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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România ºi Republica Cehã
privind cooperarea în combaterea criminalitãþii organizate, a traficului ilicit de stupefiante,
substanþe psihotrope ºi precursori, a terorismului ºi a altor infracþiuni grave,
semnat la Praga la 13 noiembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 1 ºi 4 din
Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
la propunerea Guvernului, potrivit Hotãrârii nr. E 150 din 18 aprilie 2002,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se supune spre ratificare
Parlamentului Acordul dintre România ºi Republica Cehã
privind cooperarea în combaterea criminalitãþii organizate,
a traficului ilicit de stupefiante, substanþe psihotrope ºi

precursori, a terorismului ºi a altor infracþiuni grave,
semnat la Praga la 13 noiembrie 2001, ºi se dispune
publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 7 mai 2002.
Nr. 381.

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind constituirea ºi menþinerea stocurilor minime de siguranþã pentru þiþei ºi produse petroliere
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.

Art. 1. Ñ (1) Prezenta ordonanþã de urgenþã stabileºte
condiþiile de constituire, menþinere, control ºi supraveghere
a stocurilor minime de siguranþã pentru þiþei ºi produse
petroliere, denumite în continuare stocuri minime.
(2) Stocurile minime se folosesc în cazul apariþiei unei
disfuncþionalitãþi în aprovizionarea pieþei interne cu þiþei ºi
produse petroliere.
Art. 2. Ñ Constituirea stocurilor minime se face de cãtre
Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat ºi de cãtre
persoanele juridice prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanþã de urgenþã.
Art. 3. Ñ Obligaþiile Administraþiei Naþionale a
Rezervelor de Stat ºi ale persoanelor juridice care constituie stocurile minime sunt urmãtoarele:
a) menþinerea în condiþii de siguranþã ºi gestionarea stocurilor minime constituite din punct de vedere cantitativ ºi
calitativ;
b) inventarierea lunarã a stocurilor minime constituite;
c) raportarea lunarã a nivelului stocurilor minime, conform inventarului, cãtre autoritatea competentã;
d) asigurarea disponibilitãþii ºi accesibilitãþii consumatorilor
la stocurile minime în caz de nevoie, cu avizul autoritãþii
competente, pentru persoanele juridice prevãzute în anexã,

ºi cu respectarea prevederilor legale, pentru stocurile constituite de cãtre Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat.
Art. 4. Ñ Categoriile de produse petroliere luate în calculul consumului intern sunt urmãtoarele:
a) benzine auto, benzine de aviaþie ºi carburanþi de
aviaþie de tip benzinã;
b) motorine, carburanþi diesel, kerosen ºi carburanþi de
aviaþie de tip kerosen;
c) combustibili petrolieri.
Art. 5. Ñ (1) Stocurile minime includ:
a) cantitãþile de la bordul petrolierelor aflate în port în
vederea descãrcãrii, dupã încheierea formalitãþilor portuare;
b) cantitãþile deþinute în rezervoare în porturile de
descãrcare;
c) cantitãþile deþinute în rezervoarele din sistemul de
transport al þiþeiului ºi produselor petroliere;
d) cantitãþile deþinute în rezervoarele rafinãriilor, exclusiv
cele care se gãsesc în instalaþiile de rafinare;
e) cantitãþile deþinute în stoc de cãtre rafinãrii ºi de alte
unitãþi care au ca obiect de activitate depozitarea ºi
distribuþia angro;
f) cantitãþile deþinute în stoc de cãtre principalii consumatori;
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g) cantitãþile deþinute în barje ºi nave de coastã care
se angajeazã în transportul în interiorul frontierelor
naþionale, în mãsura în care este posibil ca autoritãþile
competente sã menþinã sub control aceste cantitãþi ºi cu
condiþia ca aceste cantitãþi sã fie imediat disponibile;
h) cantitãþile aflate în stoc la Administraþia Naþionalã a
Rezervelor de Stat, constituite ºi finanþate conform prevederilor Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã.
(2) Stocurile minime exclud:
a) þiþeiul indigen neextras;
b) cantitãþile destinate navelor maritime;
c) cantitãþile aflate în tranzit direct, cu excepþia stocurilor
deþinute în porturile de descãrcare;
d) cantitãþile din conducte, din autocisterne ºi vagoanecisternã, din rezervoarele de stocare ale staþiilor de
distribuþie, precum ºi cele deþinute de micii consumatori;
e) cantitãþile deþinute de forþele armate ºi cele rezervate
acestora de cãtre Administraþia Naþionalã a Rezervelor de
Stat ºi de unitãþile din domeniul industriei petroliere.
Art. 6. Ñ Nivelul stocurilor minime este echivalent cu
consumul intern mediu zilnic al produselor petroliere
prevãzute la art. 4, realizat pentru 67,5 zile din anul calendaristic precedent.
Art. 7. Ñ Constituirea stocurilor minime se realizeazã
etapizat începând cu anul 2002, pe o perioadã de maximum 10 ani.
Art. 8. Ñ (1) Finanþarea stocurilor minime se realizeazã
în proporþie de 50% de la bugetul de stat pentru
constituirea de cãtre Administraþia Naþionalã a Rezervelor
de Stat a jumãtate din nivelul anual aprobat al stocurilor ºi
în proporþie de 50% din sursele proprii ale persoanelor juridice prevãzute în anexã, pentru constituirea celeilalte
jumãtãþi din nivelul anual aprobat al stocurilor.
(2) Cheltuielile pentru menþinerea stocurilor minime constituite de Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat,
aflate în custodie la persoanele juridice prevãzute în
anexã, revin în sarcina acestora.
Art. 9. Ñ (1) Stocurile minime pot fi menþinute sub
formã de þiþei, produse intermediare ºi produse finite.
(2) Produsele finite vor fi luate în considerare în cantitãþile existente ca atare, iar þiþeiul brut ºi produsele intermediare vor fi exprimate în echivalent produse finite,
proporþional cu produsele finite ce au rezultat din prelucrare
în decursul anului calendaristic precedent.
Art. 10. Ñ (1) Ministerul Industriei ºi Resurselor este
autoritatea competentã care coordoneazã constituirea,
menþinerea, controlul ºi supravegherea stocurilor minime.
(2) Ministerul Industriei ºi Resurselor propune Guvernului
nivelul stocurilor minime ºi structura sortimentalã a acestora
în condiþii nediscriminatorii ºi de transparenþã.
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(3) Ministerul Industriei ºi Resurselor are urmãtoarele
atribuþii ºi rãspunderi principale:
a) elaboreazã propuneri privind nivelul anual al stocurilor
minime pânã la data de 31 martie ºi verificã realizarea
acestora pânã la data de 31 decembrie în primii 5 ani de
la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã
ºi pânã la data de 31 iulie în perioada urmãtoare;
b) propune structura stocurilor minime ºi cantitãþile obligatorii deþinute de fiecare persoanã juridicã prevãzutã în
anexã;
c) controleazã utilizarea stocurilor minime în cazul
apariþiei unei disfuncþionalitãþi în aprovizionarea cu produse
petroliere a pieþei interne;
d) elaboreazã metodologia necesarã pentru identificarea,
monitorizarea ºi verificarea stocurilor minime;
e) informeazã Guvernul asupra activitãþilor desfãºurate
pentru asigurarea stocurilor minime prin rapoarte anuale.
Informaþiile despre constituirea stocurilor minime sunt disponibile la Ministerul Industriei ºi Resurselor pentru pãrþile
interesate.
(4) Nivelul anual al stocurilor minime, structura sortimentalã ºi defalcarea acestora pe persoanele juridice
prevãzute în anexã, precum ºi spaþiile de depozitare la
aceste persoane juridice, pentru constituirea în custodie de
cãtre Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat a nivelului anual aprobat pentru aceasta, se aprobã prin hotãrâre
a Guvernului.
(5) În cursul anului poate fi operatã modificarea structurii sortimentale ºi a defalcãrii pe persoane juridice, în
cadrul limitelor anuale aprobate, prin ordin al ministrului
industriei ºi resurselor.
Art. 11. Ñ (1) Constituie contravenþii urmãtoarele fapte
ºi se sancþioneazã astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. a) ºi d), cu
amendã de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei, cu
excepþia stocurilor pãstrate în custodie, în condiþiile legii;
b) nerespectarea prevederilor art. 3 lit. b) ºi c), cu
amendã de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.
(2) Constatarea contravenþiilor prevãzute la alin. (1) ºi
aplicarea sancþiunilor se fac de cãtre personalul anume
împuternicit de Ministerul Industriei ºi Resurselor.
(3) Contravenþiilor prevãzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 180/2002.
Art. 12. Ñ Prezenta ordonanþã de urgenþã intrã în
vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 30 aprilie 2002.
Nr. 54.

ANEXÃ
LISTA

persoanelor juridice care constituie stocuri minime
1. Rafinãrii:
a) Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Ñ
sucursala Petrobrazi Ploieºti;
b) Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Ñ
sucursala Arpechim Piteºti;
c) Societatea Comercialã ”Petrotel LukoilÒ Ñ S.A.
Ploieºti;
d) Societatea Comercialã ”Rompetrol PetromidiaÒ Ñ S.A.
Constanþa;
e) Societatea Comercialã ”RafoÒ Ñ S.A. Oneºti;

f) Societatea Comercialã ”AstraÒ Ñ S.A. Ploieºti;
g) Societatea Comercialã ”Rompetrol VegaÒ Ñ S.A.
Ploieºti;
h) Societatea Comercialã ”Steaua RomânãÒ Ñ S.A.
Câmpina;
i) Societatea Comercialã ”Rafinãria DãrmãneºtiÒ Ñ S.A.
Dãrmãneºti;
j) Societatea Comercialã ”PetrolsubÒ Ñ S.A. Suplacul de
Barcãu.
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2. Unitãþi care au obiect de activitate depozitarea ºi
distribuþia angro:
a) Societatea Naþionalã a Petrolului ”PetromÒ Ñ S.A. Ñ
sucursalele ”PecoÒ ºi ”CompetrolÒ;
b) alte unitãþi de distribuþie angro*).
3. Operatori de încãrcare/descãrcare ºi transport de þiþei
ºi produse petroliere:

a)
b)
4.
a)
b)
5.

Societatea Comercialã ”ConpetÒ Ñ S.A.;
Societatea Comercialã ”OilÒ Ñ S.A. Ñ Terminal.
Principali consumatori:
Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.;
alþi consumatori*).
Alte persoane juridice*).

*) Nominalizarea acestora se va face prin hotãrâre a Guvernului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul de Interne din România ºi Ministerul de Interne
din Republica Ungarã privind colaborarea în domeniul învãþãmântului de specialitate,
semnat la Bucureºti la 10 decembrie 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Protocolul dintre Ministerul de
Interne din România ºi Ministerul de Interne din Republica

Ungarã privind colaborarea în domeniul învãþãmântului de
specialitate, semnat la Bucureºti la 10 decembrie 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 25 aprilie 2002.
Nr. 416.

Contrasemneazã:
p. Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

PROTOCOL
între Ministerul de Interne din România ºi Ministerul de Interne din Republica Ungarã
privind colaborarea în domeniul învãþãmântului de specialitate
Ministerul de Interne din România ºi Ministerul de Interne din Republica Ungarã, denumite în continuare pãrþi,
în dorinþa de a extinde colaborarea în domeniul învãþãmântului de specialitate, al perfecþionãrii pregãtirii personalului între structurile administrative ºi instituþiile de învãþãmânt,
cu intenþia realizãrii unui sistem de învãþãmânt adecvat, prin schimburi continue de experienþã,
au convenit urmãtoarele:
1. Ministerele vor acþiona în scopul cunoaºterii reciproce
a locului, rolului ºi competenþelor structurilor cu atribuþii în
domeniul învãþãmântului de specialitate.
2. Ministerele se vor informa reciproc cu privire la concepþia de formare ºi pregãtire continuã a personalului lor,
la actele normative de reglementare a domeniului, sistemul
instituþiilor de învãþãmânt, structura organizatoricã, profilurile
ºi modalitatea de funcþionare, cu accent pe urmãtoarele
probleme:
a) regulamentele de organizare ºi funcþionare;
b) structura, conþinutul ºi metodologia de elaborare a
planurilor de învãþãmânt ºi a programelor analitice;
c) criteriile ºi metodele de recrutare ºi selecþionare a
candidaþilor la concursurile de admitere;
d) formele ºi metodele de învãþãmânt ºi baza didacticomaterialã aferentã;
e) ponderea ºi conþinutul activitãþilor practice în ansamblul învãþãmântului de specialitate;
f) selecþionarea ºi pregãtirea continuã a personalului
didactic din instituþiile de învãþãmânt;
g) formele ºi modalitãþile de pregãtire continuã a personalului în unitãþi teritoriale ºi în instituþii de învãþãmânt;
h) raportul dintre perfecþionare ºi dezvoltarea carierelor
personalului.

3. Ministerele se vor informa cu privire la colaborarea
instituþiilor proprii de învãþãmânt cu alte instituþii de
învãþãmânt din terþe state, precum ºi în privinþa programelor de pregãtire organizate la nivel internaþional.
4. Ministerele vor organiza, pe bazã de reciprocitate,
urmãtoarele tipuri de activitãþi:
a) stagii de pregãtire în instituþii de învãþãmânt, pe probleme de interes comun;
b) participarea unor cadre didactice ºi a altor specialiºti
la desfãºurarea nemijlocitã a unor activitãþi de învãþãmânt
în instituþii ºcolare ºi unitãþi din subordinea celor douã
ministere;
c) schimburi de materiale documentare privind recrutarea, selecþia, organizarea ºi desfãºurarea procesului de
învãþãmânt;
d) schimburi de publicaþii ºi acte normative;
e) organizarea, pe probleme de interes comun, a unor
mese rotunde, simpozioane, sesiuni de comunicãri ºi referate;
f) participarea la competiþii sportive organizate de
instituþiile de învãþãmânt ale celor douã ministere.
5. Ministerele sprijinã efectuarea, pe bazã de reciprocitate, de cãtre personalul din structurile de pregãtire, a concediilor de odihnã în România ºi Republica Ungarã.
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6. În primul trimestru al fiecãrui an ministerele vor evalua alternativ, la Bucureºti ºi Budapesta, activitatea de cooperare desfãºuratã în anul precedent ºi vor stabili de
comun acord programul pentru perioada urmãtoare.
7. Cheltuielile ocazionate de primirea delegaþiilor
(cazare, masã, transport intern, asistenþã medicalã, translaþie, organizarea unor programe ºi activitãþi) vor fi suportate de cãtre ministerul primitor.
8. Pentru aplicarea prezentului protocol ministerele desemneazã urmãtoarele structuri:
Ñ Direcþia management resurse umane din cadrul
Ministerului de Interne din România; ºi
Ñ Direcþia de învãþãmânt din cadrul Ministerului de
Interne din Republica Ungarã.
Despre eventualele modificãri în privinþa organelor desemnate mai sus ministerele se vor informa în termen de
cel mult 30 de zile.

9. Prezentul protocol va intra în vigoare la data ultimei
notificãri prin care ministerele îºi comunicã îndeplinirea procedurilor interne necesare intrãrii sale în vigoare ºi este
valabil pânã la data de 31 decembrie 2003, valabilitatea
acestuia, în cazul în care nu este denunþat, prelungindu-se
automat din 2 în 2 ani.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat
numai cu acordul ministerelor.
Prezentul protocol poate fi denunþat în scris de oricare
dintre ministere. În acest caz prezentul protocol îºi pierde
valabilitatea dupã 3 luni de la data primirii notificãrii scrise
de cãtre celãlalt minister.
Semnat la Bucureºti la data de 10 decembrie 2001, în
douã exemplare originale, fiecare în limbile românã ºi
maghiarã, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Ministerul de Interne din România,
Ioan Rus

Pentru Ministerul de Interne din Republica Ungarã,
Sandor Pinter

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind darea în administrarea Casei judeþene de pensii Dolj a unui imobil proprietate publicã
a statului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia ºi având în vedere prevederile art. 10 din Normele metodologice pentru
trecerea în proprietatea publicã a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executãrii silite,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 682/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã darea în administrarea
Casei judeþene de pensii Dolj a imobilului, proprietate
publicã a statului, situat în municipiul Craiova,

str. Mihail Kogãlniceanu nr. 14, judeþul Dolj, identificat
potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 25 aprilie 2002.
Nr. 419.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se dã în administrarea Casei judeþene de pensii Dolj
Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Municipiul Craiova, str. Mihail Kogãlniceanu nr. 14,
judeþul Dolj

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

clãdirea 1 = P+1
clãdirea 2 = S+P+2E
suprafaþa desfãºuratã = 2.216,25 m2
suprafaþa terenului = 1.148,07 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din folosinþa Ministerului
de Interne în administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor pentru Episcopia Ortodoxã Românã Caransebeº
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
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Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului aflat în
domeniul public al statului, situat în satul Gornea, comuna
Sicheviþa, judeþul Caraº-Severin, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din folosinþa Ministerului de Interne în

administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor pentru
Episcopia Ortodoxã Românã Caransebeº.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut la
art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 25 aprilie 2002.
Nr. 420.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din folosinþa Ministerului de Interne
în administrarea Ministerului Culturii ºi Cultelor pentru Episcopia Ortodoxã Românã Caransebeº
Locul unde este
situat imobilul

Satul Gornea,
comuna
Sicheviþa,
judeþul
Caraº-Severin

Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridicã
la care se
transmite imobilul

Ministerul de Interne

Ministerul Culturii
ºi Cultelor,
pentru Episcopia
Ortodoxã Românã
Caransebeº

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Suprafaþa construitã = 395,2 m2
Suprafaþa desfãºuratã = 395,2 m2
Suprafaþa terenului aferent = 5.755 m2

Numãrul de identificare
atribuit de Ministerul
Finanþelor Publice

105.013

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Slovace
privind notificarea rapidã a unui accident nuclear ºi schimbul de informaþii asupra instalaþiilor nucleare,
semnat la Bucureºti la 19 februarie 2002
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi
ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul dintre Guvernul
României ºi Guvernul Republicii Slovace privind notificarea

rapidã a unui accident nuclear ºi schimbul de informaþii asupra
instalaþiilor nucleare, semnat la Bucureºti la 19 februarie 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Florin Stadiu,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoanã
Ministrul delegat la Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii pentru activitatea de cercetare,
ªerban Constantin Valeca
Bucureºti, 25 aprilie 2002.
Nr. 422.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 319/14.V.2002

7

ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Slovace privind notificarea rapidã a unui accident nuclear
ºi schimbul de informaþii asupra instalaþiilor nucleare
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Slovace, denumite în continuare pãrþi contractante,
conºtiente de importanþa cooperãrii internaþionale în domeniul garantãrii folosirii energiei atomice în condiþii de siguranþã,
conºtiente de necesitatea prevenirii accidentelor nucleare ºi a limitãrii consecinþelor lor transfrontaliere,
fãcând referire la Convenþia cu privire la notificarea rapidã a unui accident nuclear (denumitã în continuare Convenþia AIEA),
adoptatã la Viena la data de 26 septembrie 1986, ºi la Convenþia cu privire la asistenþa în caz de accident nuclear sau urgenþã radiologicã, adoptatã la Viena la 26 septembrie 1986,
având în vedere cã România ºi Republica Slovacã sunt pãrþi la Convenþia privind securitatea nuclearã, adoptatã la Viena la
17 iunie 1994, ºi
ferm hotãrâte sã încheie pe aceastã bazã un instrument legal bilateral care sã faciliteze notificarea rapidã a unui accident
nuclear produs pe teritoriile statelor pãrþilor contractante ºi sã asigure schimbul de informaþii asupra instalaþiilor nucleare,
au convenit cele ce urmeazã:
ARTICOLUL 1
Domeniul de aplicare

1. Prevederile prezentului acord se aplicã accidentelor nucleare
care implicã instalaþiile ºi activitãþile menþionate la art. 1 alin. 1
din Convenþia AIEA, precum ºi în cazurile menþionate la art. 2
alin. 3 din prezentul acord.
2. Schimbul de informaþii asupra instalaþiilor nucleare, potrivit
prevederilor prezentului acord, se limiteazã la instalaþiile menþionate
la art. 1 alin. 2 din Convenþia AIEA.
3. În scopurile prezentului acord, imediat dupã intrarea sa în
vigoare fiecare parte contractantã va stabili ºi va pune la dispoziþie celeilalte pãrþi contractante lista cuprinzând instalaþiile ºi
activitãþile referitoare la aplicaþiile paºnice ale energiei atomice,
situate sau desfãºurate pe teritoriul statului sãu. Aceastã listã va
fi actualizatã de îndatã ce a început construcþia unei noi instalaþii
sau se întreprinde o nouã activitate.
ARTICOLUL 2
Notificarea unui accident nuclear

1. În caz de accident nuclear pe teritoriul statului uneia dintre
pãrþile contractante, survenit în instalaþiile sau ca rezultat al
activitãþilor menþionate la art. 1 din Convenþia AIEA, accident care
este sau poate fi la originea unei degajãri transfrontaliere de materiale radioactive pe teritoriul statului celeilalte pãrþi contractante, partea
contractantã pe teritoriul statului cãreia a avut loc accidentul va
informa operativ cealaltã parte contractantã, furnizându-i toate
informaþiile disponibile, conform art. 5 din Convenþia AIEA. Informaþiile
vor conþine urmãtoarele date, pe mãsurã ce devin disponibile:
a) momentul, localizarea exactã, dacã este cazul, ºi natura
accidentului nuclear;
b) date privind instalaþia sau activitatea implicatã;
c) cauza presupusã sau cunoscutã ºi evoluþia previzibilã a
accidentului nuclear;
d) caracteristicile generale ale degajãrilor de substanþe radioactive, incluzând, în mãsura în care este posibil ºi adecvat,
natura, forma fizicã ºi chimicã probabilã ºi cantitatea, compoziþia
ºi înãlþimea efectivã a degajãrilor de substanþe radioactive, precum ºi comportarea lor în timp;
e) informaþii privind condiþiile meteorologice ºi hidrologice existente la acea datã ºi de prognozã, necesare pentru prevederea
degajãrilor transfrontaliere de substanþe radioactive;
f) rezultatele mãsurãtorilor de mediu, relevante pentru
degajãrile transfrontaliere de substanþe radioactive;
g) mãsurile de protecþie luate sau planificate în afara amplasamentelor;
h) comportarea prevãzutã în timp a degajãrilor de substanþe
radioactive.
2. Informaþiile menþionate la alin. 1 vor fi suplimentate în conformitate cu evoluþia situaþiei, atât timp cât existã circumstanþele
menþionate la art. 2 alin. 1 dinl prezentul acord.
3. Dacã sistemul de monitorizare radioactivã al uneia dintre
pãrþile contractante detecteazã o creºtere a nivelului de radiaþii
peste nivelul normal, care nu este cauzatã de degajãri radioactive
provenite din instalaþii nucleare aflate pe teritoriul statului sãu ori
din activitãþi derulate pe teritoriul statului sãu, aceastã parte contractantã va notifica operativ celeilalte pãrþi contractante.
4. Prima informare, redactatã în limba englezã, va fi primitã
direct de punctele de contact oficiale. Pãrþile contractante se vor

informa reciproc prin notificare scrisã, prin autoritãþile competente,
asupra punctelor de contact oficiale ºi asupra modificãrii acestora.
5. La cerere, pãrþile contractante se vor informa reciproc asupra oricãrui eveniment referitor la instalaþii nucleare ºi activitãþi,
altele decât cele specificate la art. 1 din Convenþia AIEA.
ARTICOLUL 3
Schimbul de informaþii ºi consultãri

1. Pãrþile contractante vor face schimb de informaþii privind
instalaþiile nucleare aflate în operare, instalaþiile nucleare planificate a fi construite ori aflate în faza de construcþie, punere în
funcþiune, dezafectare ori dezafectate deja, care sunt amplasate
pe teritoriul statelor lor, precum ºi informaþiile privind activitãþile
nucleare respective.
2. Pãrþile contractante pot organiza consultãri inter alia cu privire
la experienþa de exploatare a instalaþiilor nucleare, planificarea în
situaþii de urgenþã radiologicã, la reglementãrile privind radioprotecþia
ºi securitatea nuclearã, precum ºi asupra rezultatelor privind expunerea la radiaþii a lucrãtorilor, populaþiei ºi a mediului. Astfel de consultãri pot fi organizate la cererea fiecãrei pãrþi contractante.
3. Autoritãþile competente vor desemna coordonatori pentru
schimbul de informaþii ºi de experienþã. Autoritãþile competente îºi
vor notifica reciproc, în scris, nominalizarea coordonatorilor.
Autoritãþile competente îºi vor notifica în scris orice modificare a
coordonatorilor.
ARTICOLUL 4
Confidenþialitatea informaþiilor

Dacã partea contractantã care transmite informaþii va considera
cerinþa privind confidenþialitatea acestora ca fiind indispensabilã,
va indica în mod clar celeilalte pãrþi contractante natura confidenþialã a informaþiei. Informaþiile confidenþiale vor fi utilizate doar
în cadrul autoritãþilor competente ale pãrþilor contractante specificate la art. 5 din prezentul acord. Aceste informaþii vor fi difuzate
altor organisme guvernamentale ale pãrþii contractante, cu acordul
scris prealabil al pãrþii contractante care le transmite. Astfel de
informaþii confidenþiale nu pot fi aduse la cunoºtinþã unei terþe
pãrþi fãrã acordul scris al pãrþilor contractante. Informaþiile care nu
au naturã confidenþialã pot fi utilizate liber.
ARTICOLUL 5
Autoritãþile competente

1. Autoritãþile competenþe ale pãrþilor contractante pentru aplicarea prevederilor prezentului acord sunt:
Ñ pentru România: Comisia Naþionalã pentru Controlul
Activitãþilor Nucleare;
Ñ pentru Republica Slovacã: Autoritatea de Reglementare
Nuclearã a Republicii Slovace.
2. Pãrþile contractante se vor informa reciproc asupra oricãrei
schimbãri privind autoritãþile lor competente menþionate la alin. 1.
3. Autoritãþile competente ale pãrþilor contractante pot stabili
înþelegeri cu caracter administrativ pentru a facilita aplicarea efectivã a prezentului acord.
ARTICOLUL 6
Reglementarea diferendelor

Orice diferende între pãrþile contractante privind interpretarea
sau aplicarea prevederilor prezentului acord se vor soluþiona prin
negocieri între pãrþile contractante.
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ARTICOLUL 7
Raportul faþã de alte acorduri internaþionale

Prezentul acord nu afecteazã drepturile ºi obligaþiile statelor
pãrþilor contractante, ce decurg din alte acorduri internaþionale în
acest domeniu, la care acestea sunt pãrþi.
ARTICOLUL 8
Dispoziþii tranzitorii ºi finale

Prezentul acord poate fi modificat ori amendat în orice
moment, cu consimþãmântul pãrþilor contractante. Orice modificãri
sau amendamente vor intra în vigoare prin notificare scrisã, în
conformitate cu art. 9 din prezentul acord.
Pentru Guvernul României,
Lucian Biro,
preºedintele Comisiei Naþionale
pentru Controlul Activitãþilor Nucleare din România

ARTICOLUL 9

1. Prezentul acord va fi supus procedurii de aprobare în conformitate cu legislaþia internã a pãrþilor contractante ºi va intra în
vigoare la data primirii ultimei note diplomatice privind îndeplinirea
procedurii de aprobare.
2. Prezentul acord se încheie pe o perioadã nedeterminatã.
Fiecare parte contractantã poate denunþa în orice moment prezentul acord printr-o notificare scrisã. Acordul va înceta sã fie în
vigoare dupã trecerea unei perioade de 12 luni de la data primirii notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã.
Semnat la Bucureºti la 19 februarie 2002, în douã exemplare
originale, fiecare în limbile românã, slovacã ºi englezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenþã de interpretare va
prevala textul în limba englezã.
Pentru Guvernul Republicii Slovace,
Lubomir Kuchta,
preºedintele interimar al Autoritãþii
de Reglementare Nuclearã a Republicii Slovace

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã la Societatea Comercialã ”ªantierul NavalÒ Ñ S.A.
Constanþa
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”ªantierul NavalÒ Ñ S.A. Constanþa,
emite prezentul ordin.
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finanþelor
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în
perioada de privatizare la Societatea Comercialã ”ªantierul NavalÒ Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte ministere ºi
Ñ S.A. Constanþa, denumitã în continuare societate comercialã, cu instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fonsediul în municipiul Constanþa, Incintã Port Constanþa, judeþul durilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor administraþiei publice
Constanþa, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligaþii
nr. J 13/3.515/1991, începând cu data de 1 mai 2002.
bugetare pentru datoriile bugetare acumulate pânã la data de
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada pri- 31 decembrie 2001;
vatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor
special acordat de ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea acestora ºi efecAdministrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va cuprinde în tuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor
principal, dar fãrã a se limita la acestea, urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a societãþii mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada pricomerciale, cu accent pe pãstrarea integritãþii patrimoniului actual;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii vatizãrii înceteazã la data transferului dreptului de proprietate asuprocedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în pra acþiunilor, în situaþia privatizãrii societãþii comerciale, sau la
vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror mãsuri de execu- data stabilitã prin ordin al ministrului Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
tare silitã împotriva societãþii comerciale;
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 9 mai 2002.
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