate dintr-un mijloc din material textil
Ónconjurat de cel pu˛in patru toroane formate numai din fire
de o˛el ∫i acoperind Ón Óntregime mijlocul, cu condi˛ia ca
diametrul acestor cabluri s„ fie de cel pu˛in 3 mm (f„r„ a
se ˛ine seama de Ónveli∫ul transparent, dac„ acesta exist„).
Cablurile conforme cu dispozi˛iile paragrafului 9 a) sau
d) al prezentului articol vor putea fi Ómbr„cate Óntr-un
Ónveli∫ din material plastic transparent neextensibil.“
Se Ónlocuie∫te paragraful 10 al articolului 4 din partea I
a anexei 7 cu textul urm„tor:
î10. Fiecare tip de cablu sau cordon va trebui s„ fie
dintr-o singur„ bucat„ ∫i prev„zut cu un cap metalic dur la
fiecare extremitate. Fiecare cap metalic trebuie s„ permit„
trecerea leg„turii sigiliului vamal. Dispozitivul de fixare a
fiec„rui cap metalic al cablului conform cu dispozi˛iile
paragrafului 9 a), b) sau d) al prezentului articol trebuie s„
comporte un nit gol travers‚nd cablul sau cordonul ∫i
permi˛‚nd trecerea leg„turii sigiliului vamal. Cablul sau
cordonul va trebui s„ r„m‚n„ vizibil de o parte ∫i de alta
a nitului gol, astfel Ónc‚t s„ fie posibil s„ se constate c„
acest cablu sau cordon este Óntr-adev„r dintr-o singur„
bucat„ (a se vedea schi˛a nr. 5 anexat„ la prezentul
regulament).“
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