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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Protocolului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova
privind colaborarea în domeniul transporturilor militare,
semnat la Bucureºti la 24 iulie 1997
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se ratificã Protocolul dintre Guvernul României ºi
Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor
militare, semnat la Bucureºti la 24 iulie 1997.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 noiembrie 1998, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 1 martie
1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

PAULA IVÃNESCU
Bucureºti, 31 martie 1999.
Nr. 46.

PROTOCOL
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul transporturilor militare
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare pãrþi contractante,
în scopul dezvoltãrii relaþiilor bilaterale dintre armatele celor douã state în domeniul transporturilor militare,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

(1) Prezentul protocol se referã la problemele privind
transporturile militare pe cãile ferate sau rutiere ºi executarea acestora între cele douã pãrþi contractante, precum ºi
în tranzit.
Prin transport militar, în sensul prezentului protocol, se
înþelege unitatea, subunitatea, formaþiunea, grupul de militari, tehnicã militarã sau materiale ale armatei care se
transportã cu mijloace din parcul public sau proprii ºi care
poartã indicativ.
(2) Transporturile militare pe teritoriul celor douã state
se executã cu respectarea convenþiilor internaþionale ºi a
reglementãrilor interne în acest domeniu.
(3) Transporturile se vor executa în urmãtoarele direcþii:
a) din România în Republica Moldova sau sub formã
de tranzit prin teritoriul celor douã state;
b) din Republica Moldova în România sau sub formã
de tranzit prin teritoriul celor douã state.
Pãrþile contractante colaboreazã în executarea tranzitãrii
transporturilor militare aparþinând altor state.
(4) Instituþiile care soluþioneazã problemele de transporturi militare necesare armatei sunt:

Ñ din România Ñ Secþia Transporturi Militare din Statul
Major General al Armatei României;
Ñ din Republica Moldova Ñ Secþia Transporturi ºi
Comunicaþii Militare a Marelui Stat Major al Armatei
Naþionale a Republicii Moldova.
(5) Coordonarea transporturilor de armament, tehnicã
militarã, piese de schimb ºi de alte bunuri materiale rezultate din contractele de import-export se va realiza de cãtre:
Ñ din partea românã Ñ Regia Autonomã ”RomtehnicaÒ;
Ñ din partea moldoveneascã Ñ Ministerul Apãrãrii al
Republicii Moldova.
(6) În executarea transporturilor cele douã pãrþi contractante vor þine o legãturã directã, folosind mijloacele existente.
ARTICOLUL 2

Organizarea transporturilor militare ce urmeazã a fi executate în interesul pãrþilor contractante se realizeazã pe
baza instrumentelor juridice bilaterale în vigoare, cu excepþia problemelor care se vor rezolva în baza prezentului protocol.
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ARTICOLUL 3

(1) Planificarea, organizarea ºi conducerea execuþiei
transporturilor militare vor fi efectuate de cãtre instituþiile
menþionate la art. 1 alin. (4) ºi (5).
(2) Solicitãrile referitoare la planificarea transporturilor
militare vor fi remise de cãtre instituþiile prevãzute la art. 1
alin. (5) cãtre autoritãþile însãrcinate cu executarea acestora
numai dupã ce au fost discutate ºi convenite problemele
de organizare a transporturilor care se executã pe teritoriul
statului vecin.
(3) Planificarea transporturilor militare destinate uneia
dintre pãrþile contractante sau în tranzit va fi înaintatã instituþiilor prevãzute la art. 1 alin. (4) prin ataºatul militar al
Ambasadei României la Chiºinãu, respectiv al Ambasadei
Republicii Moldova la Bucureºti, pânã la data de 20 a lunii
pentru luna urmãtoare, astfel încât sã se poatã organiza
executarea acestora.
(4) Confirmarea planului de transport de cãtre partea
contractantã destinatarã se va face cel târziu cu 48 de ore
înaintea începerii transportului. Confirmarea va conþine date
privind mânuirea transporturilor, ordinea executãrii cererilor,
permisul de rutã pentru transporturile militare rutiere cu
depãºiri de limite masice ºi/sau de gabarit, care va fi obþinut, în prealabil, de la administratorul reþelei rutiere, prevedere valabilã ºi pentru parcurgerea traseelor pe teritoriul
propriu fiecãrei pãrþi contractante.
ARTICOLUL 4

(1) La executarea transporturilor militare din România în
Republica Moldova ºi din Republica Moldova în România
se vor folosi:
a) staþiile de cale feratã Cristeºti JijiaÑUngheni pentru
transporturile militare feroviare;
b) punctele de control AlbiþaÑLeuºeni ºi SculeniÑ
Sculeni pentru transporturile militare rutiere.
(2) Controlul vamal al transportului, la trecerea acestuia
din România în Republica Moldova ºi din Republica
Moldova în România, se executã de cãtre autoritãþile competente, cu respectarea legislaþiei în vigoare în cele douã
state.
ARTICOLUL 5

Transbordarea încãrcãturilor sau transpunerea transporturilor militare feroviare se efectueazã în staþiile Cristeºti
Jijia sau Socola din România ºi Ungheni din Republica
Moldova, conform înþelegerilor convenite între cele douã
administraþii feroviare ºi procesului tehnologic al activitãþii
staþiilor respective.
ARTICOLUL 6

(1) Luarea în primire a transporturilor militare se executã
de cãtre:
Ñ garda pãrþii contractante române în staþia de cale
feratã Ungheni, pentru transporturile militare feroviare, ºi în
punctele de control Leuºeni sau Sculeni, pentru transporturile militare rutiere, atunci când urmeazã sã pãzeascã transporturile pe teritoriul României;
Ñ garda pãrþii contractante moldoveneºti în staþia de
cale feratã Cristeºti Jijia, pentru transporturile militare feroviare, ºi în punctele de control Albiþa sau Sculeni, pentru
transporturile militare rutiere, atunci când urmeazã sã
pãzeascã transporturile pe teritoriul Republicii Moldova.
(2) Prin gardã se înþelege subunitatea înarmatã însãrcinatã de cãtre fiecare parte contractantã cu paza ºi apãrarea transporturilor militare de la luarea în primire ºi pânã la
predarea acestora.
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(3) Asigurarea materialã a gãrzii se face de cãtre autoritãþile însãrcinate cu transporturile militare ale fiecãrei pãrþi
contractante.
(4) Personalul gãrzii îºi executã misiunea conform prevederilor legale în vigoare în armata þãrii din care face
parte.
(5) Personalul gãrzii însoþitoare poartã întreaga rãspundere pentru integritatea ºi securitatea încãrcãturii pe tot
parcursul pe care se efectueazã deplasarea.
ARTICOLUL 7

Pe timpul executãrii misiunii personalul gãrzii transporturilor militare este obligat sã respecte legislaþia statului
primitor.
ARTICOLUL 8

(1) Transportul armamentului, al muniþiei, al materialelor
explozive, nucleare ºi chimice periculoase se va face cu
respectarea prevederilor acordurilor internaþionale la care
cele douã pãrþi contractante participã. Pe teritoriul sãu fiecare parte contractantã va respecta prevederile legislaþiei
naþionale, instrucþiunile ºi normele proprii referitoare la
manipularea ºi transportul acestora.
(2) Tehnica militarã îmbarcatã pe vagoane sau în autovehicule se transportã cu un stoc minim de carburanþi.
ARTICOLUL 9

(1) În cazul în care, în timpul transportului, pe reþeaua
feroviarã sau rutierã a celor douã pãrþi contractante apar
situaþii care impun rearanjarea încãrcãturii pe vagoane sau
în autovehicule, repararea unor vagoane sau autovehicule,
transbordarea mãrfurilor pe alte mijloace de transport sau
alte operaþiuni, din care cauzã nu se mai poate continua
deplasarea, întregul transport se va reþine pânã la efectuarea remedierilor necesare.
(2) Efectuarea operaþiunilor de rearanjare a încãrcãturii,
de reparare a mijloacelor de transport, de transbordare a
mãrfurilor sau a altor operaþiuni care au impus oprirea
transporturilor militare se realizeazã pe bazã de convenþie
încheiatã între instituþiile prevãzute la art. 1 alin. (4) sau
(5), dupã caz, din prezentul protocol ºi administraþiile feroviare sau rutiere respective, în care se va stabili ºi durata
maximã a remedierilor.
(3) Plata chiriei pentru mijloacele de transport staþionate
din aceste cauze se va face potrivit înþelegerilor existente
între cele douã administraþii feroviare sau rutiere.
(4) În cazul producerii unor evenimente deosebite în
timpul executãrii transporturilor, pãrþile contractante asigurã
paza materialelor (mijloacelor) ºi, la cerere, participã la
lichidarea urmãrilor acestora.
ARTICOLUL 10

(1) Paza transporturilor militare de la staþia de intrare
pânã la staþia de ieºire se face pe baza unei solicitãri
prealabile.
(2) Solicitarea se face în scris (fax, telex) cu 7Ñ10 zile
înainte de data planificatã pentru execuþie, iar confirmarea
se face în 48 de ore de la primirea solicitãrii. Solicitarea
prealabilã scrisã se face de cãtre instituþiile prevãzute la
art. 1 alin. (5) din prezentul protocol.
(3) Renunþarea la solicitare sau modificarea conþinutului
acesteia se poate face în scris (fax, telex) de cãtre instituþiile prevãzute la art. 1 alin. (5), cu cel puþin 72 de ore
înainte de data planificatã pentru executarea transportului.
(4) Instituþiile prevãzute la art. 1 alin. (5) comunicã în
scris (fax, telex) atât organelor militare, cât ºi celor feroviare din cele douã þãri date despre apropierea transporturilor, cu cel puþin 24 de ore înainte de sosirea acestora.
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ARTICOLUL 11

Plata transporturilor militare, a cheltuielilor privind paza
ºi însoþirea acestora, precum ºi a altor cheltuieli prilejuite
de efectuarea unor servicii pentru executarea transporturilor
militare se efectueazã în conformitate cu convenþiile
încheiate între instituþiile prevãzute la art. 1 alin. (5) din
prezentul protocol ºi administraþiile cãilor ferate sau rutiere
din statele respective.
ARTICOLUL 12

Orice diferende privind interpretarea sau aplicarea prezentului protocol vor fi soluþionate pe cale amiabilã între
pãrþile contractante, fãrã a fi supuse unor instanþe internaþionale sau unor terþe pãrþi.
ARTICOLUL 13

(1) Prezentul protocol se încheie pe o duratã de 5 ani,
cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade de câte 5 ani,
dacã nici una dintre pãrþile contractante nu va informa, în
scris, cu cel puþin 6 luni înainte de expirarea perioadei de
valabilitate respective, cealaltã parte contractantã despre
intenþia sa privind încetarea valabilitãþii prezentului protocol.

Protocolul îºi pierde valabilitatea dupã 6 luni de la
denunþarea acestuia de cãtre una dintre pãrþile contractante.
(2) Prezentul protocol intrã în vigoare la data ultimei
notificãri prin care pãrþile contractante îºi comunicã reciproc
îndeplinirea cerinþelor legale interne pentru intrarea lui în
vigoare.
(3) Modificarea prezentului protocol se poate face în
urma unei înþelegeri comune între pãrþile contractante.
Aceste modificãri vor constitui parte componentã a prezentului protocol ºi vor intra în vigoare conform prevederilor
alin. (2) al acestui articol.
Anexele nr. 1Ñ4 la prezentul protocol (modelele autorizaþiei de trecere în ºi din Republica Moldova, împuternicirii
pentru comandantul gãrzii, tabelului nominal cuprinzând militarii din compunerea gãrzii, precum ºi modelul actului de
predare-primire a transportului) fac parte integrantã din
acesta.
Semnat la Bucureºti la data de 24 iulie 1997, în douã
exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Victor Babiuc,
ministrul apãrãrii naþionale

Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Valeriu Pãsat,
ministrul apãrãrii

ANEXA Nr. 1
AUTORIZAÞIE

de trecere din România în Republica Moldova ºi din Republica Moldova în România
Documentul este personal ºi netransmisibil. Orice corecturã, adãugare sau ºtersãturã este strict interzisã ºi produce anularea
documentului.

Loc
pentru
fotografie

...................................................................,

Nr. .....É din ......................É
Prezenta autorizaþie este valabilã de la ......É
pânã la É................... .
Militarul trece din România în Republica
Moldova ºi din Republica Moldova în România
prin ................................................................É,
cu armamentul seria ....É nr. .....................É
ºi cu É...... cartuºe.
Directorul Direcþiei poliþie de frontierã,

(gradul, numele ºi prenumele)

nãscut la .........................................................É,
are dreptul sã treacã din România în Republica
Moldova ºi din Republica Moldova în România
prin:
a) staþiile de cale feratã É..................................
................................................................................
b) punctele de control É.....................................
...............................................................................
pentru predarea-primirea transporturilor militare.

.........................É..............
(semnãtura ºi ºtampila)

(ºtampila punctului de control
pentru trecerea frontierei)
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ANEXA Nr. 2

ÎMPUTERNICIRE

Prin prezenta se împuterniceºte domnul .......................................................................................
(gradul, numele ºi prenumele)

pentru a primi în staþia ............................................................................................................................
transportul militar nr. .......................É, compus din: ...........................................................................
ºi pentru a asigura paza ºi însoþirea transportului militar pe timpul tranzitului pe teritoriul României
pânã la staþia de destinaþie.................................................................................................................... .

Comandantul,
.................................É
(semnãtura ºi ºtampila)

(ºtampila punctului Poliþie de frontierã)

Documentul este personal ºi netransmisibil. Orice corecturã, adãugare sau ºtersãturã este
strict interzisã ºi produce anularea documentului.

ANEXA Nr. 3
TABEL NOMINAL

cuprinzând militarii din compunerea gãrzii de pazã
ºi însoþire a transportului militar nr. É...... din staþia É.....................................
la staþia ............................................É ºi retur

Nr.
crt.

Numele ºi
prenumele militarului

Gradul

Numãrul ºi seria
documentului de identitate

Comandantul U.M.,
....................................É
(semnãtura ºi ºtampila)

Vizat,
ªeful staþiei de îmbarcare (de intrare).
....................................É

Vizat,
ªeful staþiei de ieºire.
....................................É

(semnãtura ºi ºtampila)

(semnãtura ºi ºtampila)

Observaþii
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ANEXA Nr. 4
ACTUL

de predare-primire a transportului militar nr. É........
Întocmit la data de .......................................................................... în staþia de predare-primire
....................................................................................................................................................................
(denumirea staþiei)

Comandantul gãrzii înarmate ...........................................................................................................
(gradul, numele ºi prenumele)

predã, iar comandantul gãrzii înarmate ...................................................................................................
(gradul, numele ºi prenumele)

primeºte transportul militar nr. ....................É, compus din .................................................................
...................................................................................................................................... .
În cadrul transportului militar nr. É......................... se predau urmãtoarele mijloace de transport:
Nr.
crt.

Numãrul mijlocului
de transport

Felul mijlocului
de transport

Numãrul
de osii

Numãrul plumburilor
ºi starea lor

Observaþii

La predare-primire s-au constatat urmãtoarele:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Am predat transportul militar
nr. É.......... .
Comandantul gãrzii,
........................................É

Am primit transportul militar
nr. ...........É .
Comandantul gãrzii,
........................................É

(semnãtura)

(semnãtura)

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova
privind colaborarea în domeniul transporturilor militare,
semnat la Bucureºti la 24 iulie 1997
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru ratificarea Protocolului dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în
domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureºti la 24 iulie 1997, ºi se
dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 30 martie 1999.
Nr. 96.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Normelor privind constituirea ºi utilizarea fondului
pentru stimularea personalului Oficiului Concurenþei ºi al inspectoratelor de concurenþã judeþene
ºi al municipiului Bucureºti, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.170/1996
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. I. Ñ Normele privind constituirea ºi utilizarea fondului pentru stimularea personalului Oficiului Concurenþei ºi al
inspectoratelor de concurenþã judeþene ºi al municipiului
Bucureºti, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.170/1996,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303
din 22 noiembrie 1996, se modificã ºi se completeazã
dupã cum urmeazã:
1. Alineatul 1 al punctului 1 din capitolul I va avea
urmãtorul cuprins:
”Fondul pentru stimularea personalului Oficiului
Concurenþei ºi al inspectoratelor de concurenþã judeþene ºi
al municipiului Bucureºti se constituie lunar prin aplicarea
unei cote de 15% asupra sumelor confiscate ºi asupra
penalitãþilor aplicate de cãtre aparatul central ºi teritorial al
Oficiului Concurenþei.Ò
2. La punctul 1 din capitolul I se introduce un alineat cu
urmãtorul cuprins:
”În categoria penalitãþilor se includ amenzile Ñ inclusiv
amenzile cominatorii Ñ aplicate ºi încasate în condiþiile
legii.Ò
3. Alineatul 1 al punctului 2 din capitolul I va avea
urmãtorul cuprins:
”Cota de 15% utilizatã pentru constituirea fondului de
stimulare se aplicã numai în cazul încasãrii efective a
sumelor confiscate ºi a penalitãþilor aplicate, din care cota
de 85% a fost vãrsatã la bugetul de stat.Ò
4. Punctul 1 din capitolul II va avea urmãtorul cuprins:
”1. Fondul de stimulare se repartizeazã personalului
Oficiului Concurenþei ºi al inspectoratelor de concurenþã

judeþene ºi al municipiului Bucureºti, inclusiv ºefului ºi
adjunctului ºefului Oficiului Concurenþei, în funcþie de urmãtoarele criterii:
Ñ contribuþia directã la identificarea ºi la atragerea de
venituri la bugetul de stat;
Ñ gravitatea abaterilor constatate ºi capacitatea stabilirii
corecte a sancþiunilor ºi a rãspunderii persoanelor vinovate,
potrivit legii;
Ñ competenþa profesionalã doveditã în îndeplinirea atribuþiilor profesionale;
Ñ realizarea corectã ºi în termen a acþiunilor programate, calitatea serviciilor prestate;
Ñ starea de ordine ºi disciplinã individualã sau a compartimentului de muncã pe care îl coordoneazã, în cazul
funcþiilor de conducere;
Ñ încasarea în timp cât mai scurt a sumelor confiscate
ºi a penalitãþilor aplicate.Ò
5. Alineatul 1 al punctului 2 din capitolul II va avea
urmãtorul cuprins:
”Aprobarea nominalã a stimulentelor pentru categoriile
de personal menþionate la pct. 1 se face de cãtre ºeful
Oficiului Concurenþei.Ò
Art. II. Ñ Normele privind constituirea ºi utilizarea fondului pentru stimularea personalului Oficiului Concurenþei ºi
al inspectoratelor de concurenþã judeþene ºi al municipiului
Bucureºti,
aprobate
prin
Hotãrârea
Guvernului
nr. 1.170/1996, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin
prezenta hotãrâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
ªeful Oficiului Concurenþei,
Dan Ionescu
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Reforma Administraþiei Publice Centrale,
Petricã Diaconu
Bucureºti, 26 martie 1999.
Nr. 228.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru executarea lucrãrilor
de consolidãri ºi amenajãri în zona de protecþie la Mânãstirea Moldoviþa, judeþul Suceava,
din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor
În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã alocarea sumei de 250 milioane
lei pentru completarea fondurilor proprii necesare în vederea executãrii lucrãrilor de consolidãri ºi amenajãri în zona
de protecþie la Mânãstirea Moldoviþa, judeþul Suceava, din
cadrul Arhiepiscopiei Sucevei ºi Rãdãuþilor.
Art. 2. Ñ Se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii
cu suma prevãzutã la art. 1 din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.

Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat ºi în
bugetul Ministerului Culturii pe anul 1999.
Art. 4. Ñ Ministerul Culturii ºi alte organe abilitate de
lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu
prevederile legale, a sumei prevãzute la art. 1.

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA
Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat
Secretar de stat,
ºeful Departamentului pentru
Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
p. Ministrul lucrãrilor publice
ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 2 aprilie 1999.
Nr. 255.
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