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GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea prealabilã, în vederea recunoaºterii funcþionãrii
în România a Fundaþiei americane ”Population Services InternationalÒ prin intermediul unei filiale
În temeiul prevederilor art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept
internaþional privat ºi ale art. 7 din Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã funcþionarea în România a Fundaþiei
americane ”Population Services InternationalÒ, persoanã juridicã de drept privat, fãrã scop patrimonial, cu sediul real în
1120 19th Street NW, suite 600 WDC 20036 SUA.
Art. 2. Ñ În România, Fundaþia americanã ”Population
Services InternationalÒ va avea o filialã cu sediul în municipiul Bucureºti, str. Sfinþii Voievozi nr. 53, ap. 1, sectorul 1,
care va funcþiona dupã recunoaºterea ei prin hotãrâre judecãtoreascã, potrivit legii române.

Art. 3. Ñ Scopul îl constituie îmbunãtãþirea stãrii de
sãnãtate a populaþiei din România prin intermediul promovãrii ºi înlesnirii accesului la serviciile ºi produsele legate
de medicina preventivã.
Art. 4. Ñ Filiala persoanei juridice de drept privat
”Population Services InternationalÒ va beneficia în România
de toate drepturile prevãzute de legislaþia românã.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Bucureºti, 10 septembrie 1998.
Nr. 586.

Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Pleºu
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL LUCRÃRILOR
PUBLICE ªI AMENAJÃRII
TERITORIULUI
Nr. 62/N/31 iulie 1998

DEPARTAMENTUL
PENTRU ADMINISTRAÞIE
PUBLICÃ LOCALÃ
Nr. 19.o/288/31 iulie 1998

MINISTERUL APELOR,
PÃDURILOR ªI
PROTECÞIEI MEDIULUI
Nr. 1.955/31 iulie 1998

ORDIN
privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale
În conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 47/1994 privind apãrarea împotriva dezastrelor, aprobatã
prin Legea nr. 124/1995,
în aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii construcþiilor ºi unele mãsuri pentru realizarea locuinþelor, republicatã în anul 1997, ºi ale Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotãrârea Guvernului
nr. 525/1996 cu privire la delimitarea în fiecare judeþ a zonelor expuse la riscuri naturale, precum ºi ale Legii apelor
nr. 107/1996,
ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului, ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului ºi ºeful
Departamentului pentru Administraþie Publicã Localã, secretar de stat,
emit prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Documentaþiile de urbanism ºi amenajare a cetare, proiectare ºi învãþãmânt superior de profil vor
teritoriului (planuri de amenajare a teritoriului, planuri urba- întocmi documentele prevãzute la alin. (1) ºi (2).
(4) Pânã la data de 15 octombrie 1998, documentele
nistice ºi regulamente de urbanism aferente), care se
întocmesc potrivit Ordinului ministrului lucrãrilor publice ºi prevãzute la alin. (1) ºi (2), completate, vor fi transmise, în
amenajãrii teritoriului nr. 91/1991 în aplicarea Legii copie, Secretariatului tehnic permanent al Comisiei centrale
nr. 50/1991, republicatã în anul 1997, ºi a Regulamentului pentru prevenirea ºi apãrarea împotriva efectelor seismice
general de urbanism, aprobat prin Hotãrârea Guvernului ºi alunecãrilor de teren, organizatã pe lângã Ministerul
nr. 525/1996, vor conþine capitolul ”Zone expuse la riscuri Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, ºi, respectiv, al
naturaleÒ, cu planºele aferente, la scara specificã docu- Comisiei centrale pentru apãrarea împotriva inundaþiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase ºi accidentelor la
mentaþiei.
Art. 2. Ñ Zonele expuse riscurilor naturale nominalizate construcþiile hidrotehnice, organizatã pe lângã Ministerul
la art. 10 din Regulamentul general de urbanism Ñ cu Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
Art. 4. Ñ Consiliile judeþene ºi consiliile locale, conform
prioritate: alunecãri de teren, inundaþii prin revãrsãri din
cursuri de apã ºi scurgeri de pe torenþi Ñ se delimiteazã, atribuþiilor ce le revin potrivit legii, vor completa ºi, dupã
potrivit legii, prin hotãrâri ale consiliilor judeþene, în baza caz, vor actualiza documentaþiile de urbanism ºi amenajare
unor studii specifice ºi cu avizul organelor de specialitate a teritoriului cu capitolul ”Zone expuse la riscuri naturaleÒ,
ale administraþiei publice, în vederea stabilirii mãsurilor pen- potrivit prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Comisiile judeþene, respectiv Comisia municitru prevenirea ºi atenuarea efectelor dezastrelor ºi a repiului Bucureºti, de apãrare împotriva dezastrelor vor constricþiei, dupã caz, a autorizãrii construcþiilor.
Art. 3. Ñ (1) Identificarea ºi inventarierea zonelor în stitui bazele de date la nivel judeþean ºi vor monitoriza
care s-au produs alunecãri de teren se efectueazã prin acþiunile privind identificarea ºi inventarierea zonelor expuse
întocmirea fiºelor de identificare, potrivit modelului prezentat riscurilor naturale, precum ºi stabilirea mãsurilor pentru preîn anexele nr. 1 ºi 1a) la prezentul ordin, ºi prin poziþiona- venirea ºi atenuarea efectelor dezastrelor.
Art. 6. Ñ Inspecþia de stat în construcþii, lucrãri publice,
rea pe harta fizico-administrativã a judeþului.
(2) Identificarea ºi inventarierea zonelor în care s-au urbanism ºi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului
produs inundaþii prin revãrsãri din cursuri de apã ºi Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului, prin inspecþiile
scurgeri de pe torenþi se efectueazã pe baza planurilor judeþene subordonate acesteia, precum ºi Direcþia de apãcadastrale privind delimitarea albiilor minore ale cursurilor rare împotriva inundaþiilor, sinteze, cadastru ºi informare
de apã, prin întocmirea fiºelor de identificare, potrivit mode- publicã din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
lelor prezentate în anexele nr. 2a) ºi 2b) la prezentul ordin, Mediului, prin unitãþile teritoriale de gospodãrire a apelor de
ºi prin reprezentarea pe harta fizico-administrativã a sub autoritatea acestuia, vor controla îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.
judeþului.
Art. 7. Ñ Prefecþii judeþelor, în calitate de preºedinþi ai
(3) Direcþiile generale de urbanism, amenajarea teritoriului ºi lucrãri publice din cadrul consiliilor judeþene, respectiv comisiilor judeþene de apãrare împotriva dezastrelor, preal Consiliului General al Municipiului Bucureºti, în colabo- cum ºi preºedinþii consiliilor judeþene ºi ai consiliilor locale
rare cu consiliile locale din localitãþile afectate, oficiile jude- rãspund, în aria lor de autoritate, de aducerea la îndepliþene de cadastru, geodezie ºi cartografie, serviciile publice nire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 8. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
descentralizate ale ministerelor de resort, inspectoratele
judeþene de protecþie civilã, precum ºi cu institute de cer- Oficial al României, Partea I.
Preºedintele
Comisiei centrale pentru
prevenirea ºi apãrarea
împotriva efectelor seismice
ºi alunecãrilor de teren,
ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
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ANEXA Nr. 1

Judeþul ......................................................
Localitatea ................................................
FIªA DE IDENTIFICARE A ALUNECÃRII DE TEREN
Nr. ......................

1. Coordonate geografice:
Grade

Minute

Secunde

Latitudine
Longitudine
Cota crestei ....................... m; cota piciorului ......................... m
(nivel de referinþã: Marea Neagrã).
2. Data producerii:
Anul ................., luna ..............., ziua ................ .
3. Tipul:
primarã
reactivatã
rocã
grohotiº
pãmânt
prãbuºire
rãsturnare
alunecare
extensie
curgere

Alunecare
Material

Miºcare

4. Dimensiuni:
lungimea ....................... m, lãþimea .....................m, adâncimea .........................m,
suprafaþa .......................... m2, volumul .................... m3.
5. Cauze:
Condiþiile
de teren

Procesele
geomorfologice

Procesele
fizice

Procesele
antropice

Pregãtitoare
Declanºatoare
6. Efecte:
Pagube materiale
(descriere, cuantificare
fizicã ºi valoricã, în
milioane lei)

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

locuinþe:
drumuri (comunale/judeþene/naþionale):
poduri/podeþe:
cãi ferate:
reþele tehnico-edilitare (apã, canal, gaz metan, electricitate, telefonie):
obiective social-administrative (sedii administrative, ºcoli, spitale):
alte construcþii:
terenuri (pe categorii de folosinþã):

Vãtãmãri corporale:
Pierderi de vieþi omeneºti:
7. Mãsuri de remediere:
Propuse (descriere)

Aplicate/în curs de aplicare

Modificarea geometriei
Drenaj
Lucrãri de susþinere
Lucrãri de ranforsare internã
Alte mãsuri
8. Referinþe scrise*):

Data completãrii ...................................
Numele ºi prenumele ..........................
Instituþia .................................................
Semnãtura ............................................

Compression by
CVISION
PdfCompressor. For Evaluation Purposes Only
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articole din ziare sau reviste.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 354/16.IX.1998

ANEXA Nr. 1a)
DEFINIREA

unor termeni utilizaþi
Tipul:
¥ Alunecare primarã Ñ alunecarea produsã în masive neafectate de deplasãri anterioare (amplasamente neafectate de alunecãri anterioare).
¥ Alunecare reactivatã Ñ alunecare produsã în lungul unor
suprafeþe de cedare preexistente (amplasamente afectate de alunecãri anterioare).
¥ Rocã Ñ material stâncos, intact sau fisurat, care se aflã în
locul originar de formare înainte de producerea alunecãrii.
¥ Pãmânt Ñ material cu un conþinut ridicat de particule de
dimensiuni reduse (> 80% particule < 2 mm).
¥ Detritus/Grohotiº Ñ material fragmentat cu un conþinut ridicat
de particule grosiere (20Ñ80% particule > 2 mm).
¥ Prãbuºire Ñ desprindere de material din cuprinsul unei
pante puternic înclinate în raport cu orizontala, în lungul unei
suprafeþe, de-a lungul cãreia deplasãrile tangenþiale sunt foarte
mici sau nule (figura 1.1).
¥ Rãsturnare Ñ deplasare prin rotire spre exteriorul pantei a
unei mase de material în jurul unui punct situat sub centrul de
greutate al masei deplasate (figura 1.2).
¥ Alunecare Ñ deplasare prin rotaþie, translaþie sau miºcare
compusã, spre piciorul pantei a unei mase de material în lungul
unor suprafeþe de rupere sau în cuprinsul unor benzi relativ subþiri de forfecare (figura 1.3).
¥ Extensie Ñ deplasare prin extensie a unei mase de material
coeziv sau rocã, combinatã cu o deplasare generalã pe verticalã
a masei fracturate în cuprinsul unui material de bazã mai slab
(figura 1.4).
¥ Curgere Ñ miºcare continuã în spaþiu, asemãnãtoare curgerii unui lichid vâscos (figura 1.5).

Cauze:
¥ Cauze pregãtitoare Ñ cauze care, de-a lungul timpului, au
contribuit la aducerea pantei într-o situaþie limitã de stabilitate.
¥ Cauze declanºatoare Ñ cauze care, acþionând pe o perioadã
relativ redusã de timp, au contribuit la aducerea pantei din situaþia potenþial-instabilã în situaþia activ-instabilã.
¥ Condiþii de teren Ñ se referã la tipul de material (plastic,
senzitiv, colapsibil, fisurat, forfecat etc.) ºi la existenþa suprafeþelor
de discontinuitate (ºistuozitate, clivaj, falii, contacte de sedimentare etc.). Condiþiile de teren nu pot avea un rol declanºator în
producerea alunecãrilor de teren.
¥ Procese geomorfologice Ñ procese de eroziune suprateranã
sau subteranã, de destindere mecanicã în urma topirii gheþarilor,
de activitate vulcanicã etc.
¥ Procese fizice Ñ ploi intense sau/ºi prelungite, topirea rapidã
a zãpezii, cutremure de pãmânt, cicluri repetate de îngheþ-dezgheþ
sau umflare-contracþie etc.
¥ Procese antropice Ñ excavaþii în versant sau la picior, încãrcãri pe versant sau la creastã, coborârea rapidã a nivelului apei
din bazinele de retenþie, lucrãri de irigaþie, întreþinerea
defectuoasã a reþelei subterane de alimentare cu apã sau a drenurilor, îndepãrtarea vegetaþiei, lucrãri miniere la zi sau în subteran, vibraþii produse de trafic, utilaje etc.
Mãsuri de remediere:
¥ Modificarea geometriei Ñ descãrcarea zonelor active ºi
încãrcarea zonelor pasive ale alunecãrii prin operaþiuni de excavare ºi, respectiv, prin lucrãri de umpluturã.
¥ Drenaj Ñ ºanþuri, tranºee drenante, puþuri, drenuri forate orizontal, tuneluri ºi galerii de drenaj, plantare de vegetaþie etc.
¥ Lucrãri de susþinere Ñ lucrãri structurale, dimensionate pentru
a prelua împingerile exercitate de masa alunecãtoare (ziduri de
sprijin de greutate, din beton armat, gabioane, piloþi, coloane,
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chesoane, pereþi turnaþi în teren, ziduri de sprijin din pãmânt
armat, contrabanchete din material granular, ziduri de picior pentru
protecþie împotriva eroziunii, plase de retenþie la suprafaþa masivelor de rocã, sisteme de atenuare sau stopare a prãbuºirilor în
masive de rocã etc.).

5

¥ Lucrãri de ranforsare internã Ñ lucrãri constituite din elemente
de ranforsare care se extind de la suprafaþa pantei în cuprinsul ºi
dincolo de limitele masivului potenþial sau activ alunecãtor (micropiloþi, ancoraje, coloane de var/ciment, soil nailing, injecþii, tratare
termicã prin ardere sau îngheþ etc.)

Figura 1

ANEXA Nr. 2 a)

Judeþul .......................................
Localitatea .................................
FIªA DE IDENTIFICARE

a inundaþiilor cauzate de revãrsarea unui curs de apã
Nr. ..............
1. Localizarea producerii fenomenului:
Oraº, cartier, comunã, sat, teren extravilan
Denumirea cursului de apã
Codul cadastral (conform cod Cadastrul apelor, 1992)
2. Caracterizare social-economicã:
Locuitori
Gospodãrii (case, anexe, curþi, grãdini)
Apartamente în blocuri
Obiective social-economice (sedii administrative, ºcoli, spitale,
unitãþi economice etc.)
Reþea stradalã (DN, DJ, DC, strãzi, uliþe)
Reþele tehnico-edilitare (apã, canal, gaz metan, electrice,
telefonie etc.)
Suprafaþã intravilan
Suprafaþã extravilan
Poduri (DN, DJ, DC, CF) ºi podeþe
Cãi ferate (în localitate ºi în extravilan)
Alte obiective

nr.
nr.
nr.
nr.
km
km
ha
ha
nr.
km

3. Starea albiei minore în zonã:
Construcþii în albie ......................, depozite de materiale, gunoaie etc. pe malul apei ......................, cine
rãspunde de existenþa acestora ....................., vegetaþie care împiedicã scurgerea ............................., colmatare
de albie (inclusiv dacã se cunoaºte cauza producerii colmatãrii) .............., eroziuni ale malurilor (data apariþiei
acestora ºi dacã s-au luat mãsuri pentru stoparea lor ºi de cãtre cine) ........................., existenþa unor poduri
ºi podeþe subdimensionate care prezintã risc de obturare cu plutitori în timpul viiturilor ..................., cine le
are în administrare .......................... .
4. Lucrãri de apãrare împotriva inundaþiilor existente:
Baraje:
Diguri:
Alte construcþii hidrotehnice:
Data
producerii inundaþiei:
anul ........., luna
............., ziua ....... . For Evaluation Purposes Only
Compression5.by
CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
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6. Tipul inundaþiei:
Depãºirea malurilor albiei minore în zonele
neamenajate

mal stâng/mal drept
starea malurilor (eroziuni mal etc.)

Deversare diguri existente

zona deversatã
lungimea zonei deversate

Avarie la construcþii hidrotehnice (rupere baraj,
dig etc.)

specificarea tip CH
dimensiunile breºei produse

7. Cauze adiacente:
Viitura localã ..................., viitura din amonte ..................., blocaje cu plutitori ale secþiunii de scurgere a
albiei .........................., blocaje cu plutitori ale secþiunii de scurgere de sub poduri ºi podeþe ...........................,
poduri subdimensionate ............................, insuficienþa deschiderilor ºi neîntreþinerea subtraversãrilor la liniile
C.F., D.N., neîntreþinerea cursului de apã (colmatãri, vegetaþie abundentã în albia minorã etc.) .......................,
blocaje de gheþuri ......................... , avarii la construcþiile hidrotehnice (baraje, diguri, canale de deviere a
apelor) ............, alte cauze ............ .
8. Obiective afectate:
Denumirea
obiectivului
afectat

U.M.

Pagube
fizice

Pagube
valorice
(milioane lei)

Pierderi de vieþi omeneºti

nr.

Ñ

Ñ

Gospodãrii

nr.

Apartamente

nr.

Obiective social-economice

nr.

Reþele stradale

km

Reþele tehnico-edilitare

km

Suprafeþe intravilan

ha

Suprafeþe extravilan

ha

Poduri ºi podeþe

nr.

Cãi ferate (în localitate ºi în extravilan)

km

Baraje

nr.

Diguri

km

Alte construcþii hidrotehnice

buc.

Observaþii

În cazuri deosebite, se specificã ºi alte
obiective de interes major pe plan local
OBSERVAÞII:
Pagubele valorice în anul producerii evenimentului.
9. Mãsuri de remediere:
¥ aplicate ºi în curs de aplicare (descrierea mãsurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrãrilor
realizate, sursa de finanþare, stadiul de realizare etc.);
¥ propuse (descrierea mãsurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrãrilor realizate, sursa de
finanþare, urgenþa de realizare etc.).
10. Referinþe scrise (studii, proiecte, referate, rapoarte, articole din

ziare sau reviste):

Data completãrii ...............................................................
Instituþia ............................................................................
Numele ºi prenumele ......................................................
Funcþia ..............................................................................
Semnãtura ........................................................................

AVIZAT,
COMISIA JUDEÞEANÃ DE APÃRARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR
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ANEXA Nr. 2 b)

Judeþul .......................................
Localitatea .................................
FIªA DE IDENTIFICARE

a inundaþiilor cauzate de scurgerile pe torenþi
Nr. É........................
1. Localizarea producerii fenomenului:
Oraº, cartier, comunã, sat, teren extravilan
Torent în fondul agricol, silvic, pe teren propriu localitãþii
sau în fondul particular
2. Caracterizarea social-economicã a zonei afectate:
Locuitori
nr.
Gospodãrii (case, anexe, curþi, grãdini)
nr.
Apartamente în blocuri
nr.
Obiective social-economice (sedii administrative, ºcoli, spitale,
unitãþi economice etc.)
nr.
Reþea stradalã (DN, DJ, DC, strãzi, uliþe)
km
Reþele tehnico-edilitare (apã, canal, gaz metan, electrice,
telefonie etc.)
km
Suprafaþã intravilan
ha
Suprafaþã extravilan
ha
Poduri (DN, DJ, DC, CF) ºi podeþe
nr.
Cãi ferate (în localitate ºi în extravilan)
km
Alte obiective
3. Starea torentului în zonã:
Construcþii în albie ....................É, depozite de materiale, gunoaie etc. în albie .................É, cine rãspunde de existenþa acestora ..................É, vegetaþie care împiedicã scurgerea ...........É, colmatãri de albie
(inclusiv dacã se cunoaºte cauza producerii colmatãrii) ................................É, eroziuni ale malurilor (data apariþiei acestora, dacã s-au luat mãsuri pentru stoparea lor ºi de cãtre cine) .......................É .
4. Lucrãri de amenajare existente ºi starea acestora:
Construcþii hidrotehnice de amenajare a torenþilor:
5. Data producerii inundaþiei: anul ........É, luna ..............É, ziua ..........É .
6. Tipul de inundaþie:
Ploaie localã (l/m2)
Durata ploii, în minute
Topirea zãpezii
Avarie la construcþii hidrotehnice
Alte cauze
7. Cauze adiacente:
Blocaje cu plutitori ale secþiunii de scurgere a albiei ..........É, blocaje cu plutitori ale secþiunii de scurgere
de sub poduri ºi podeþe ............É, poduri subdimensionate ..................É, insuficienþa deschiderilor ºi neîntreþinerea subtraversãrilor la liniile C.F., D.N., neîntreþinerea albiei (colmatãri, vegetaþie abundentã în albie etc.)
....................É, blocaje de gheþuri ...................É, avarii la construcþiile hidrotehnice (baraje, diguri, canale de
deviere a apelor) ................É, alte cauze (insuficienþa capacitãþii de transport a reþelelor de canalizare etc.).
8. Obiective afectate:
Denumirea obiectivului
Pagube Pagube valorice Observaþii
U.M.
afectat
fizice
(milioane lei)
Pierderi de vieþi omeneºti
Gospodãrii
Apartamente
Obiective social-economice
Reþele stradale
Reþele tehnico-edilitare
Suprafeþe intravilan
Suprafeþe agricole extravilan
Suprafeþe silvice extravilan
Poduri ºi podeþe (D.N., D.J., D.C., D.F., podeþe
locale)
Lungimea D.N., D.J., D.C., D.F. afectate
Cãi ferate (în localitate ºi în extravilan)
Baraje
Diguri
Alte construcþii hidrotehnice
În cazuri deosebite, se specificã ºi alte obiective
de interes major pe plan local
OBSERVAÞII:

nr.
nr.
nr.
nr.
km
km
ha
ha
ha

Ñ

Ñ

nr.
km
km
nr.
km
buc.

valorice în Technologies’
anul proceducerii evenimentului.
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9. Mãsuri de remediere:
¥ aplicate ºi în curs de aplicare (descrierea mãsurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrãrilor
realizate, sursa de finanþare, stadiul de realizare etc.);
¥ propuse (descrierea mãsurilor, caracteristicile tehnico-constructive ale lucrãrilor preconizate, sursa de
finanþare, urgenþa de realizare etc.).
10. Referinþe scrise (studii, proiecte, referate, rapoarte, articole din ziare sau reviste):

Data completãrii ...............................................................
Instituþia ............................................................................
Numele ºi prenumele ......................................................
Funcþia ..............................................................................
Semnãtura ........................................................................
AVIZAT,
COMISIA JUDEÞEANÃ DE APÃRARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR

MINISTERUL FINANÞELOR
DIRECÞIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
pentru modificarea Deciziei nr. 946/1997, astfel cum a fost completatã prin Decizia nr. 301/1998
Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor, secretar de stat,
în temeiul art. 283 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat pin Hotãrârea
Guvernului nr. 626/1997,
emite urmãtoarea decizie:
Articol unic. Ñ Litera d) a articolului 6 din anexa la
Decizia directorului general al Direcþiei Generale a Vãmilor,
secretar de stat, nr. 946/1997 pentru aprobarea Normelor
tehnice de completare, utilizare ºi tipãrire a declaraþiei
vamale în detaliu, astfel cum a fost introdusã prin Decizia
nr. 301/1998, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”d) pentru reexportul ambalajelor utilizate în sistemul
poºtal (saci, containere etc.) pe oricare tip de transport,

precum ºi al celor prevãzute la art. 261 din Regulamentul
de aplicare a Codului vamal al României, admise în regim
de import temporar cu exonerarea totalã a plãþii taxelor
vamale ºi a altor drepturi de import, pentru care nu au fost
depuse declaraþii vamale la solicitarea regimului.Ò
Prezenta decizie intrã în vigoare la data publicãrii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Direcþiei Generale a Vãmilor,
Nini Sãpunaru,
secretar de stat
Bucureºti, 4 septembrie 1998.
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