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HOTÃRÂRI

ALE

CAMEREI

DEPUTAÞILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputaþilor nr. 35/2001 privind instituirea Comisiei speciale
pentru elaborarea propunerilor legislative prevãzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul naþional de decoraþii al României ºi avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea
ordonanþelor ºi ordonanþelor de urgenþã emise de Guvern în acest domeniu
În temeiul prevederilor art. 64 din Constituþia României ºi ale art. 79 din Regulamentul Camerei Deputaþilor, republicat,
Camera Deputaþilor adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Hotãrârea Camerei Deputaþilor
nr. 35/2001 privind instituirea Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative prevãzute la art. 79 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al
României ºi avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea
ordonanþelor ºi ordonanþelor de urgenþã emise de Guvern
în acest domeniu, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 355 din 2 iulie 2001, se modificã
dupã cum urmeazã:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Comisia specialã prevãzutã la art. 1 va prelua documentele fostei comisii speciale instituite prin
Hotãrârea Camerei Deputaþilor nr. 12 din 21 aprilie 1997,
va revedea ºi va îmbunãtãþi propunerile legislative elaborate

de cãtre aceasta în aplicarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României ºi va elabora, pentru fiecare decoraþie, proiectul de lege ºi proiectul de
regulament, pe care le va prezenta Biroului permanent al
Camerei Deputaþilor în termen de 2 ani de la data adoptãrii
prezentei hotãrâri.Ò
2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Pentru elaborarea proiectelor comisia va dispune de un post de expert ºi un post de referent, încadraþi cu contract de muncã pe duratã determinatã, ºi va
putea folosi experþi în heraldicã, istorie, graficã, plasticã sau
în alte specialitãþi conexe, care vor beneficia de drepturile
prevãzute de lege pentru colaboratori.Ò

Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 11 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU
Bucureºti, 11 iunie 2002.
Nr. 13.

DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru trecerea în rezervã a unui general de brigadã
din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a) ºi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din
Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Pe data de 31 mai 2002 domnul general de brigadã
Marin Florea Oanã se trece în rezervã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 iunie 2002.
Nr. 514.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea a doi judecãtori
la Curtea Supremã de Justiþie
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 99 alin. (1), ale art. 124
alin. (1) ºi ale art. 133 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi ale
art. 12 alin. (1) din Legea Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993, republicatã,
având în vedere propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit
Hotãrârii nr. 213 din 28 mai 2002,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Doamna Cristina Luzescu ºi domnul Constantin Furtunã
se numesc în funcþia de judecãtor la Curtea Supremã de Justiþie pentru o
perioadã de 6 ani.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 10 iunie 2002.
Nr. 515.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind iodarea universalã a sãrii destinate consumului uman,
hranei animalelor ºi utilizãrii în industria alimentarã
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezenta hotãrâre reglementeazã condiþiile
referitoare la iodarea universalã a sãrii destinate consumului uman, hranei animalelor ºi utilizãrii în industria alimentarã, în scopul prevenirii tulburãrilor prin carenþa de iod.
Art. 2. Ñ În sensul prezentei hotãrâri, termenii ºi expresiile de mai jos semnificã dupã cum urmeazã:
a) tulburãrile prin deficit de iod sunt stãrile patologice,
manifeste sau fruste, apãrute ca rezultat al disfuncþiilor tiroidei cauzate printr-un aport insuficient de iod în organism;
b) prevenirea tulburãrilor prin deficit de iod este ansamblul
de mãsuri care au ca scop acoperirea nevoilor de iod ale
organismului, consumul de sare iodatã universal fiind mijlocul cel mai accesibil pentru realizarea acestui scop;
c) iodarea universalã a sãrii reprezintã procesul de introducere a iodului în sare, pentru orice tip de consum:
uman, animal, industrie alimentarã;
d) sarea pentru consum alimentar uman este un produs
cristalin în a cãrui compoziþie predominã clorura de sodiu
(NaCl), obþinut prin extragere din depozitele naturale subterane sau din apa de mare, potrivit Codex Standard pentru
sarea destinatã consumului alimentar;
e) sarea iodatã este sarea destinatã consumului uman,
hranei animalelor ºi utilizãrii în industria alimentarã, la care
s-a adãugat iod, sub formã de iodat sau iodurã de potasiu.
CAPITOLUL II
Condiþii de calitate ºi de securitate
Art. 3. Ñ În România, în alimentaþia oamenilor, hrana
animalelor ºi în industria alimentarã se utilizeazã numai
sarea iodatã.

Art. 4. Ñ (1) Condiþiile de calitate ºi de securitate pentru sarea utilizatã ca suport în vederea obþinerii sãrii iodate
trebuie sã fie conforme cu SR 13 360/1996. Conþinutul de
NaCl din sarea utilizatã pentru iodare nu trebuie sã fie mai
mic de 97%.
(2) Sarea iodatã trebuie sã conþinã 20 ± 5 mg iod/kg
de sare, respectiv 34 ± 8,5 mg iodat de potasiu/kg de sare
sau 26 ± 6,5 mg iodurã de potasiu/kg de sare.
Art. 5. Ñ Metoda de iodare a sãrii, calitatea ºi securitatea, concentraþia de iod, metodele de control aplicate în
procesul de iodare ºi pãstrarea pânã în momentul consumului/utilizãrii a concentraþiei de iod stabilite prin prezenta
hotãrâre trebuie sã întruneascã toate condiþiile prevãzute de
reglementãrile în vigoare.
Art. 6. Ñ (1) Procesele de producþie Ñ purificare,
recristalizare, iodare Ñ, de ambalare ºi etichetare, precum
ºi activitãþile de transport, depozitare, comercializare a sãrii
trebuie sã se desfãºoare cu respectarea strictã a normelor
de igienã în vigoare privind siguranþa alimentelor, evitându-se
orice risc de contaminare.
(2) Normele privind siguranþa alimentelor se aplicã ºi
pentru sarea iodatã importatã.
Art. 7. Ñ Pentru sarea iodatã se folosesc ambalaje
care menþin calitatea sãrii ºi concentraþia de iod stabilite,
pânã la data de durabilitate minimalã stabilitã de
producãtor.
Art. 8. Ñ Autoritãþile/instituþiile cu atribuþii de control în
domeniul siguranþei alimentelor au obligaþia sã
identifice/determine prezenþa iodului/concentraþia de iod din
sarea iodatã.
Art. 9. Ñ Etichetarea sãrii iodate se face în conformitate
cu prevederile legale în vigoare. Denumirea sub care se
vinde produsul este ”Sare iodatãÒ.
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Art. 10. Ñ Pe teritoriul României sunt interzise: importul
în vederea comercializãrii, precum ºi producþia ºi comercializarea de sare neiodatã pentru utilizarea în alimentaþia
omului, hrana animalelor ºi în industria alimentarã.
CAPITOLUL III
Inspecþia ºi controlul sãrii iodate
Art. 11. Ñ Inspecþia ºi controlul sãrii iodate sunt obligatorii ºi se efectueazã de cãtre reprezentanþii împuterniciþi ai
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, Ministerului Agriculturii,
Alimentaþiei ºi Pãdurilor ºi ai Autoritãþii Naþionale pentru
Protecþia Consumatorilor, conform atribuþiilor ce le revin.
CAPITOLUL IV
Sancþiuni
Art. 12. Ñ (1) Urmãtoarele fapte constituie contravenþii:
a) livrarea de cãtre producãtori sau importatori a sãrii
iodate pentru consumul uman, hrana animalelor ºi pentru
industria alimentarã, cu un conþinut de iod sub cel stabilit
de prezenta hotãrâre;
b) utilizarea în industria alimentarã a sãrii neiodate;
c) comercializarea de sare iodatã cu un conþinut de iod
sub cel stabilit de prezenta hotãrâre, ca urmare a nerespectãrii de cãtre agentul economic a condiþiilor privind
transportul, depozitarea ºi comercializarea stabilite de producãtor.
(2) Contravenþiile prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b) se
sancþioneazã cu amendã de la 100 milioane lei la 150 milioane lei, iar cea prevãzutã la alin. (1) lit. c) se
sancþioneazã cu amendã de la 50 milioane lei la 150 milioane lei.
Art. 13. Ñ Sãvârºirea faptelor prevãzute la art. 12 se
sancþioneazã, pe lângã amendã, ºi cu suspendarea

activitãþii agentului economic, potrivit reglementãrilor specifice
ale autoritãþilor prevãzute la art. 11.
Art. 14. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor se fac de cãtre personalul împuternicit al autoritãþilor competente prevãzute la art. 11.
Art. 15. Ñ Contravenþiilor prevãzute la art. 12 le sunt
aplicabile dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri
prin Legea nr. 180/2002.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 16. Ñ Ministerul Industriei ºi Resurselor, Ministerul
Sãnãtãþii ºi Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentaþiei ºi
Pãdurilor, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ºi Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor au obligaþia de a
elabora planurile de mãsuri pentru aplicarea prezentei
hotãrâri.
Art. 17. Ñ Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã, pentru sarea destinatã consumului uman, începând cu data de
31 decembrie 2002, iar pentru sarea utilizatã în industria
alimentarã ºi pentru sarea utilizatã pentru hrana animalelor,
începând cu data de 31 decembrie 2003, cu excepþia prevederilor art. 16 care se aplicã de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 18. Ñ Pe data de 31 decembrie 2002 se abrogã
Hotãrârea Guvernului nr. 779/1995 privind reglementarea
consumului de sare iodatã, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 233 din 10 octombrie 1995, ºi
lit. c) a pct. 16 din anexa nr. 1a) la Hotãrârea Guvernului
nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din
27 februarie 2002, precum ºi orice alte prevederi contrare
prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Radu Deac,
secretar de stat
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor,
Ilie Sârbu

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Autoritatea Naþionalã
pentru Protecþia Consumatorilor
Rovana Plumb,
secretar de stat

Bucureºti, 5 iunie 2002.
Nr. 568.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere ºi al prefecturilor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 314/2001 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea comisiilor de dialog
social în cadrul unor ministere ºi al prefecturilor, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din
22 martie 2001, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ În cadrul ministerelor prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezenta hotãrâre ºi al
Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului, precum ºi la nivelul judeþelor ºi al municipiului
Bucureºti se vor înfiinþa ºi vor funcþiona comisii de dialog
social între administraþia publicã, patronat ºi sindicate.Ò
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2. Litera a) din cadrul literei B a articolului 2 va avea
urmãtorul cuprins:
”a) prefectul, precum ºi reprezentanþi ai prefectului, ai
serviciilor publice descentralizate ale ministerelor ºi celorlalte organe de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi ai Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului, numiþi prin ordin de cãtre prefect;Ò
3. La articolul 2 litera B se introduce litera a 1 ) cu
urmãtorul cuprins:
”a1) preºedintele consiliului judeþean;Ò
4. La articolul 2 litera B, litera b) va avea urmãtorul
cuprins:
”b) câte un reprezentant numit de fiecare confederaþie
patronalã reprezentativã la nivel naþional;Ò
5. La articolul 2 litera B, litera c) va avea urmãtorul
cuprins:
”c) câte un reprezentant numit de fiecare confederaþie
sindicalã reprezentativã la nivel naþional.Ò
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6. La articolul 3 alineatul (1), litera b) va avea urmãtorul
cuprins:
”b) la nivel teritorial, conducerea comisiilor de dialog
social este asiguratã de cãtre prefect ºi preºedintele consiliului judeþean, prin rotaþie.Ò
7. La articolul 4, litera a) va avea urmãtorul cuprins:
”a) asigurarea unor relaþii de parteneriat social Ñ administraþie, patronat, sindicate Ñ, care sã permitã o informare
reciprocã permanentã asupra problemelor care sunt de
domeniul de interes al administraþiei sau al partenerilor
sociali;Ò
8. La articolul 4, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
”b) consultarea partenerilor sociali asupra iniþiativelor
legislative sau de altã naturã, cu caracter economicosocial;Ò
Art. II. Ñ În termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri, în cadrul ministerelor, al
Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului, precum ºi în cadrul organelor administraþiei publice
la nivel judeþean ºi al municipiului Bucureºti comisiile de
dialog social vor fi reorganizate în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 5 iunie 2002.
Nr. 569.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea tarifului de licenþiere a Regiei Autonome ”Administraþia Românã a Serviciilor
de Trafic AerianÒ Ñ ROMATSA pentru anul 2002
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 3 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului
nr. 46/1998 pentru stabilirea unor mãsuri în vederea îndeplinirii obligaþiilor asumate de România prin aderarea la
Convenþia internaþionalã EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaþiei aeriene ºi la Acordul multilateral privind tarifele de rutã aerianã, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 52/1999, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Tariful de licenþiere pentru anul 2002 a Regiei
Autonome ”Administraþia Românã a Serviciilor de Trafic
AerianÒ Ñ ROMATSA, ca agent economic aeronautic prestator de servicii de trafic aerian civil, se stabileºte la nivelul
echivalentului în lei al sumei de 6,858 milioane euro, prin
utilizarea cursului de schimb leu/euro de la data plãþii.
Art. 2. Ñ Regia Autonomã ”Administraþia Românã a
Serviciilor de Trafic AerianÒ Ñ ROMATSA înregistreazã în
contabilitate, pe cheltuieli deductibile fiscal, la 31 decembrie 2002, echivalentul în lei al ratei tarifului de licenþiere

pentru trimestrul IV al anului 2002, scadentã la 25 martie 2003,
prin utilizarea cursului de schimb leu/euro de la 31 decembrie 2002.
Art. 3. Ñ Diferenþa de curs valutar aferentã ratei pentru
trimestrul IV 2002, rezultatã între suma înregistratã pe cheltuieli la 31 decembrie 2002 ºi suma efectiv plãtitã la data
scadenþei, se va reflecta în contabilitatea Regiei Autonome
”Administraþia Românã a Serviciilor de Trafic AerianÒ Ñ
ROMATSA în cheltuieli deductibile fiscal aferente anului 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor ºi locuinþei,
Ion ªelaru,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucureºti, 5 iunie 2002.
Nr. 570.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea strategiei de privatizare a Societãþii Comerciale ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov,
inclusã în cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat) Ñ componenta
”Privatizarea a 5 mari societãþi comerciale prin intermediul bãncilor de investiþiiÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi ale art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se mandateazã Autoritatea pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului sã implementeze
strategia de privatizare a Societãþii Comerciale ”Tractorul
UTBÒ Ñ S.A. Braºov, respectiv vânzarea pachetului majoritar de acþiuni deþinut de Autoritatea pentru Privatizare ºi
Administrarea Participaþiilor Statului ºi a acþiunilor rezultate
în urma oricãrei conversii în acþiuni a unor datorii ale
Societãþii Comerciale ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov, cãtre
un investitor strategic/consorþiu de investitori, prin metoda
negociere.

Art. 2. Ñ Cota de participare la capitalul social oferitã
de Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului spre vânzare ºi care poate fi
dobânditã de investitorul strategic în procesul de privatizare
a Societãþii Comerciale ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov se
modificã ºi se definitiveazã, ca urmare a instituirii procedurii de administrare specialã, cu influenþa valoricã corespunzãtoare rezultatã din externalizarea/transferul unor active
cu caracter social ºi din conversia în acþiuni a unor datorii
ale Societãþii Comerciale ”Tractorul UTBÒ Ñ S.A. Braºov.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

Bucureºti, 5 iunie 2002.
Nr. 571.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL APELOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI
COMISIA NAÞIONALÃ PENTRU CONTROLUL ACTIVITÃÞILOR NUCLEARE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind cerinþele pentru calificarea personalului care asigurã
paza ºi protecþia materialelor ºi instalaþiilor protejate în domeniul nuclear
Preºedintele Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
în conformitate cu prevederile:
¥ Hotãrârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului;
¥ Ordinului ministrului apelor ºi protecþiei mediului nr. 86/2002;
¥ art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind cerinþele pentru calificarea personalului care asigurã paza ºi protecþia materialelor
ºi instalaþiilor protejate în domeniul nuclear, prevãzute în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Art. 3. Ñ Normele prevãzute la art. 1 intrã în vigoare în
termen de 30 de zile de la data publicãrii lor în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. Ñ Direcþia dezvoltare ºi resurse ºi Serviciul
garanþii nucleare, protecþie fizicã ºi ciclu combustibil vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Preºedintele Comisiei Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare,
Lucian Biro
Bucureºti, 12 aprilie 2002.
Nr. 106.
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ANEXÃ

NORME
privind cerinþele pentru calificarea personalului care asigurã paza
ºi protecþia materialelor ºi instalaþiilor protejate în domeniul nuclear
CAPITOLUL I
Domeniu ºi scop
Art. 1. Ñ Normele privind cerinþele pentru calificarea personalului care asigurã paza ºi protecþia materialelor ºi instalaþiilor protejate în domeniul nuclear sunt emise de Autoritate în baza
prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind
desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare, republicatã, cu
modificãrile ulterioare.
Art. 2. Ñ Calificarea personalului care asigurã paza ºi protecþia materialelor ºi instalaþiilor protejate din domeniul nuclear se
face conform prezentelor norme.
Art. 3. Ñ Termenii ºi expresiile folosite sunt definite în anexa
la prezentele norme.
Art. 4. Ñ Se va þine seama în plus faþã de prevederile prezentelor norme de prevederile Normelor de protecþie fizicã în
domeniul nuclear, prevederile Legii nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor ºi valorilor, cu modificãrile ulterioare, ºi de prevederile Legii nr. 17/1996 privind regimul armelor
de foc ºi al muniþiilor.
CAPITOLUL II
Criterii de angajare a personalului de pazã ºi protecþie
Art. 5. Ñ Pentru angajarea personalului de pazã ºi protecþie
este obligatorie deþinerea unei diplome de bacalaureat sau a unei
diplome echivalente.
Art. 6. Ñ Titularul de autorizaþie trebuie sã solicite avizarea
persoanelor care doresc sã se angajeze de cãtre IGP, DGCCOA,
structurã ce va face verificãrile conform competenþelor atribuite în
cadrul Ministerului de Interne.
Art. 7. Ñ Persoana care doreºte sã se angajeze trebuie sã
fie sãnãtoasã din punct de vedere fizic ºi sã nu aibã defecte
fizice care ar putea sã îi afecteze performanþa în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
Art. 8. Ñ În completarea art. 7 personalul de pazã ºi protecþie
trebuie sã fie admis la examenul medical realizat de un medic
specialist în medicina muncii.
Art. 9. Ñ Persoana care doreºte sã se angajeze trebuie sã
aibã acuitate vizualã, iar ochelarii sau lentilele de contact nu trebuie sã o stânjeneascã în îndeplinirea obligaþiilor atât în situaþii
normale, cât ºi în situaþii de urgenþã.
Art. 10. Ñ Persoana care doreºte sã se angajeze trebuie sã
prezinte certificat medical semnat de un medic specialist în medicina muncii, în care sã demonstreze cã are auzul normal.
Art. 11. Ñ Persoanele diagnosticate ca suferind de diabet sau
epilepsie nu pot fi angajate.
Art. 12. Ñ În fiºa medicalã a persoanei care doreºte sã se
angajeze nu trebuie sã existe antecedente legate de consumul de
alcool sau de droguri.
Art. 13. Ñ Sãnãtatea mentalã este obligatorie pentru angajare
ºi trebuie susþinutã de un certificat medical semnat de un medic
specialist.
Art. 14. Ñ Posesorii de arme ºi operatorii staþiei centrale de
alarmare trebuie sã demonstreze stabilitatea emoþionalã printr-un
certificat semnat de un psiholog ºi un psihiatru.
Art. 15. Ñ Persoana care doreºte sã se angajeze trebuie sã
posede un certificat din partea unui medic specialist în medicina
muncii, în care sã se specifice cã nu existã contraindicaþii medicale pentru participarea la programul de pregãtire fizicã.
CAPITOLUL III
Pregãtirea ºi evaluarea condiþiei fizice
Art. 16. Ñ Titularul de autorizaþie are obligaþia de a organiza
ºi de a evalua pregãtirea fizicã a personalului de pazã ºi protecþie.

Art. 17. Ñ Titularul de autorizaþie are obligaþia de a pregãti ºi
de a evalua pregãtirea fizicã a personalului de pazã ºi protecþie
pe baza unui plan avizat de cãtre IGP, DGCCOA.
Art. 18. Ñ Personalul de pazã ºi protecþie trebuie sã participe
permanent la programul de pregãtire fizicã ce trebuie sã includã:
I. activitãþi care folosesc grupe largi de muºchi (de exemplu:
alergãri, ciclism, înot, schi de fond);
II. exerciþii pentru dezvoltarea masei musculare pentru cele
mai importante grupe de muºchi de la picioare, braþe ºi umeri;
III. exerciþii de apãrare pentru diferite ameninþãri;
IV. exerciþii de simulare a unui rãspuns la diferite ameninþãri.
Art. 19. Ñ Titularul de autorizaþie trebuie sã testeze la fiecare
4 luni eficienþa programului de pregãtire fizicã. Testarea trebuie sã
includã starea recentã a sãnãtãþii, mãsurãtori cardiovasculare, procentul de grãsimi din corp, flexibilitatea, rezistenþa. De asemenea,
se testeazã modul de executare a exerciþiilor menþionate la
art. 18 pct. III ºi IV.
Art. 20. Ñ Evaluarea pregãtirii fizice se face la fiecare 12 luni
pe bazã de teste de cãtre experþii din cadrul IGP, DGCCOA.
Art. 21. Ñ Documentele care conþin rezultatele privind starea
de sãnãtate la angajare, inclusiv starea de sãnãtate mentalã,
pregãtirea fizicã ºi evaluarea trebuie pãstrate cel puþin 5 ani.
CAPITOLUL IV
Pregãtirea ºi calificarea tehnicã
Art. 22. Ñ Titularul de autorizaþie are obligaþia de a pregãti
din punct de vedere tehnic personalul de pazã ºi protecþie.
Art. 23. Ñ Pregãtirea tehnicã a personalului de pazã ºi protecþie trebuie asiguratã numai cu personal de specialitate.
Art. 24. Ñ Titularul de autorizaþie are obligaþia de a asigura o
pregãtire completã în urmãtoarele domenii de cunoºtinþe:
a) cerinþele legislative ale Autoritãþii referitoare la asigurarea
protecþiei fizice;
b) protecþia fizicã a materialelor ºi instalaþiilor protejate;
c) clasificarea materialelor nucleare;
d) tipuri ºi tehnici de folosire a armelor pe timp de zi ºi de
noapte;
e) operaþiunile posibile ale adversarului;
f) motivaþiile ºi obiectivele adversarului;
g) tactici folosite de adversari pentru atingerea obiectivelor;
h) tipuri de bariere fizice;
i) tipuri de alarme;
j) evaluarea ºi rãspunsul în caz de alarmare;
k) protejarea informaþiilor referitoare la sistemul de protecþie
fizicã;
l) tehnici de supraveghere ºi evaluare a sistemelor care asigurã protecþia fizicã;
m) sisteme ºi tehnici de detectare a materialelor de contrabandã;
n) sisteme de întârziere în jurul zonelor vitale;
o) funcþionarea staþiei centrale de alarmã;
p) sisteme de comunicaþie, inclusiv în timpul transportului de
materiale nucleare;
q) organizarea, misiunea ºi modul de acþionare a forþei de
rãspuns;
r) rãspuns la ameninþarea cu bombã;
s) rãspuns la miºcãri sociale;
t) protecþia fizicã la transportul materialelor nucleare;
u) vulnerabilitãþile ºi consecinþele furtului de materiale nucleare
în timpul transportului;
v) tehnici ºi proceduri folosite pentru izolarea vehiculului de
transport în timpul unei ameninþãri;
w) protecþia fizicã a unui transport în funcþie de mijlocul de
transport folosit (sol, aer, apã).
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Art. 25. Ñ Programul detaliat de pregãtire tehnicã trebuie avizat de cãtre IGP, DGCCOA ºi aprobat de Autoritate.
Art. 26. Ñ Calificarea personalului de pazã ºi protecþie în
domeniile menþionate la art. 24 trebuie fãcutã la fiecare 4 luni.
Art. 27. Ñ Verificarea cunoºtinþelor tehnice ale personalului de
pazã ºi protecþie se face anual de cãtre experþi de la IGP,
DGCCOA ºi de cãtre experþi ai Autoritãþii.
Art. 28. Ñ Documentele privind calificarea tehnicã ºi rezultatele testelor de evaluare trebuie pãstrate de cãtre titularul de
autorizaþie cel puþin 5 ani.
CAPITOLUL V
Pregãtirea în utilizarea armelor
Art. 29. Ñ Titularul de autorizaþie trebuie sã asigure echiparea
ºi dotarea corespunzãtoare a personalului de pazã ºi protecþie

pentru ca acesta sã fie capabil sã se opunã cu succes ameninþãrii transmise de cãtre Autoritate.
Art. 30. Ñ Echiparea ºi dotarea personalului de pazã ºi protecþie trebuie aprobate de IGP, DGCCOA.
Art. 31. Ñ Calificarea personalului de pazã ºi protecþie în
utilizarea armelor trebuie realizatã conform legislaþiei în
vigoare.
Art. 32. Ñ Documentele privind calificarea personalului de
pazã ºi protecþie în utilizarea armelor trebuie pãstrate de cãtre
titularul de autorizaþie cel puþin 5 ani.
CAPITOLUL VI
Dispoziþii finale
Art. 33. Ñ Prezentele norme intrã în vigoare în termen de
30 de zile de la data publicãrii lor în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

ANEXÃ
la norme
DEFINIÞII

Termenii utilizaþi în prezentele norme au urmãtoarele definiþii:
1. Autoritate Ñ Comisia Naþionalã pentru Controlul Activitãþilor
Nucleare (CNCAN), care în baza art. 4 alin. (1) din Legea
nr. 111/1996 privind desfãºurarea în siguranþã a activitãþilor nucleare,
republicatã, cu modificãrile ulterioare, reprezintã autoritatea naþionalã
competentã în domeniul nuclear, care exercitã atribuþiile de reglementare, autorizare ºi control prevãzute în lege;
2. bariera fizicã Ñ un gard sau un zid ori un obstacol similar,
care împreunã cu punctul de control al accesului întârzie intrarea ilegalã;
3. detectarea intruºilor Ñ sesizarea unui intrus de cãtre pazã sau
de cãtre un sistem alcãtuit din senzori ºi transmiterea semnalului la
staþia centralã de alarmã;
4. evaluare Ñ determinarea de cãtre pazã sau de cãtre un sistem electronic a cauzei unei alarme sau a gradului unei ameninþãri;
5. forþã de rãspuns Ñ persoane din interior sau din exterior care
sunt corespunzãtor înarmate ºi antrenate pentru a se opune unei încercãri
de miºcare neautorizate de material nuclear sau unui act de sabotaj;
6. instalaþie nuclearã Ñ generator de radiaþie nuclearã, instalaþia,
aparatul sau dispozitivul care extrage, produce, prelucreazã ori
conþine materiale radioactive; instalaþia nuclearã include ºi clãdirile ºi
structurile aferente;
7. instalaþie protejatã Ñ orice obiectiv nuclear, instalaþie nuclearã,
depozit temporar, intermediar sau final de materiale protejate, container pentru transportul materialelor protejate, la care pot avea loc
efecte radiologice severe ca urmare a unui act intenþional;
8. material fisionabil special Ñ uraniu-233 (U233), uraniu-235
(U235), plutoniu-239 (Pu239), plutoniu-241 (Pu241), uraniu îmbogãþit în
izotopul 233 sau în izotopul 235; material îmbogãþit artificial în oricare dintre izotopii menþionaþi anterior;
9. materie primã nuclearã Ñ uraniu ori toriu sau orice combinaþie
a acestora, în orice formã fizicã sau chimicã;
10. materiale protejate Ñ orice material fisionabil special, material
radioactiv, materie primã nuclearã, deºeu radioactiv, material de interes
nuclear, combustibil nuclear sau orice alte materiale incluse de Autoritate;

11. material radioactiv Ñ orice material în orice stare de agregare, care prezintã fenomenul de radioactivitate, inclusiv deºeurile
radioactive;
12. materiale de interes nuclear Ñ alte materiale care, datoritã
unor proprietãþi nucleare specifice, sunt de interes deosebit pentru
domeniul nuclear ºi sunt stabilite prin reglementãri specifice;
13. obiectiv nuclear Ñ uzine pentru fabricarea combustibilului
nuclear, reactoare nucleare, inclusiv ansamblurile critice ºi subcritice,
reactoare de cercetare, centrale nuclearoelectrice, instalaþii de stocare a
combustibilului iradiat, unitãþi de îmbogãþire sau instalaþii de retratare;
14. personalul de pazã ºi protecþie Ñ persoanele care au responsabilitatea de a pãzi, patrula, monitoriza echipamentele de protecþie
fizicã, de a evalua alarma, de a controla accesul ºi/sau de a
declanºa rãspunsul la atac;
15. sistem de protecþie fizicã Ñ ansamblul de mãsuri tehnice ºi
administrative, prevãzute la utilizarea, transportul ºi depozitarea
materialelor protejate, în scopul evitãrii sustragerii, pierderii acestora
ºi neutralizãrii actelor de sabotaj îndreptate împotriva instalaþiilor ºi
obiectivelor nucleare, precum ºi în scopul recuperãrii integrale a
acestor materiale, în cazul pierderii sau sustragerii lor;
16. staþia centralã de alarmã Ñ o instalaþie care furnizeazã complet ºi continuu date privind monitorizarea alarmelor, evaluarea ºi
comunicarea cu gãrzile, conducerea instalaþiei nucleare, a obiectivului nuclear ºi rãspunsul forþelor de intervenþie;
17. titularul de autorizaþie Ñ persoana juridicã ce solicitã ºi
primeºte din partea Autoritãþii o autorizaþie pentru desfãºurarea de
activitãþi de pazã ºi protecþie în domeniul nuclear;
18. transport Ñ transportul intern sau internaþional de material
protejat, realizat pe orice cale, începând cu plecarea de la o
instalaþie a unui expeditor la o instalaþie a unui destinatar;
19. zonã vitalã Ñ o zonã în care se aflã materiale nucleare,
echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la
acþiuni de sabotaj sau furt.
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