PARTEA

Anul 172 (XVI) Ñ Nr. 116

I

Marþi, 10 februarie 2004

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE
SUMAR
Pagina
DECIZII ALE CURÞII CONSTITUÞIONALE
Decizia nr. 34 din 29 ianuarie 2004 referitoare la
excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor
art. 56 ºi ale art. 63 lit. i) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de
avocat, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ....................................................................

1Ð4

REPUBLICÃRI
Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor
Convenþiei privind interzicerea dezvoltãrii,
producerii, stocãrii ºi folosirii armelor chimice ºi
distrugerea acestora..................................................

DECIZII

ALE

CURÞII

4Ð15

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 34
din 29 ianuarie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 56 ºi ale art. 63 lit. i)
din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor

Ioan Vida
Florentina Baltã
Afrodita Laura Tutunaru

Ñ judecãtor
Ñ procuror
Ñ magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 56 ºi ale art. 63 lit. i) din Legea
nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de
avocat, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
excepþie ridicatã de Cabinetul de Avocaturã Corina Dodoiu

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 116/10.II.2004

în Dosarul nr. 2.093/2003 al Judecãtoriei Sectorului 5
Bucureºti.
La apelul nominal lipsesc pãrþile, faþã de care procedura
de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca nefondatã,
deoarece prevederile legale criticate nu înfrâng dispoziþiile
constituþionale invocate. Instituirea unei proceduri
administrative jurisdicþionale nu înlãturã posibilitatea pãrþii
interesate de a se adresa instanþei de judecatã în mod
direct.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 29 septembrie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 2.093/2003, Judecãtoria Sectorului 5 Bucureºti
a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 56 ºi ale art. 63 lit. i) din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
Excepþia a fost ridicatã de reclamantul Cabinetul de
Avocaturã Corina Dodoiu, în dosarul de mai sus, având
drept obiect soluþionarea unei cereri prin care se solicitã sã
se constate nulitatea absolutã a tablourilor barourilor care
compun Uniunea Avocaþilor din România.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorul
acesteia susþine cã textele de lege criticate sunt neconstituþionale, întrucât oferã posibilitatea sustragerii conduitei
profesionale ºi disciplinare a avocaþilor controlului exercitat
de instanþele judecãtoreºti. Astfel, consiliul baroului ºi
Consiliul Uniunii Avocaþilor din România sunt învestite cu
competenþe jurisdicþionale de înfãptuire a justiþiei, precum ºi
cu stabilirea normelor de procedurã dupã care se
desfãºoarã judecata prin statut, norme care se completeazã cu cele din Codul de procedurã civilã, aplicabil
numai activitãþii instanþelor judecãtoreºti. În opinia autorului,
se îngrãdeºte accesul liber la justiþie, deoarece textele criticate consacrã caracterul definitiv al hotãrârilor luate de
organele profesiei.
Judecãtoria Sectorului 5 Bucureºti apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã, întrucât
reglementarea de cãtre legiuitor, în mod expres, doar a
cãilor de atac în cadrul jurisdicþiei specifice profesiei de
avocat nu poate avea în nici un caz semnificaþia excluderii
celor interesaþi de la liberul acces la justiþie, deoarece
într-o asemenea ipotezã îºi va gãsi aplicabilitatea art. 4 din
Legea nr. 29/1990 (care se referã tocmai la cazul actelor
administrativ-jurisdicþionale pentru care accesul la instanþele
judecãtoreºti nu este asigurat în baza unei dispoziþii
exprese din legea specialã).
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preºedinþilor
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului, pentru
a-ºi exprima punctele de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate. De asemenea, în conformitate
cu dispoziþiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu

modificãrile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al
instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul României apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã, deoarece instituirea unor
proceduri administrativ-jurisdicþionale este menitã sã asigure
soluþionarea mai rapidã a unor categorii de litigii, evitarea
supraîncãrcãrii instanþelor judecãtoreºti cu cauze ce pot fi
soluþionate pe aceastã cale ºi înlãturarea cheltuielilor de
judecatã. Aºa fiind, existenþa organelor administrative de
jurisdicþie nu poate sã ducã la înlãturarea intervenþiei
instanþelor judecãtoreºti, în condiþiile stabilite de lege.
Aceastã consecinþã rezultã ºi din exigenþele principiului
separaþiei puterilor în stat care, în ceea ce priveºte relaþia
dintre administraþia publicã ºi autoritatea judecãtoreascã,
exclude posibilitatea ca un organ al administraþiei publice,
chiar cu caracter jurisdicþional, sã se substituie autoritãþii
judecãtoreºti.
Avocatul Poporului considerã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. Faptul cã prin Legea
nr. 51/1995 s-au reglementat doar cãile de atac în cadrul
jurisdicþiilor specifice profesiei de avocat nu poate avea
semnificaþia excluderii celor interesaþi de la liberul acces la
justiþie, deoarece organele administrative cu caracter jurisdicþional nu se substituie autoritãþii judecãtoreºti. În consecinþã, procedura administrativ-jurisdicþionalã constituie o
mãsurã de protecþie care nu poate avea ca scop, în nici
un mod, limitarea accesului la justiþie întrucât în conformitate cu prevederile art. 126 din Constituþia României, republicatã, justiþia se realizeazã prin Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie ºi prin celelalte instanþe judecãtoreºti stabilite de
lege.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere
emise de Guvern ºi de Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã constatã cã a fost legal sesizatã
ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din
Constituþie, republicatã, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 ºi
23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze
excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 56 ºi art. 63 lit. i) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat,
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, care au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 56: ”Avocatul nemulþumit de deciziile decanului le
poate ataca la consiliul baroului, iar pe cele date de consiliu, la
Consiliul Uniunii Avocaþilor din România, potrivit legii ºi
statutuluiÒ;
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Ñ Art. 63 lit. i): ”Consiliul uniunii se întruneºte trimestrial
ºi ori de câte ori este nevoie. El are urmãtoarele atribuþii:
[...]
i) anuleazã hotãrârile barourilor pentru nelegalitate;Ò.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã prin
dispoziþiile legale criticate sunt încãlcate prevederile art. 20,
art. 21 alin. (1) ºi (2), art. 123, art. 125 alin. (1), (2) ºi (3),
art. 126 din Constituþia României, precum ºi art. 1, 7, 8,
28 ºi 29 din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului.
Dupã aprobarea Legii de revizuire a Constituþiei României
nr. 429/2003, Constituþia a fost republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie
2003, dispoziþiile constituþionale invocate sunt cuprinse în
art. 20, 21, 124, 126 ºi 127, cu urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 20: ”(1) Dispoziþiile constituþionale privind drepturile
ºi libertãþile cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în concordanþã cu Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele
ºi cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacã existã neconcordanþe între pactele ºi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România
este parte, ºi legile interne, au prioritate reglementãrile
internaþionale, cu excepþia cazului în care Constituþia sau legile
interne conþin dispoziþii mai favorabile.Ò;
Ñ Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei
pentru apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.
(3) Pãrþile au dreptul la un proces echitabil ºi la soluþionarea
cauzelor într-un termen rezonabil.
(4) Jurisdicþiile speciale administrative sunt facultative ºi
gratuite.Ò;
Ñ Art. 124: ”(1) Justiþia se înfãptuieºte în numele legii.
(2) Justiþia este unicã, imparþialã ºi egalã pentru toþi.
(3) Judecãtorii sunt independenþi ºi se supun numai legii.Ò;
Ñ Art. 126: ”(1) Justiþia se realizeazã prin Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie ºi prin celelalte instanþe judecãtoreºti stabilite
de lege.
(2) Competenþa instanþelor judecãtoreºti ºi procedura de
judecatã sunt prevãzute numai prin lege.
(3) Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie asigurã interpretarea
ºi aplicarea unitarã a legii de cãtre celelalte instanþe
judecãtoreºti, potrivit competenþei sale.
(4) Compunerea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi regulile de funcþionare a acesteia se stabilesc prin lege organicã.
(5) Este interzisã înfiinþarea de instanþe extraordinare. Prin
lege organicã pot fi înfiinþate instanþe specializate în anumite
materii, cu posibilitatea participãrii, dupã caz, a unor persoane
din afara magistraturii.
(6) Controlul judecãtoresc al actelor administrative ale autoritãþilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este
garantat, cu excepþia celor care privesc raporturile cu
Parlamentul, precum ºi a actelor de comandament cu caracter
militar. Instanþele de contencios administrativ sunt competente
sã soluþioneze cererile persoanelor vãtãmate prin ordonanþe
sau, dupã caz, prin dispoziþii din ordonanþe declarate neconstituþionale.Ò;
Ñ Art. 127: ”ªedinþele de judecatã sunt publice, afarã de
cazurile prevãzute de lege.Ò;

3

Ñ Art. 1 din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului:
”Toate fiinþele umane se nasc libere ºi egale în demnitate ºi în
drepturi. Ele sunt înzestrate cu raþiune ºi conºtiinþã ºi trebuie sã
se comporte unele faþã de celelalte în spiritul fraternitãþii.Ò;
Ñ Art. 7 din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului:
”Toþi oamenii sunt egali în faþa legii ºi au dreptul fãrã deosebire
la o protecþie egalã a legii. Toþi oamenii au dreptul la o protecþie
egalã împotriva oricãrei discriminãri care ar încãlca prezenta
Declaraþie ºi împotriva oricãrei provocãri la o astfel de
discriminare.Ò;
Ñ Art. 8 din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului:
”Orice persoanã are dreptul sã se adreseze în mod efectiv
instanþelor judiciare competente împotriva actelor care violeazã
drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constituþie
sau prin lege.Ò;
Ñ Art. 28 din Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului: ”Fiecare persoanã are dreptul sã beneficieze, pe plan
social ºi internaþional, de existenþa unei ordini care sã permitã
ca drepturile ºi libertãþile enunþate în prezenta Declaraþie sã-ºi
poatã gãsi o realizare deplinã.Ò;
Ñ Art. 29 din Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului:
”1. Individul are îndatoriri faþã de colectivitate, numai în
cadrul acesteia fiind posibilã dezvoltarea liberã ºi deplinã a personalitãþii sale.
2. În exercitarea drepturilor ºi libertãþilor sale, fiecare persoanã este supusã numai îngrãdirilor stabilite de lege în scopul
exclusiv al asigurãrii recunoaºterii ºi respectului drepturilor ºi
libertãþilor celorlalþi ºi în vederea satisfacerii cerinþelor juste ale
moralei, ordinii publice ºi bunãstãrii generale, într-o societate
democraticã.
3. Aceste drepturi ºi libertãþi nu vor putea, în nici un caz, sã
fie exercitate contrar scopurilor ºi principiilor Organizaþiei
Naþiunilor Unite.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea constatã cã autorul excepþiei susþine în esenþã cã s-au
încãlcat dispoziþiile constituþionale ºi prevederile conþinute în
actele normative internaþionale invocate, întrucât prin textele
legale care formeazã obiectul excepþiei s-au instituit atribuþii
jurisdicþionale în favoarea organelor de conducere ale
barourilor ºi ale Uniunii Avocaþilor din România,
împiedicându-se accesul la justiþie al avocaþilor nemulþumiþi
de mãsurile adoptate prin actele de decizie ale acestor
organe.
Motivele excepþiei nu sunt întemeiate, dat fiind cã din
textele de lege menþionate nu rezultã cã avocaþii
nemulþumiþi de deciziile organelor de conducere ale barourilor ºi ale Uniunii Avocaþilor din România nu ºi-ar putea
exercita dreptul de a se adresa instanþelor judecãtoreºti
pentru desfiinþarea eventualelor mãsuri nelegale luate prin
aceste decizii. Instituirea, în legãturã cu exercitarea profesiei de avocat, a unei jurisdicþii administrative ºi a unor cãi
de atac specifice acesteia, nu înlãturã posibilitatea celor
interesaþi de a se adresa instanþelor judecãtoreºti, fie în
mod direct Ñ þinând seama de prevederile art. 21 alin. (4)
din Constituþia României, republicatã, în conformitate cu
care jurisdicþiile speciale administrative sunt facultative Ñ
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fie dupã parcurgerea unei trepte speciale sau dupã epuiza-

Legea nr. 51/1995, devenit art. 56 dupã republicare, prin

rea tuturor cãilor de atac instituite în cadrul jurisdicþiilor

Decizia nr. 45 din 2 mai 1995, publicatã în Monitorul

specifice profesiei de avocat.

Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995. În

În sfârºit, Curtea Constituþionalã constatã cã a mai examinat pe calea controlului anterior dispoziþiile art. 51 din

considerarea aceloraºi raþiuni, Curtea a respins excepþia ca
neîntemeiatã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), al art. 147 alin. (4) ºi al art. 20, 21, 124, 126 ºi 127 din
Constituþie, republicatã, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi al art. 25 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 56 ºi art. 63 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea ºi exercitarea profesiei de avocat, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de
Cabinetul de Avocaturã Corina Dodoiu în Dosarul nr. 2.093/2003 al Judecãtoriei Sectorului 5 Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 29 ianuarie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

REPUBLICÃRI
L E G E A Nr. 56/1997
pentru aplicarea prevederilor Convenþiei privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii
ºi folosirii armelor chimice ºi distrugerea acestora*)
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezenta lege reglementeazã aplicarea prevederilor Convenþiei privind interzicerea dezvoltãrii, producerii,
stocãrii ºi folosirii armelor chimice ºi distrugerea acestora,
semnatã la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificatã prin Legea
nr. 125/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 356 din 22 decembrie 1994.
Art. 2. Ñ În sensul prezentei legi:
1. Prin convenþie se înþelege Convenþia privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii ºi folosirii armelor chimice
ºi distrugerea acestora, semnatã la Paris la 13 ianuarie
1993.
2. Prin Organizaþie se înþelege Organizaþia pentru
Interzicerea Armelor Chimice, cu sediul la Haga (Regatul
Olandei).

3. Dacã prezenta lege nu specificã altfel, prin liste se
înþelege listele nr. 1, 2 ºi 3 din anexa nr. 1 la prezenta
lege.
4. Prin arme chimice se înþelege urmãtoarele elemente,
luate împreunã sau separat:
a) substanþe chimice toxice ºi precursorii lor, cu
excepþia celor destinate unor scopuri neinterzise prin convenþie, atât timp cât tipurile ºi cantitãþile sunt conforme cu
asemenea scopuri;
b) muniþii ºi dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vãtãmãri prin acþiunea toxicã a substanþelor chimice toxice, specificate la lit. a), care ar fi
puse în libertate ca urmare a folosirii unor asemenea
muniþii ºi dispozitive;
c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat
în legãturã directã cu folosirea muniþiilor ºi a dispozitivelor
specificate la lit. b).
5. Prin substanþã chimicã toxicã se înþelege orice
substanþã chimicã ce, prin acþiunea sa chimicã asupra

*) Republicatã în temeiul art. II din Legea nr. 448/2003 privind modificarea ºi completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor
Convenþiei privind interzicerea dezvoltãrii, producerii, stocãrii ºi folosirii armelor chimice ºi distrugerea acestora, dându-se textelor o nouã numerotare.
Legea nr. 56/1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997.
Ulterior adoptãrii, a fost modificatã ºi completatã prin:
Ñ Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse ºi tehnologii cu dublã utilizare, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 698 din 6 octombrie 2003;
Ñ Legea nr. 448/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 22 noiembrie 2003.
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proceselor biologice, poate cauza moarte, incapacitate temporarã ori vãtãmãri permanente la om sau la animale, indiferent de originea sa ori de metoda de producere ºi
indiferent dacã se obþine în instalaþii, în muniþii binare sau
în altã parte.
6. Prin precursor se înþelege orice reactiv chimic care
participã, în orice fazã, la producerea, prin orice metode, a
unei substanþe chimice toxice, inclusiv orice component de
bazã al unui sistem chimic binar sau multicomponent.
7. Arme chimice vechi se referã la una dintre urmãtoarele categorii:
a) arme chimice care au fost produse înainte de
anul 1925;
b) arme chimice produse în perioada 1925Ñ1946, care
s-au deteriorat, astfel încât nu mai pot fi utilizate ca arme
chimice.
8. Arme chimice abandonate sunt armele chimice, inclusiv armele chimice vechi, abandonate de un stat pe teritoriul altui stat, fãrã consimþãmântul acestuia, dupã data de
1 ianuarie 1925.
9. Prin substanþã pentru combaterea dezordinilor publice
se înþelege orice produs chimic neînscris în listele de substanþe chimice toxice ºi precursori din anexa nr. 1 la prezenta lege, care poate produce rapid la om o iritaþie
senzorialã sau incapacitate fizicã ce dispare la scurt timp
dupã terminarea expunerii.
10. Scopuri neinterzise prin convenþie sunt:
a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale,
farmaceutice sau alte scopuri paºnice;
b) scopuri de protecþie, ºi anume acele scopuri în
relaþie directã cu protecþia împotriva substanþelor chimice
toxice ºi a armelor chimice;
c) scopuri militare care nu au legãturã cu utilizarea
armelor chimice ºi care nu depind de utilizarea
proprietãþilor toxice ale substanþelor chimice ca metodã de
rãzboi;
d) scopuri pentru asigurarea respectãrii legilor, inclusiv
combaterea dezordinilor publice.
Art. 3. Ñ (1) Substanþele chimice toxice ºi precursorii
pentru care se stabilesc regimuri de control sunt cei
înscriºi în liste, aºa cum acestea sunt definite la art. 2
pct. 3, precum ºi alte substanþe chimice neînscrise în liste,
care corespund definiþiilor de la art. 2 pct. 5 ºi 6.
(2) Alte definiþii ale noþiunilor tehnice cuprinse în prezenta lege sunt prevãzute în anexa nr. 2 la aceasta.
Art. 4. Ñ (1) Oricãrei persoane, în orice situaþie, i se
interzice:
a) dezvoltarea, producerea, dobândirea, deþinerea sau
transferarea cãtre alte persoane, direct sau indirect, de
arme chimice;
b) folosirea armelor chimice;
c) angajarea, în orice fel, de pregãtiri militare pentru
folosirea armelor chimice;
d) ajutarea, încurajarea sau determinarea, în orice fel, a
altor persoane sã se angajeze într-o activitate interzisã prin
prezenta lege;
e) utilizarea, ca mijloace de rãzboi, a substanþelor pentru combaterea dezordinilor publice.
(2) Prin persoanã se înþelege orice persoanã fizicã sau
juridicã, aflatã pe teritoriul României, inclusiv autoritãþile
publice.
(3) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi persoanelor fizice
române, aflate în afara teritoriului naþional, în conformitate
cu dreptul internaþional.
Art. 5. Ñ (1) Agenþia Naþionalã de Control al
Exporturilor, denumitã în continuare Agenþie, este organul
de specialitate al administraþiei publice centrale, cu
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personalitate juridicã, în subordinea Ministerului Afacerilor
Externe, care supravegheazã ºi coordoneazã toate activitãþile privind aplicarea prevederilor convenþiei.
(2) Agenþia asigurã controlul producerii, folosirii, importului ºi exportului de substanþe chimice toxice ºi precursori ai
acestora, astfel încât activitãþile respective sã se
desfãºoare în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(3) Agenþia este autoritatea naþionalã pentru aplicarea
prevederilor convenþiei ºi ale prezentei legi ºi asigurã, în
conformitate cu acestea, relaþiile cu Organizaþia, precum ºi
cu autoritãþile naþionale similare din alte þãri.
(4) Organizarea, funcþionarea ºi dotarea Agenþiei, în
scopul îndeplinirii atribuþiilor ce-i revin prin prezenta lege,
se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.
(5) Agenþia este condusã de un preºedinte cu rang de
secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.
(6) Pentru îndeplinirea funcþiilor prevãzute la alin. (1)Ñ(3)
Agenþia are urmãtoarele atribuþii:
a) autorizeazã funcþionarea instalaþiilor ºi/sau laboratoarelor în care se produc substanþele chimice înscrise în lista
nr. 1, folosite în scopuri neinterzise, ºi verificã sistematic,
prin inspecþii la faþa locului, substanþele chimice ºi
instalaþiile ºi/sau laboratoarele menþionate;
b) elaboreazã ºi transmite Organizaþiei declaraþiile
naþionale, iniþiale ºi anuale privind substanþele chimice
înscrise în lista nr. 1 ºi instalaþiile de producere a acestora
în scopuri neinterzise;
c) verificã sistematic respectarea regimurilor privind substanþele chimice înscrise în listele nr. 2 ºi 3 ºi instalaþiile
de producere a acestora, pe baza datelor furnizate de
deþinãtorii instalaþiilor ºi prin inspecþii la faþa locului;
d) elaboreazã ºi transmite Organizaþiei declaraþiile
naþionale, iniþiale ºi anuale privind substanþele chimice
înscrise în listele nr. 2 ºi 3, precum ºi platformele care
produc, prelucreazã, consumã, importã sau exportã aceste
substanþe chimice;
e) notificã Organizaþiei transferurile de substanþe chimice
înscrise în lista nr. 1, cu cel puþin 30 de zile înainte de
efectuarea lor;
f) fac excepþie de la prevederile lit. e) transferurile
având ca obiect saxitoxina, în cantitãþi de 5 miligrame sau
mai mici, pentru scopuri medicale, care vor fi notificate
Organizaþiei în perioada efectuãrii transferului respectiv;
g) elibereazã certificate de utilizator final pentru importurile de substanþe chimice înscrise în liste;
h) verificã, pe bazã de date ºi prin inspecþii la faþa
locului, platformele care produc prin sintezã substanþe organice definite, neînscrise în liste; elaboreazã ºi transmite
Organizaþiei declaraþii naþionale, iniþiale ºi anuale privind
aceste platforme;
i) colecteazã de la deþinãtorii obiectivelor prevãzute la
lit. a), c) ºi h) datele necesare întocmirii declaraþiilor
naþionale ºi organizeazã banca naþionalã de date;
j) transmite Organizaþiei, nu mai târziu de 30 de zile de
la data intrãrii în vigoare a convenþiei, declaraþia privind
substanþele pentru combaterea dezordinilor publice;
k) asigurã, împreunã cu alte autoritãþi publice competente, condiþiile necesare executãrii inspecþiilor
internaþionale, în concordanþã cu prevederile convenþiei;
l) asigurã, împreunã cu Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi
Ministerul Administraþiei ºi Internelor, pe baza unui plan
comun de cooperare, coordonarea activitãþilor instituþiilor
naþionale competente, în vederea implementãrii prevederilor
convenþiei referitoare la cooperarea internaþionalã ºi acordarea asistenþei de urgenþã, scop în care sunt încheiate
acorduri ºi protocoale de colaborare;
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m) încheie acorduri ºi protocoale de colaborare cu alte
instituþii ºi organisme naþionale în vederea asigurãrii respectãrii prevederilor convenþiei ºi ale prezentei legi;
n) coopereazã cu Organizaþia ºi cu autoritãþile naþionale
din alte state în vederea aplicãrii eficiente a prevederilor
convenþiei;
o) încheie acorduri, memorandumuri de înþelegere sau
protocoale de colaborare cu autoritãþi similare din alte
state-pãrþi, în domeniul sãu de activitate;
p) informeazã semestrial Guvernul asupra modului de
îndeplinire a prevederilor convenþiei ºi ale prezentei legi.
CAPITOLUL II
Declaraþii
Art. 6. Ñ (1) Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul
Apãrãrii Naþionale, Ministerul Economiei ºi Comerþului elaboreazã, pânã la data intrãrii în vigoare a convenþiei,
împreunã cu Agenþia, ºi supun aprobãrii Guvernului o
declaraþie oficialã, prin care România declarã dacã:
a) are în proprietate sau posedã arme chimice;
b) pe teritoriul naþional existã arme chimice sau instalaþii
de producere a acestora, aparþinând altui stat;
c) a transferat sau a primit, direct sau indirect, dupã
1 ianuarie 1946, arme chimice;
d) are pe teritoriul naþional arme chimice vechi sau
arme chimice abandonate ori dacã a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state;
e) are sau a avut în proprietate sau în posesiune, dupã
1 ianuarie 1946, instalaþii de producere a armelor chimice;
f) a transferat sau a primit, direct sau indirect, dupã
1 ianuarie 1946, echipamente pentru producerea armelor
chimice.
(2) Declaraþia oficialã prevãzutã la alin. (1) trebuie sã
specifice amplasamentul, natura ºi scopul activitãþilor
oricãror instalaþii sau obiective, inclusiv laboratoare ºi poligoane de experimentãri, situate pe teritoriul statului român
ori aflate în proprietatea sau în posesiunea acestuia, care
au fost proiectate, construite sau utilizate dupã 1 ianuarie
1946, în principal, pentru dezvoltarea armelor chimice.
(3) Prevederile prezentului articol nu se aplicã în cazul
eventualelor arme chimice, îngropate pe teritoriul României
înainte de 1 ianuarie 1977, dacã acestea rãmân îngropate.
(4) Declaraþia oficialã prevãzutã la alin. (1) se transmite
Organizaþiei, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a convenþiei.
Art. 7. Ñ (1) Ministerele ºi alte autoritãþi publice, care
deþin substanþe pentru combaterea dezordinilor publice, au
obligaþia sã transmitã Agenþiei, pânã la data intrãrii în
vigoare a convenþiei, declaraþii privind fiecare substanþã din
aceastã categorie.
(2) Orice modificare faþã de declaraþia iniþialã, prevãzutã
la alin. (1), se comunicã Agenþiei cu cel puþin 60 de zile
înainte ca aceasta sã devinã efectivã.
Art. 8. Ñ (1) Persoana care deþine instalaþia unicã la
scarã redusã pentru producerea substanþelor chimice
înscrise în lista nr. 1, stabilitã în conformitate cu prevederile art. 17, precum ºi persoanele care deþin substanþe chimice înscrise în lista nr. 1 ºi/sau instalaþii pentru
producerea acestora pentru scopuri de protecþie ori pentru
scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, autorizate
în conformitate cu prevederile art. 18 sau ale art. 19, sunt
obligate sã transmitã Agenþiei, pânã la data intrãrii în
vigoare a convenþiei, declaraþii referitoare la substanþele
chimice, denumirea, amplasamentul ºi descrierea tehnicã
detaliatã a instalaþiilor sau a pãrþilor lor relevante.

Declaraþia referitoare la instalaþia unicã la scarã redusã trebuie sã cuprindã ºi un inventar al echipamentelor, precum
ºi scheme detaliate.
(2) Pentru instalaþii noi, care se încadreazã în prevederile alin. (1), sau în cazul unor modificãri la cele existente,
declaraþiile se transmit cu cel puþin 210 zile înainte de
punerea în funcþiune sau, dupã caz, de efectuarea modificãrilor.
(3) Persoanele care deþin instalaþiile prevãzute la
alin. (1) sunt obligate sã transmitã, în fiecare an, Agenþiei:
a) declaraþii anuale detaliate cu privire la activitãþile
desfãºurate în anul calendaristic precedent;
b) declaraþii anuale detaliate cu privire la activitãþile
prevãzute pentru anul calendaristic urmãtor.
(4) Persoanele care deþin ºi utilizeazã substanþele chimice înscrise în lista nr. 1 sunt obligate sã transmitã în fiecare an Agenþiei declaraþii anuale detaliate referitoare la
activitãþile desfãºurate în anul calendaristic precedent.
(5) Persoanele care desfãºoarã programe pentru scopuri
de protecþie, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10
lit. b), sunt obligate sã transmitã anual Agenþiei, pânã cel
mai târziu la 1 octombrie, informaþii privind programele
prevãzute pentru anul urmãtor.
Art. 9. Ñ (1) Persoanele care importã sau exportã substanþele chimice înscrise în lista nr. 1, în conformitate cu
prevederile convenþiei ºi ale cap. IV din prezenta lege, sunt
obligate sã solicite Agenþiei eliberarea unei licenþe cu cel
puþin 60 de zile înainte de efectuarea operaþiunii.
(2) Persoanele care importã sau exportã saxitoxinã în
cantitãþi de 5 miligrame sau mai mici, destinatã scopurilor
medicale, sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ºi sunt
obligate sã notifice Agenþiei operaþiunea respectivã înainte
de efectuarea acesteia.
(3) Persoanele prevãzute la alin. (1) ºi (2) sunt obligate
sã transmitã anual Agenþiei, în condiþiile prevãzute la
art. 14 alin. (1) lit. b), o declaraþie detaliatã cu privire la
operaþiunile efectuate în anul calendaristic precedent.
Declaraþia trebuie sã conþinã specificaþii cantitative ºi sã
precizeze utilizarea finalã pentru fiecare substanþã ºi pentru
fiecare þarã implicatã.
Art. 10. Ñ (1) Persoanele care deþin platforme,
cuprinzând una sau mai multe instalaþii care au produs,
prelucrat sau consumat, în oricare dintre cei 3 ani calendaristici anteriori sau se anticipeazã cã vor produce, prelucra
sau consuma în anul calendaristic urmãtor substanþe chimice înscrise în lista nr. 2, au obligaþia sã transmitã
Agenþiei:
a) declaraþii iniþiale;
b) declaraþii anuale cu privire la activitãþile desfãºurate
în anul calendaristic precedent;
c) declaraþii anuale cu privire la activitãþile prevãzute
pentru anul calendaristic urmãtor.
(2) Pragurile cantitative pentru declaraþiile iniþiale ºi anuale
privind substanþele chimice înscrise în lista nr. 2 sunt:
a) 0,5 kilograme pentru BZ (nr. crt. 3);
b) 50 kilograme pentru amiton (nr. crt. 1) ºi pentru
PFIB (nr. crt. 2);
c) 500 kilograme pentru precursori (nr. crt. 4Ñ14).
(3) Declaraþii iniþiale ºi anuale se transmit, în condiþiile
prevãzute la art. 14 alin. (1) lit. a) ºi b), ºi de persoanele
care au importat sau au exportat substanþe chimice
înscrise în lista nr. 2. Declaraþiile trebuie sã conþinã specificaþii cantitative ºi sã precizeze utilizarea finalã pentru fiecare substanþã ºi pentru fiecare þarã implicatã.
(4) Declaraþii iniþiale se transmit, în condiþiile prevãzute
la art. 14 alin. (1) lit. a), ºi de persoanele care deþin sau
au deþinut orice instalaþie care a produs, dupã 1 ianuarie
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1946, substanþe înscrise în lista nr. 2 pentru scopurile
armelor chimice.
Art. 11. Ñ (1) Persoanele care deþin platforme,
cuprinzând una sau mai multe instalaþii care au produs în
anul calendaristic anterior sau anticipeazã cã vor produce
în anul calendaristic urmãtor mai mult de 20 de tone dintr-o
substanþã chimicã înscrisã în lista nr. 3, sunt obligate sã
transmitã Agenþiei:
a) declaraþii iniþiale;
b) declaraþii anuale cu privire la activitãþile desfãºurate
în anul calendaristic precedent;
c) declaraþii anuale cu privire la activitãþile prevãzute
pentru anul calendaristic urmãtor.
(2) Declaraþii iniþiale ºi anuale se transmit, în condiþiile
prevãzute la art. 14 alin. (1) lit. a) ºi b), ºi de persoanele
care au importat sau au exportat substanþe chimice
înscrise în lista nr. 3. Declaraþiile trebuie sã conþinã specificaþii cantitative ºi sã precizeze utilizarea finalã, pentru fiecare substanþã ºi pentru fiecare þarã implicatã.
(3) Declaraþii iniþiale se transmit, în condiþiile prevãzute
la art. 14 alin. (1) lit. a), ºi de persoanele care deþin sau
au deþinut orice instalaþie care a produs, dupã 1 ianuarie
1946, substanþe înscrise în lista nr. 3 pentru scopurile
armelor chimice.
Art. 12. Ñ Persoanele care deþin platforme ce au produs prin sintezã, în cursul anului calendaristic precedent,
mai mult de 100 tone de substanþe organice definite,
neînscrise în liste, cu excepþia platformelor care produc în
exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, sunt obligate sã
transmitã Agenþiei:
a) declaraþii iniþiale;
b) declaraþii anuale cu privire la activitãþile desfãºurate
în anul calendaristic precedent.
Art. 13. Ñ Persoanele care deþin platforme, cuprinzând
una sau mai multe instalaþii ce au produs prin sintezã, în
cursul anului precedent, mai mult de 10 tone dintr-o substanþã chimicã organicã definitã, neînscrisã în liste ºi care
conþine elementele fosfor, sulf sau fluor, sunt obligate sã
transmitã Agenþiei:
a) declaraþii iniþiale;
b) declaraþii anuale cu privire la activitãþile desfãºurate
în anul calendaristic precedent.
Art. 14. Ñ (1) Declaraþiile prevãzute la art. 8Ñ13 se
transmit Agenþiei, cu respectarea urmãtoarelor termene:
a) declaraþiile iniþiale, pânã la data intrãrii în vigoare a
convenþiei;
b) declaraþiile anuale cu privire la activitãþile desfãºurate
în anul calendaristic precedent, pânã la 1 februarie;
c) declaraþiile anuale cu privire la activitãþile prevãzute
pentru anul calendaristic urmãtor, pânã la 1 septembrie;
d) activitãþile planificate ulterior transmiterii declaraþiilor
anuale, prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. c) ºi la art. 11
alin. (1) lit. c), se comunicã Agenþiei cu cel puþin 25 de
zile înainte de începerea acestora.
(2) Declaraþiile anuale prevãzute la alin. (1) lit. b) ºi c)
se transmit începând cu anul 1998.
CAPITOLUL III
Activitãþi neinterzise
Art. 15. Ñ Dezvoltarea, producerea, dobândirea, deþinerea, transferarea ºi folosirea substanþelor chimice toxice ºi
a precursorilor acestora sunt permise numai în scopuri
neinterzise, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 10 ºi
numai în conformitate cu prevederile prezentei legi.
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Art. 16. Ñ (1) Substanþele chimice înscrise în lista nr. 1
nu pot fi produse, dobândite, deþinute, transferate sau utilizate, decât dacã:
a) se utilizeazã pentru scopuri de cercetare, medicale,
farmaceutice sau de protecþie;
b) tipurile ºi cantitãþile de substanþe chimice sunt strict
limitate la cele care pot fi justificate de aceste scopuri;
c) cantitatea globalã de substanþe chimice înscrise în
lista nr. 1, existente în orice moment în þarã pentru astfel
de scopuri, nu depãºeºte o tonã;
d) cantitatea globalã, produsã sau dobânditã prin transfer
pentru astfel de scopuri, în þarã, în decursul unui an calendaristic, nu depãºeºte o tonã.
(2) Persoanele care, în condiþiile prevãzute la art. 17Ñ19
ºi la art. 23, produc, dobândesc, deþin sau folosesc substanþe chimice înscrise în lista nr. 1 sunt obligate:
a) sã întocmeascã ºi sã supunã spre aprobare Agenþiei
norme specifice privind evidenþa operaþiunilor efectuate cu
asemenea substanþe ºi pãstrarea în deplinã siguranþã a
acestora, în cel mult 10 zile de la intrarea în posesie;
b) sã asigure respectarea normelor specifice prevãzute
la lit. a), în vederea excluderii oricãror posibilitãþi de sustragere ori de folosire a substanþelor chimice, înscrise în lista
nr. 1, în scopuri interzise.
(3) Agenþia supravegheazã ºi întreprinde mãsurile necesare pentru încadrarea în cantitãþile globale prevãzute la
alin. (1) lit. c) ºi d).
Art. 17. Ñ (1) Producerea substanþelor chimice, înscrise
în lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecþie se poate face într-o instalaþie
unicã la scarã redusã, autorizatã de Agenþie.
(2) Instalaþia unicã la scarã redusã, prevãzutã la alin. (1),
trebuie sã conþinã vase de reacþie montate într-o configuraþie tehnologicã care sã nu permitã funcþionarea continuã. Volumul unui astfel de vas de reacþie nu poate
depãºi 100 de litri, iar volumul total al vaselor de reacþie
cu volume mai mari de 5 litri nu poate depãºi 500 de litri.
Art. 18. Ñ Producerea substanþelor chimice, înscrise în
lista nr. 1, pentru scopuri de protecþie, în cantitãþi globale
ce nu depãºesc 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se poate face, în afara instalaþiei unice la scarã redusã
prevãzute la art. 17, într-o singurã instalaþie, autorizatã de
Agenþie.
Art. 19. Ñ Producerea substanþelor chimice, înscrise în
lista nr. 1, pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice, fãrã a depãºi pentru fiecare instalaþie cantitatea
globalã de 10 kilograme în cursul unui an calendaristic, se
poate face, în afara instalaþiei unice la scarã redusã
prevãzute la art. 17, numai în instalaþii ºi/sau laboratoare,
autorizate de Agenþie.
Art. 20. Ñ (1) Producerea, prelucrarea ºi consumul substanþelor chimice înscrise în listele nr. 2 ºi 3 se pot realiza
numai în scopuri neinterzise, astfel cum sunt definite la
art. 2 pct. 10.
(2) Activitãþile prevãzute la alin. (1), platformele care
produc, prelucreazã ºi consumã substanþe chimice înscrise
în lista nr. 2 ºi platformele care produc substanþe chimice
înscrise în lista nr. 3 sunt supuse controlului Agenþiei ºi
verificãrilor internaþionale, în conformitate cu prevederile
prezentei legi.
CAPITOLUL IV
Operaþiuni de import ºi de export
Art. 21. Ñ (1) Substanþele chimice înscrise în liste sunt
considerate, dupã caz, produse militare sau cu dublã utilizare, importul ºi exportul acestora fiind supuse regimului
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de control al exporturilor de produse militare sau de produse ºi tehnologii cu dublã utilizare, dupã caz.
(2) În sensul prezentei legi, prin import sau export se
înþelege ºi orice alte activitãþi necomerciale de dobândire
din afara teritoriului naþional sau de transfer în afara teritoriului naþional.
Art. 22. Ñ (1) Eliberarea documentelor de export pentru
substanþele chimice înscrise în lista nr. 1 este condiþionatã
ºi de prezentarea unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea de stat desemnatã în acest scop
din statul destinatar al exportului, sau a unui document
echivalent.
(2) Eliberarea documentelor de export pentru
substanþele chimice înscrise în lista nr. 2, în situaþiile
menþionate la art. 24, nu este condiþionatã de prezentarea
unui certificat de utilizator final, eliberat/avizat de autoritatea
de stat desemnatã în acest scop din statul destinatar al
exportului, sau a unui document echivalent. Pentru clarificarea unor aspecte specifice, Agenþia poate solicita exportatorului orice alte documente justificative.
(3) Eliberarea documentelor de export pentru
substanþele chimice înscrise în lista nr. 3, în situaþiile
menþionate la art. 24, este condiþionatã ºi de prezentarea
unui certificat de utilizator final, eliberat sau avizat de autoritatea de stat desemnatã în acest scop din statul destinatar al exportului, sau a unui document echivalent.
(4) Certificatul de utilizator final trebuie sã menþioneze,
în legãturã cu substanþele care fac obiectul exportului:
a) cã vor fi utilizate numai pentru scopuri neinterzise de
convenþie;
b) cã nu vor fi reexportate;
c) tipurile ºi cantitãþile;
d) utilizarea finalã;
e) denumirea ºi adresa utilizatorului final.
Art. 23. Ñ (1) Operaþiunile de import ºi de export cu
substanþe chimice înscrise în lista nr. 1 pot fi efectuate
numai cu statele pãrþi la convenþie ºi numai pentru scopuri
de cercetare, medicale, farmaceutice sau de protecþie.
(2) Substanþele chimice importate potrivit alin. (1) nu pot
fi reexportate unui stat terþ.
Art. 24. Ñ (1) Operaþiunile de import ºi de export cu
substanþele chimice înscrise în lista nr. 2 se efectueazã
numai cu statele-pãrþi la convenþie.
(2) Substanþele chimice înscrise în lista nr. 3 pot fi
exportate cãtre state care nu sunt parte la convenþie, cu
respectarea condiþiilor prevãzute la art. 22.
CAPITOLUL V
Sistemul de control
Art. 25. Ñ Agenþia asigurã controlul respectãrii prevederilor prezentei legi prin supravegherea datelor de producþie,
prelucrare, consum ºi import-export pentru substanþele chimice înscrise în liste, precum ºi prin inspecþii la instalaþiile
ºi obiectivele în legãturã cu acestea.
Art. 26. Ñ (1) În vederea exercitãrii atribuþiilor sale,
Agenþia îºi constituie un corp de control.
(2) Corpul de control al Agenþiei are acces neîngrãdit la
toate obiectivele, instalaþiile, echipamentele, documentele ºi
informaþiile necesare, oricare ar fi persoanele deþinãtoare,
pentru verificarea modului de respectare a prevederilor convenþiei ºi ale prezentei legi.
(3) Pentru efectuarea analizelor chimice necesare activitãþilor de inspecþie, Agenþia desemneazã laboratoare chimice dotate cu aparaturã corespunzãtoare.
(4) Cheltuielile aferente efectuãrii de cãtre laboratoarele
desemnate de Agenþie a analizelor chimice necesare activitãþilor de inspecþie se suportã din bugetul Agenþiei.

Art. 27. Ñ În cazul efectuãrii activitãþilor de control, prin
inspecþii la faþa locului, persoanele controlate au urmãtoarele obligaþii:
a) prezintã echipei de inspecþie datele necesare
desfãºurãrii inspecþiei, referitoare la caracteristicile platformei sau instalaþiei, activitãþile desfãºurate, mãsurile de
siguranþã, administrative ºi de logisticã;
b) executã, la cerere, operaþiuni tehnologice în instalaþia
controlatã;
c) pun, la cerere, la dispoziþia inspectorilor, documentaþii
relevante pentru scopul inspecþiei;
d) permit inspectorilor sã solicite personalului platformei
sau al instalaþiei informaþiile necesare stabilirii faptelor relevante pentru obiectivul inspecþiei, putând obiecta la
întrebãrile considerate nerelevante faþã de acest obiectiv;
e) pun la dispoziþie echipamentul de protecþie necesar
desfãºurãrii inspecþiei sau permit folosirea echipamentului
adus de echipa de inspecþie, dacã acesta corespunde specificului instalaþiei;
f) asigurã instalarea ºi funcþionarea aparaturii ºi sistemelor de supraveghere continuã, pe care le pun la dispoziþie sau care sunt aduse de echipa de inspecþie;
g) permit, la solicitarea inspectorilor, fotografierea ºi/sau
înregistrarea video, de cãtre reprezentanþii lor sau ai
Agenþiei, a unor elemente relevante din instalaþie, cu respectarea prevederilor legale privind mãsurile de manipulare
a înregistrãrilor, în conformitate cu caracterul secret al
acestora;
h) asigurã, la cererea ºi în prezenþa inspectorilor, recoltarea de probe ºi analizarea acestora, dacã dispun de
condiþiile necesare; reþin mostre din probele luate ºi permit
transferul probelor pentru analize chimice la laboratoare
desemnate de Agenþie sau de Organizaþie;
i) participã la prezentarea, de cãtre echipa de inspecþie,
a rezultatelor preliminare ale inspecþiei, contribuie la clarificarea eventualelor neconcordanþe ºi solicitã furnizarea, în
scris, de cãtre echipa de inspecþie, a rezultatelor preliminare, a listei probelor luate ºi a documentelor reþinute.
Art. 28. Ñ (1) Instalaþiile pentru producerea substanþelor
chimice înscrise în lista nr. 1 se supun verificãrilor prin inspecþii la faþa locului ºi prin supraveghere cu aparaturã
montatã la instalaþie.
(2) Activitãþile de verificare la instalaþia unicã la scarã
redusã urmãresc dacã:
a) declaraþiile privind cantitãþile de substanþe chimice
produse sunt corecte ºi dacã nu se depãºeºte cantitatea
prevãzutã în autorizaþia de funcþionare, eliberatã de
Agenþie, conform prevederilor art. 17 alin. (1);
b) sunt respectate limitele stabilite pentru vasele de
reacþie, conform prevederilor art. 17 alin. (2).
(3) Activitãþile de verificare la instalaþiile definite la
art. 18 ºi 19, care produc substanþe chimice înscrise în
lista nr. 1, urmãresc dacã:
a) instalaþia este utilizatã pentru producerea altor
substanþe chimice, înscrise în lista nr. 1, în afara celor
declarate;
b) cantitãþile de substanþe chimice produse, prelucrate
sau consumate au fost corect declarate ºi sunt compatibile
cu scopurile înscrise în autorizaþia de funcþionare;
c) substanþele chimice produse sunt sustrase sau utilizate pentru alte scopuri.
(4) În cadrul verificãrilor, efectuate de corpul de control
al Agenþiei, se urmãreºte ºi respectarea prevederilor art. 16
alin. (2).
Art. 29. Ñ (1) Platformele care produc, prelucreazã sau
consumã substanþe chimice înscrise în lista nr. 2 ºi care
au transmis declaraþii conform art. 10 alin. (1) ºi (2) se
supun verificãrilor prin inspecþii la faþa locului.
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(2) Inspecþiile efectuate conform prevederilor alin. (1)
urmãresc, cu prioritate, verificarea:
a) absenþei oricãrei substanþe chimice înscrise în lista
nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanþe, în
afara reglementãrilor prevãzute la art. 16Ñ19;
b) conformitãþii declaraþiilor, transmise în baza prevederilor art. 10 alin. (1) ºi (2), cu nivelurile reale de producþie,
de prelucrare ºi de consum ale substanþelor chimice
înscrise în lista nr. 2;
c) existenþei situaþiilor de deturnare a substanþelor chimice înscrise în lista nr. 2 pentru scopuri interzise.
Art. 30. Ñ (1) Platformele care produc substanþe chimice înscrise în lista nr. 3 ºi care au transmis declaraþii
conform art. 11 alin. (1) se supun verificãrilor prin inspecþii
la faþa locului.
(2) Inspecþiile efectuate conform prevederilor alin. (1)
urmãresc verificarea:
a) conformitãþii activitãþilor din aceste platforme cu
declaraþiile transmise în baza prevederilor art. 11;
b) absenþei oricãrei substanþe chimice înscrise în lista
nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanþe, în
afara reglementãrilor prevãzute la art. 16Ñ19.
Art. 31. Ñ (1) Platformele declarate conform prevederilor art. 12 ºi 13 pot fi supuse verificãrii prin inspecþii la
faþa locului.
(2) Inspecþiile efectuate conform prevederilor alin. (1)
urmãresc verificarea:
a) conformitãþii activitãþilor din aceste platforme cu
declaraþiile transmise în baza prevederilor art. 12 ºi 13;
b) absenþei oricãrei substanþe chimice înscrise în lista
nr. 1, în special a producerii unor astfel de substanþe, în
afara reglementãrilor prevãzute la art. 16Ñ19.
Art. 32. Ñ În timpul inspecþiilor efectuate la faþa locului,
corpul de control al Agenþiei poate executa fotografierea ºi
înregistrarea video a unor elemente relevante, cu respectarea prevederilor legale privind mãsurile de manipulare a
înregistrãrilor, în conformitate cu caracterul secret al
acestora.
Art. 33. Ñ (1) Autoritãþile publice, abilitate potrivit legii
sã desfãºoare activitãþi informative pentru prevenirea ºi
combaterea infracþiunilor, sunt obligate sã transmitã
Agenþiei datele obþinute, referitoare la încãlcarea prevederilor prezentei legi.
(2) Ministerul Finanþelor Publice*), la solicitarea Agenþiei,
efectueazã verificãri specifice ºi o informeazã asupra rezultatelor acestora.
CAPITOLUL VI
Verificãri internaþionale
Art. 34. Ñ (1) În scopul verificãrii respectãrii prevederilor convenþiei, Organizaþia executã inspecþii iniþiale, inspecþii
de rutinã ºi inspecþii la cerere, prin echipe de inspecþie formate din inspectori ºi asistenþi de inspecþie numiþi de
aceasta.
(2) Echipele de inspecþie ale Organizaþiei sunt însoþite,
pe timpul desfãºurãrii activitãþilor pe teritoriul României, de
echipe de însoþire, constituite în conformitate cu prevederile
art. 39 lit. d).
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(3) Prevederile art. 28Ð32 se aplicã în mod corespunzãtor ºi în cazul inspecþiilor internaþionale.
Art. 35. Ñ În scopul exercitãrii efective a atribuþiilor lor
oficiale, inspectorii ºi asistenþii de inspecþie, acceptaþi conform prevederilor art. 41, se bucurã de privilegiile ºi imunitãþile prevãzute în anexa nr. 3 la prezenta lege.
Art. 36. Ñ (1) Obiectivele pentru care s-au transmis
declaraþii, în conformitate cu prevederile art. 8 ºi ale
art. 10Ñ13, pot fi verificate de Organizaþie prin inspecþii
iniþiale ºi inspecþii de rutinã.
(2) În cadrul inspecþiei iniþiale, Agenþia împreunã cu
reprezentanþii instalaþiilor care produc substanþe chimice
înscrise în listele nr. 1 ºi 2 negociazã cu echipa de inspecþie a Organizaþiei acorduri de instalaþie care stabilesc
în detaliu procedurile de verificare aplicabile inspecþiilor
ulterioare la instalaþiile menþionate.
(3) Pentru instalaþiile care produc substanþele chimice
înscrise în lista nr. 3, acordul de instalaþie se încheie dacã
Agenþia constatã oportunitatea acestuia, cu ocazia primei
inspecþii efectuate de Organizaþie la faþa locului.
Art. 37. Ñ (1) Organizaþia poate efectua, la solicitarea
unui alt stat parte la convenþie, o inspecþie la cerere, notificatã Agenþiei cu cel puþin 12 ore înainte ca echipa de
inspecþie internaþionalã, desemnatã în acest scop, sã
soseascã la punctul de intrare în þarã. Echipa de inspecþie
poate fi însoþitã de un observator desemnat de statul care
a solicitat inspecþia.
(2) În scopul clarificãrii ºi eliminãrii tuturor suspiciunilor
privind o posibilã nerespectare a prevederilor convenþiei,
echipa de inspecþie, desemnatã potrivit prevederilor
alin. (1), are acces la orice instalaþie sau amplasament,
precum ºi în orice alt loc de pe teritoriul naþional, precizat
în mandatul de inspecþie ca fiind relevant pentru obiectul
inspecþiei.
(3) Agenþia ºi persoanele controlate au dreptul ºi
obligaþia de a depune toate eforturile pentru a facilita îndeplinirea mandatului echipei de inspecþie ºi a clarifica toate
aspectele privind respectarea prevederilor convenþiei.
(4) Persoanele controlate sunt obligate sã ia mãsuri de
protejare a instalaþiilor, a datelor ºi informaþiilor cu caracter
secret, care nu au legãturã cu obiectul inspecþiei.
Art. 38. Ñ Persoanele controlate de echipele de inspecþie ale Organizaþiei mai au, în afara celor prevãzute la
art. 27, urmãtoarele obligaþii:
a) asigurã, contra cost, mijloacele ºi serviciile necesare
echipei de inspecþie: transport local, comunicaþii cu
Organizaþia, interpretare, spaþii de lucru, cazare, masã,
asistenþã medicalã ºi alte servicii;
b) asigurã prevenirea divulgãrii de informaþii ºi date cu
caracter secret, care nu au legãturã cu obiectul inspecþiei;
c) asigurã hãrþi, planuri sau scheme, pe care sã fie
indicate, la scarã, obiectivele relevante ale perimetrului
stabilit;
d) permit aplicarea de cãtre echipa de inspecþie a procedurilor de supraveghere a traficului vehiculelor, atât prin
utilizarea înregistrãrilor video ºi a senzorilor, cât ºi prin
inspectarea ºi þinerea evidenþei vehiculelor care ies din
perimetru.

*) Potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României ºi a art. 16
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinþarea, organizarea, reorganizarea sau funcþionarea unor
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi a unor instituþii
publice, atribuþiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finanþelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de cãtre Autoritatea
Naþionalã de Control, cu excepþia politicii vamale ºi a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a soluþionãrii contestaþiilor ºi a valorificãrii
bunurilor devenite proprietatea statului.
În conformitate cu art. VI din aceeaºi ordonanþã, denumirea ”Direcþia Generalã a VãmilorÒ s-a înlocuit cu ”Autoritatea Naþionalã a VãmilorÒ.
De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificãrile ulterioare, activitatea vamalã se exercitã
prin Autoritatea Naþionalã a Vãmilor, care se organizeazã ºi funcþioneazã în subordinea Autoritãþii Naþionale de Control.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 116/10.II.2004

Art. 39. Ñ În vederea aplicãrii prevederilor convenþiei
referitoare la desfãºurarea inspecþiilor internaþionale, Agenþia
întreprinde urmãtoarele mãsuri:
a) stabileºte împreunã cu Ministerul Administraþiei ºi
Internelor Ñ Inspectoratul general al poliþiei de frontierã Ñ
ºi cu Autoritatea Naþionalã de Control*) punctele de
intrare/ieºire în/din þarã a echipelor de inspecþie ºi le transmite Organizaþiei în cel mult 30 de zile de la data intrãrii
în vigoare a convenþiei;
b) transmite operativ Autoritãþii Naþionale de Control*)
lista echipamentului aprobat de Organizaþie, precum ºi
orice actualizãri ale acestei liste. De asemenea, cu ocazia
fiecãrei inspecþii comunicã lista probelor prelevate de
echipa de inspecþie, pentru care se permite scoaterea din
þarã, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. h);
c) solicitã Ministerului Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului, respectiv Ministerului Apãrãrii Naþionale, eliberarea autorizaþiei de survol/aterizare, specialã pentru aeronavele neprogramate civile, respectiv militare, deþinute sau
închiriate de Organizaþie;
d) constituie echipa de însoþire din membri ai corpului
de control, din reprezentanþi ai obiectivului inspectat ºi,
dupã caz, din reprezentanþi ai autoritãþilor publice competente;
e) confirmã imediat Organizaþiei primirea listei cu
inspectori ºi asistenþi de inspecþie;
f) transmite Organizaþiei, în cel mult 30 de zile de la
data confirmãrii prevãzute la lit. e), lista cu inspectorii ºi
asistenþii de inspecþie care nu pot fi acceptaþi.
Art. 40. Ñ Echipa de însoþire asigurã, pe timpul
desfãºurãrii inspecþiei, respectarea obligaþiilor ºi exercitarea
de cãtre persoana inspectatã a drepturilor care decurg din
prevederile convenþiei. În acest scop:
a) examineazã, la punctul de intrare, echipamentele ºi
aparatura aduse de echipa de inspecþie ºi le acceptã sau
le respinge, pe baza listei stabilite de Organizaþie ºi a
documentelor care le însoþesc;
b) asigurã transportul echipei la obiectivul inspecþiei, în
maximum 12 ore de la sosirea în punctul de intrare; în
cazul inspecþiilor la cerere, când se negociazã perimetrul
final, termenul maxim de ajungere la obiectivul inspecþiei
este de 36 de ore;
c) negociazã cu echipa de inspecþie detaliile condiþiilor
de desfãºurare a inspecþiei;
d) participã la verificãrile efectuate de echipa de
inspecþie, urmãreºte ca aceasta sã respecte strict mandatul
de inspecþie emis de Organizaþie ºi sã perturbe cât mai
puþin posibil activitãþile din instalaþia sau din perimetrul
inspectat;
e) verificã, la terminarea inspecþiei, echipamentele ºi
aparatura, precum ºi probele care se scot din þarã de
cãtre echipa de inspecþie ºi participã la executarea formalitãþilor vamale pentru acestea.
Art. 41. Ñ În vederea aplicãrii prevederilor convenþiei
referitoare la organizarea ºi desfãºurarea inspecþiilor
internaþionale de cãtre Organizaþie, Ministerul Afacerilor
Externe are obligaþia de a întreprinde mãsurile necesare
pentru acordarea de cãtre misiunile diplomatice ºi oficiile
consulare ale României, în cel mult 30 de zile de la data
confirmãrii primirii listei cu inspectori ºi asistenþi de

inspecþie, a vizelor de intrare-ieºire, de tranzit, pentru
cãlãtorii multiple, valabile cel puþin 2 ani, care sã permitã
fiecãrui inspector ºi asistent de inspecþie acceptat sã-ºi
îndeplineascã mandatul încredinþat.
Art. 42. Ñ Ministerul Finanþelor Publice*):
a) asigurã introducerea temporarã, fãrã plata drepturilor
vamale de import ºi fãrã completarea declaraþiei vamale în
detaliu, pe baza unui inventar în douã exemplare, vizat de
autoritatea vamalã, a echipamentelor, aparaturii ºi probelor
transportate de membrii echipei de inspecþie, precum ºi a
articolelor de uz personal ale acestora, cu excepþia articolelor de import sau export interzise prin lege ori controlate
prin reguli de carantinã, cu condiþia scoaterii din þarã a
acestora la încheierea inspecþiei. Formalitãþile vamale pentru echipament, aparaturã ºi probe se efectueazã concomitent cu examinarea acestora de cãtre echipa de însoþire,
la punctul de intrare/ieºire în/din þarã;
b) asigurã introducerea, fãrã garantarea drepturilor
vamale de import ºi fãrã completarea declaraþiei vamale, a
probelor transmise de Organizaþie sau prin dispoziþie a
acesteia, în vederea analizãrii de cãtre laboratoare specializate din România;
c) pune la dispoziþie echipei de însoþire, la punctul de
intrare/ieºire, un spaþiu corespunzãtor destinat examinãrii
echipamentului ºi aparaturii aduse de echipa de inspecþie;
d) informeazã operativ Agenþia asupra operaþiunilor de
tranzit prin România al substanþelor chimice înscrise în
liste, efectuate în conformitate cu legislaþia vamalã, precum
ºi asupra rezultatelor verificãrilor specifice incidente domeniului prezentei legi;
e) informeazã, la cerere, Agenþia asupra operaþiunilor de
import/export al substanþelor chimice, efectuate în conformitate cu legislaþia vamalã, în vederea identificãrii acelor
operaþiuni care intrã sub incidenþa prezentei legi.
Art. 43. Ñ Ministerul Transporturilor, Construcþiilor ºi
Turismului întreprinde urmãtoarele mãsuri cu privire la
aeronavele, deþinute sau închiriate de Organizaþie, care
transportã echipele de inspecþie ºi echipamentele necesare
inspecþiei:
a) aprobã eliberarea autorizaþiei de survol/aterizare, specialã pentru aeronavele civile neprogramate, deþinute sau
închiriate de Organizaþie, astfel încât numãrul acestei autorizaþii sã poatã fi transmis Organizaþiei de cãtre Agenþie, în
cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a convenþiei ºi
în fiecare an pânã la data de 15 decembrie pentru anul
urmãtor;
b) la cererea Agenþiei, dispune aprobarea, cu prioritate,
a survolului spaþiului aerian al României sau
aterizãrile/decolãrile pe/de pe aeroporturile din România,
destinate traficului aerian internaþional;
c) dispune asigurarea, cu prioritate, contra cost, a serviciilor de deservire la sol, a securitãþii, service-ului ºi combustibilului;
d) dispune ca aeronavele sã fie scutite de plata tarifelor
pentru serviciile de navigaþie aerianã, de plata taxelor de
aterizare, iluminat ºi staþionare, de plata tarifelor pentru
folosirea serviciilor de navigaþie aerianã de rutã (RNAC) ºi
de plata tarifelor pentru servicii de navigaþie de aeroport ºi
terminalã.

*) Potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României ºi a art. 16
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinþarea, organizarea, reorganizarea sau funcþionarea unor
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi a unor instituþii
publice, atribuþiile specifice domeniului vamal, care revin Ministerului Finanþelor Publice din actele normative în vigoare, se preiau de cãtre Autoritatea
Naþionalã de Control, cu excepþia politicii vamale ºi a actelor normative elaborate în realizarea acesteia, a soluþionãrii contestaþiilor ºi a valorificãrii
bunurilor devenite proprietatea statului.
În conformitate cu art. VI din aceeaºi ordonanþã, denumirea ”Direcþia Generalã a VãmilorÒ s-a înlocuit cu ”Autoritatea Naþionalã a VãmilorÒ.
De asemenea, potrivit art. 4 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificãrile ulterioare, activitatea vamalã se exercitã
prin Autoritatea Naþionalã a Vãmilor, care se organizeazã ºi funcþioneazã în subordinea Autoritãþii Naþionale de Control.
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Art. 44. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale aprobã eliberarea autorizaþiei de survol/aterizare, specialã pentru aeronavele militare neprogramate, închiriate de Organizaþie, ºi
comunicã Agenþiei numãrul acesteia, în fiecare an pânã la
data de 15 decembrie pentru anul urmãtor, în vederea
transmiterii la Organizaþie de cãtre Agenþie.
Art. 45. Ñ Ministerul Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
Informaþiei autorizeazã folosirea de cãtre echipa de
inspecþie a mijloacelor de telecomunicaþii ale Organizaþiei,
pentru legãturi cu sediul Organizaþiei, precum ºi între membrii echipei de inspecþie.
CAPITOLUL VII
Alte dispoziþii
Art. 46. Ñ (1) Personalul Agenþiei care ia cunoºtinþã de
informaþii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau
comerciale este obligat sã respecte caracterul lor ºi sã le
facã cunoscute numai autoritãþilor publice îndreptãþite, în
condiþiile legii.
(2) Agenþia va stabili, dupã caz, pe baza unui acord
încheiat în acest scop cu Organizaþia, categoria de clasificare a informaþiilor cu caracter secret ce se transmit
acesteia.
Art. 47. Ñ Ministerul Afacerilor Externe asigurã transmiterea operativã a declaraþiilor ºi a altor documente între
Agenþie ºi Organizaþie.
Art. 48. Ñ (1) Accesul specialiºtilor corpului de control
al Agenþiei la obiectivele ºi instalaþiile care fac obiectul prezentei legi se face pe baza mandatului emis de preºedintele Agenþiei.
(2) Accesul echipei de inspecþie internaþionalã la obiectivele ºi instalaþiile care fac obiectul prezentei legi se face
numai împreunã cu membri ai echipei de însoþire, pe baza
unei note verbale emise de Agenþie.
Art. 49. Ñ (1) Agenþia acordã, la cerere, consultanþã de
specialitate agenþilor economici ºi altor persoane interesate
în aplicarea regimului substanþelor chimice toxice ºi precursorilor acestora.
(2) Agenþia editeazã ºi difuzeazã materiale documentare
ºi organizeazã cursuri, seminarii, simpozioane ºi alte forme
de pregãtire a agenþilor economici ºi a autoritãþilor publice,
în vederea interpretãrii corecte ºi a aplicãrii prevederilor
convenþiei ºi ale prezentei legi.
Art. 50. Ñ Sumele necesare pentru asigurarea ofertei
de asistenþã a României la Organizaþie prin contribuþie la
fondul voluntar de asistenþã, pentru procurarea ºi întreþinerea de echipamente sau pentru servicii care fac obiectul
acestei oferte, se asigurã din bugetul Agenþiei.
CAPITOLUL VIII
Contravenþii ºi infracþiuni
Art. 51. Ñ Încãlcarea dispoziþiilor prezentei legi atrage,
dupã caz, rãspunderea civilã, materialã, disciplinarã, contravenþionalã sau penalã.
Art. 52. Ñ Conducãtorii persoanelor juridice sunt obligaþi
sã asigure respectarea prevederilor prezentei legi ºi sã stabileascã atribuþiile ce revin personalului din subordine pentru aplicarea acestora.
Art. 53. Ñ (1) Constituie contravenþii ºi se sancþioneazã
urmãtoarele fapte:
a) transmiterea declaraþiilor ºi notificãrilor prevãzute la
art. 7Ñ14 cu întârziere de pânã la 30 de zile, cu amendã
de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;
b) transmiterea declaraþiilor prevãzute la art. 7Ñ14 cu
întârziere de peste 30 de zile, precum ºi transmiterea de
date incomplete sau în neconcordanþã cu activitatea

11

desfãºuratã, cu amendã de la 300.000.000 lei la
500.000.000 lei;
c) neîndeplinirea obligaþiei de a transmite declaraþiile
conform prevederilor prezentei legi, dacã aceasta nu aduce
prejudicii grave îndeplinirii obligaþiilor României cãtre
Organizaþie, cu amendã de la 500.000.000 lei la
1.000.000.000 lei;
d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de
control al Agenþiei la obiectivele ºi instalaþiile care fac
obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-ºi exercita atribuþiile legale, precum ºi ascunderea unor date ºi informaþii relevante referitoare la acestea,
cu amendã de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;
e) neîndeplinirea obligaþiei stabilite potrivit dispoziþiilor
art. 16 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind
evidenþa operaþiunilor efectuate cu asemenea substanþe ºi
pãstrarea în deplinã siguranþã a acestora, precum ºi
încãlcarea acestor norme, cu amendã de la 150.000.000 lei
la 500.000.000 lei;
f) netransmiterea, la solicitarea în scris a Agenþiei, a
documentelor, datelor ºi informaþiilor solicitate, la termenele
stabilite, cu amendã de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.
(2) Sancþiunile contravenþionale pot fi aplicate ºi persoanelor juridice.
(3) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
se fac de cãtre corpul de control al Agenþiei.
(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen
de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate
din minimul amenzii prevãzute la alin. (1), agentul constatator fãcând menþiune despre aceastã posibilitate în procesulverbal.
Art. 54. Ñ Contravenþiilor prevãzute la art. 53 alin. (1)
le sunt aplicabile dispoziþiile Ordonanþei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu
modificãrile ulterioare.
Art. 55. Ñ (1) Fapta de a folosi arme chimice constituie
infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 5 la 15 ani
ºi interzicerea unor drepturi.
(2) În cazul în care fapta a avut consecinþe deosebit de
grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani ºi
interzicerea unor drepturi, iar dacã s-a produs moartea
uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detenþiunea
pe viaþã sau închisoare de la 15 la 25 de ani ºi interzicerea unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseºte.
Art. 56. Ñ (1) Dezvoltarea, producerea, dobândirea,
deþinerea sau transferul, direct ori indirect, de arme chimice
constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la
3 la 10 ani ºi interzicerea unor drepturi.
(2) Sustragerea de substanþe chimice toxice sau de
precursori pentru folosirea lor în scopurile armelor chimice
constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la
3 la 10 ani ºi interzicerea unor drepturi.
(3) Tentativa se pedepseºte.
Art. 57. Ñ (1) Ameninþarea adresatã unui stat, unei
organizaþii internaþionale sau unei persoane fizice ori juridice cu folosirea armelor chimice, în scopul de a provoca
moartea, incapacitatea temporarã sau vãtãmãri permanente
unor persoane, constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu
închisoare de la 3 la 12 ani ºi interzicerea unor drepturi.
(2) Dacã fapta prevãzutã la alin. (1) este condiþionatã
de îndeplinirea sau neîndeplinirea unui act ori când, prin
ameninþare sub orice formã, se pretinde a se da ori a se
preda arme chimice, în scopul de a provoca moartea, incapacitatea temporarã sau vãtãmãri permanente unor persoane, pedeapsa este închisoare de la 5 la 15 ani ºi
interzicerea unor drepturi.
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(3) Tentativa se pedepseºte.
Art. 58. Ñ (1) Producerea substanþelor chimice înscrise
în lista nr. 1, în cantitãþi peste limitele sau în alte condiþii
decât cele prevãzute la art. 16Ð19, precum ºi importul,
exportul, deþinerea sau folosirea acestora, fãrã respectarea
prevederilor art. 16 alin. (1) ºi ale art. 23, constituie
infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 3 la 10 ani
ºi interzicerea unor drepturi.
(2) Importul ºi exportul de substanþe chimice înscrise în
listele nr. 2 ºi 3, cu încãlcarea prevederilor art. 24, constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 1 la
3 ani.
(3) Neîndeplinirea obligaþiei de a transmite declaraþiile
conform prevederilor prezentei legi, dacã aceasta aduce
prejudicii grave îndeplinirii obligaþiilor României cãtre
Organizaþie, constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu
închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendã.
(4) Refuzul de a permite accesul membrilor corpului de
control al Agenþiei, împreunã cu echipele de inspecþie ale
Organizaþiei, la obiectivele ºi instalaþiile care fac obiectul
prezentei legi, împiedicarea acestora, în orice mod, de a-ºi
exercita atribuþiile legale, precum ºi ascunderea unor date
ºi informaþii relevante referitoare la acestea constituie
infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
(5) Tentativa se pedepseºte.
Art. 59. Ñ (1) Urmãrirea penalã în cazurile infracþiunilor
prevãzute în prezenta lege se efectueazã în mod obligatoriu de cãtre procuror.
(2) Competenþa de a judeca în primã instanþã
infracþiunile revine tribunalelor.

Art. 60. Ñ Dispoziþiile Codului penal privind confiscarea
specialã se aplicã în mod corespunzãtor.
CAPITOLUL IX
Dispoziþii finale
Art. 61. Ñ (1) Agenþia elaboreazã, pe baza prevederilor
prezentei legi, norme metodologice privind procedurile tehnice de aplicare a dispoziþiilor acesteia, precum ºi
precizãrile ºi detaliile referitoare la aplicarea convenþiei, ce
se adoptã ulterior de cãtre Conferinþa statelor pãrþi la convenþie.
(2) Normele metodologice prevãzute la alin. (1) se
aprobã prin ordin al preºedintelui Agenþiei ºi se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 62. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare la data
intrãrii în vigoare a convenþiei, cu excepþia articolelor precizate la alin. (3).
(2) Data intrãrii în vigoare a convenþiei, stabilitã în conformitate cu art. XXI al acesteia, este 29 aprilie 1997.
(3) Prevederile art. 2, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
alin. (1), art. 10 alin. (1) lit. a) ºi alin. (2), (3) ºi (4),
art. 11 alin. (1) lit. a), art. 11 alin. (2) ºi (3), art. 12 lit. a),
art. 13 lit. a), art. 14 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 46, art. 48
alin. (1), art. 49Ð52, art. 53 alin. (1) lit. a), b) ºi c),
alin. (2), (3) ºi (4), art. 54 ºi ale art. 61Ð63 se aplicã de la
data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(4) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, orice dispoziþie contrarã se abrogã.
Art. 63. Ñ Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din
prezenta lege.
ANEXA Nr. 1

LISTE DE SUBSTANÞE CHIMICE
LISTA Nr. 1
(Numãrul CAS)
A. Substanþe chimice toxice:
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fluorofosfonaþi de O-alchil (²C10, inclusiv cicloalchil)
Exemple: Sarin: Metilfluorofosfonat de O-izopropil
Exemple:Soman: Metilfluorofosfonat de O-pinacolil
Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidocianofosfaþi de O-alchil (²C10, inclusiv cicloalchil)
Exemplu: Tabun: Dimetilamidocianofosfat de O-etil
Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) tiofosfonaþi de O-alchil (H sau ²C10, inclusiv cicloalchil)S-[2-(dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] ºi sãrurile alchilate sau protonate corespunzãtoare
Exemplu: VX: Metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil]
Iperite cu sulf:
2-Cloroetil-clorometil-sulfurã
Iperitã: Bis(2-cloroetil)-sulfurã
Bis(2-cloroetiltio)metan
Sescviiperitã: 1,2-Bis(2-cloroetiltio)etan
1,3-Bis(2-cloroetiltio)-n-propan
1,4-Bis(2-cloroetiltio)-n-butan
1,5-Bis(2-cloroetiltio)-n-pentan
Bis(2-cloroetiltiometil)-eter
Iperitã O: Bis(2-cloroetiltioetil)-eter
Lewisite:
Lewisitã 1: 2-Clorovinildicloroarsinã
Lewisitã 2: Bis(2-clorovinil)cloroarsinã
Lewisitã 3: Tris(2-clorovinil)arsinã
Iperite cu azot:
HN1: Bis(2-cloroetil)etilaminã
HN2: Bis(2-cloroetil)metilaminã
HN3: Tris(2-cloroetil)aminã

(107-44-8)
(96-64-0)
(77-81-6)

(50782-69-9)
(2625-76-5)
(505-60-2)
(63869-13-6)
(3563-36-8)
(63905-10-2)
(142868-93-7)
(142868-94-8)
(63918-90-1)
(63918-89-8)
(541-25-3)
(40334-69-8)
(40334-70-1)
(538-07-8)
(51-75-2)
(555-77-1)
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(Numãrul CAS)

(7) Saxitoxinã
(8) Ricinã
B. Precursori:

(35523-89-8)
(9009-86-3)

(9)

Difluoruri alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfonice
Exemplu: DF: Difluorurã metilfosfonicã
(676-99-3)
(10) Alchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) fosfoniþi de O-alchil (H sau ²C10, inclusiv cicloalchil) Ñ O-[2(dialchil(Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino)etil] ºi sãrurile alchilate sau protonate corespunzãtoare
Exemplu: QL: Metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino)etil]
(57856-11-8)
(11) Clorosarin: Metilclorofosfonat de O-izopropil
(1445-76-7)
(12) Clorosoman: Metilclorofosfonat de O-pinacolil
(7040-57-5)
LISTA Nr. 2
A. Substanþe chimice toxice:
(1)
(2)
(3)

Amiton: Tiolofosfat de O, O-dietil-S-[2-(dietilamino)etil] ºi sãrurile alchilate sau protonate
corespunzãtoare
PFIB: 1,1,3,3,3,-Pentafluoro-2-(trifluorometil)propenã
BZ: Benzilat de 3-chinuclidinil

(78-53-5)
(382-21-8)
(6581-06-2)

B. Precursori:
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)

Substanþe chimice, cu excepþia celor înscrise în lista nr. 1, conþinând un atom de fosfor
la care este legatã o grupare metil, etil sau propil (normal sau izo), dar nici un alt atom
de carbon
Exemple: Diclorurã metilfosfonicã
Exemple: Metilfosfonat de dimetil
Excepþie: Fonofos: Etiltiofosfonotiolat de O-etil-S-fenil
Dihalogenuri N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amido-fosforice
N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amidofosfaþi de dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)
Triclorurã de arsen
Acid 2,2-difenil-2-hidroxiacetic
Chinuclidinol-3-ol)
N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr)-2-cloroetilamine ºi sãrurile protonate corespunzãtoare
N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etanoli ºi sãrurile protonate corespunzãtoare
Excepþii: N, N-Dimetilaminoetanol ºi sãrurile protonate corespunzãtoare
Excepþii: N, N-Dietilaminoetanol ºi sãrurile protonate corespunzãtoare
N, N-Dialchil (Me, Et, n-Pr sau i-Pr) amino-2-etantioli ºi sãrurile protonate corespunzãtoare
Tiodiglicol: Bis(2-hidroxietil)-sulfurã
Alcool pinacolilic: 3,3-Dimetilbutan-2-ol

(676-97-1)
(756-79-6)
(944-22-9)

(7784-34-1)
(76-93-7)
(1619-34-7)

(108-01-0)
(100-37-8)
(111-48-8)
(464-07-3)

LISTA Nr. 3
A. Substanþe chimice toxice:
(1)
(2)
(3)
(4)

Fosgen: Diclorurã de carbonil
Clorcian: Clorurã de cianogen
Acid cianhidric: Cianurã de hidrogen
Cloropicrinã: Tricloronitrometan

(75-44-5)
(506-77-4)
(74-90-8)
(76-06-2)

B. Precursori
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

Oxiclorurã de fosfor: Clorurã de fosforil
Triclorurã de fosfor
Pentaclorurã de fosfor
Fosfit de trimetil
Fosfit de trietil
Fosfit de dimetil
Fosfit de dietil
Monoclorurã de sulf
Diclorurã de sulf
Clorurã de tionil
Etildietanolaminã
Metildietanolaminã
Trietanolaminã

(10025-87-3)
(7719-12-2)
(10026-13-8)
(121-45-9)
(122-52-1)
(868-85-9)
(762-04-9)
(10025-67-9)
(10545-99-0)
(7719-09-7)
(139-87-7)
(105-59-9)
(102-71-6)
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ANEXA Nr. 2

DEFINIÞII

ale noþiunilor tehnice
1. Producerea unei substanþe chimice înseamnã obþinerea ei printr-o reacþie chimicã.
2. Prelucrarea unei substanþe chimice înseamnã un proces fizic, cum ar fi: condiþionare, extracþie sau purificare,
prin care substanþa respectivã nu este transformatã într-o
altã substanþã chimicã.
3. Consum al unei substanþe chimice înseamnã transformarea acesteia într-o altã substanþã, prin reacþie chimicã.
4. Numãr CAS înseamnã numãrul din Registrul Chemical
Abstracts Service, corespunzãtor fiecãrei substanþe chimice
identificabile prin denumirea ºi formula chimicã structuralã.
5. Substanþã chimicã organicã definitã înseamnã orice
substanþã chimicã, aparþinând clasei de compuºi chimici
care cuprinde toþi compuºii carbonului, cu excepþia oxizilor
ºi sulfurilor acestuia, precum ºi a carbonaþilor metalici, ºi
care poate fi identificatã prin denumirea chimicã, formula
structuralã (dacã se cunoaºte) ºi numãrul CAS (dacã este
atribuit).
6. Mandat de inspecþie înseamnã instrucþiunile emise de
Organizaþie pentru echipa de inspecþie, în vederea
desfãºurãrii unei anumite inspecþii.
7. Asistent de inspecþie înseamnã o persoanã desemnatã
de Organizaþie pentru a-i ajuta pe inspectori sã efectueze o
inspecþie sau o vizitã, cum ar fi: medic, personal medical
auxiliar, agent de securitate, agent administrativ sau interpret.
8. Instalaþie se referã la oricare dintre obiectivele industriale definite mai jos:
a) Platformã (combinat, uzinã, fabricã) reprezintã un complex integrat local, constând din una sau mai multe
instalaþii, având niveluri administrative intermediare, aflate
sub o singurã conducere ºi dispunând de o infrastructurã
comunã, cum ar fi:
iiii(i) birouri administrative ºi alte birouri;
iii(ii) ateliere de reparaþii ºi întreþinere;

ii(iii) cabinet medical;
ii(iv) utilitãþi;
iii(v) laborator analitic central;
ii(vi) laboratoare de cercetare ºi dezvoltare;
i(vii) staþie de epurare centralã;
(viii) magazii de depozitare.
b) Instalaþie (instalaþie de producþie, atelier) reprezintã o
zonã, structurã sau clãdire relativ autonomã, conþinând una
sau mau multe unitãþi, cu infrastructura auxiliarã ºi asociatã, cum ar fi:
ii(i) un mic sector administrativ;
i(ii) spaþii de depozitare ºi manipulare a materiilor
prime ºi a produselor;
i(iii) staþie de epurare;
(iv) laborator de control analitic;
i(v) serviciu de prim ajutor/cabinet medical specific;
(vi) evidenþã cu privire la intrãrile, miºcãrile interioare
ºi ieºirile de substanþe declarabile ºi de materii
prime sau de produse formate din acestea, dupã
caz.
c) Unitate (unitate productivã, unitate de proces) reprezintã
combinaþia de echipamente (utilaje), inclusiv vasele de
reacþie ºi instalaþiile aferente acestora, necesare pentru producerea, prelucrarea sau consumarea unei substanþe.
9. Dobândire înseamnã operaþiunea de import, respectiv
introducerea, definitivã sau temporarã, pe teritoriul
României, inclusiv acþiunea necomercialã de primire din
afara teritoriului naþional, precum ºi primirea de la o persoanã de pe teritoriul naþional.
10. Transfer înseamnã operaþiunea de export, respectiv
scoaterea, definitivã sau temporarã, de pe teritoriul
României, inclusiv acþiunea necomercialã de trimitere în
afara teritoriului naþional, precum ºi trimiterea cãtre o persoanã de pe teritoriul naþional.
ANEXA Nr. 3

PRIVILEGII ªI IMUNITÃÞI

acordate inspectorilor ºi asistenþilor de inspecþie*)
1. Pentru a-ºi exercita funcþiile în mod eficace, inspectorilor ºi asistenþilor de inspecþie li se vor acorda privilegii ºi
imunitãþi, dupã cum se precizeazã la lit. a)Ñi). Privilegiile ºi
imunitãþile vor fi acordate membrilor echipei de inspecþie în
numele convenþiei ºi nu pentru beneficiul personal al persoanelor respective. Aceste privilegii ºi imunitãþi le vor fi
acordate pe întreaga perioadã dintre sosirea ºi plecarea de
pe teritoriul României, iar dupã aceea, þinând seama de
actele efectuate anterior în exercitarea funcþiilor lor oficiale.
a) Membrilor echipei de inspecþie li se va acorda inviolabilitatea de care se bucurã agenþii diplomatici în aplicarea
art. 29 din Convenþia de la Viena, din 18 aprilie 1961, privind relaþiile diplomatice.
b) Locuinþelor ºi sediilor birourilor, ocupate de echipa de
inspecþie care efectueazã activitãþi de inspecþie în aplicarea
convenþiei, li se vor acorda inviolabilitatea ºi protecþia acordatã sediilor agenþilor diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 1
din Convenþia de la Viena privind relaþiile diplomatice.

c) Documentele ºi corespondenþa, inclusiv înregistrãrile
echipei de inspecþie, se vor bucura de inviolabilitatea acordatã tuturor documentelor ºi corespondenþei agenþilor diplomatici în aplicarea art. 30 alin. 2 din Convenþia de la Viena
privind relaþiile diplomatice. Echipa de inspecþie va avea
dreptul sã foloseascã coduri pentru comunicaþiile sale cu
Secretariatul tehnic al Organizaþiei.
d) Probele ºi echipamentul aprobat, aduse de membrii
echipei de inspecþie, vor fi inviolabile, în condiþiile prevederilor conþinute în convenþie, ºi vor fi exceptate de la plata
oricãror taxe vamale. Probele periculoase vor fi transportate
în conformitate cu reglementãrile specifice.
e) Membrilor echipei de inspecþie li se vor acorda imunitãþile acordate agenþilor diplomatici în aplicarea art. 31
alin. 1, 2 ºi 3 din Convenþia de la Viena privind relaþiile
diplomatice.
f) Membrilor echipei de inspecþie, care efectueazã activitãþi ordonate în aplicarea convenþiei, li se va acorda scutirea de impozite ºi taxe, acordatã agenþilor diplomatici în

*) Conform secþiunii B din partea a II-a a anexei la convenþie privind verificarea.
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aplicarea art. 34 din Convenþia de la Viena privind relaþiile
diplomatice.
g) Membrilor echipei de inspecþie li se va permite sã
introducã pe teritoriul României, fãrã plata vreunei taxe
vamale sau a altor taxe similare, articole de uz personal,
cu excepþia articolelor al cãror import sau export este interzis prin lege sau controlat prin reglementãri de carantinã.
h) Membrilor echipei de inspecþie li se vor acorda aceleaºi facilitãþi valutare ºi de schimb care sunt acordate
reprezentanþilor guvernelor strãine, aflaþi în misiuni oficiale
temporare.
i) Membrii echipei de inspecþie nu se vor angaja, pe
teritoriul României, în nici o activitate profesionalã sau
comercialã, în scopul de a obþine profit personal.
2. Atunci când tranziteazã teritoriul României, membrilor
echipelor de inspecþie li se vor acorda privilegiile ºi imunitãþile de care se bucurã agenþii diplomatici în aplicarea
art. 40 alin. 1 din Convenþia de la Viena privind relaþiile
diplomatice. Documentelor ºi corespondenþei, inclusiv înregistrãrilor, precum ºi probelor ºi echipamentului aprobat,
aduse de aceºtia, li se vor acorda privilegiile ºi imunitãþile
prevãzute la alin. 1 lit. c) ºi d).
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3. Fãrã lezarea privilegiilor ºi imunitãþilor, membrii echipei de inspecþie vor fi obligaþi sã respecte legile ºi reglementãrile în vigoare pe teritoriul României ºi, în mãsura în
care acest lucru este în acord cu mandatul de inspecþie,
sã nu intervinã în afacerile interne ale statului român. Dacã
autoritãþile române considerã cã s-a abuzat de privilegiile
ºi imunitãþile precizate în prezenta anexã, între Agenþie ºi
directorul general al Organizaþiei vor avea loc consultãri
pentru a se stabili dacã acest abuz a avut loc ºi, dacã se
stabileºte acest lucru, pentru a se evita repetarea unui
asemenea abuz.
4. Directorul general al Organizaþiei poate renunþa la
imunitatea de jurisdicþie a membrilor echipei de inspecþie,
dacã este de pãrere cã imunitatea ar împiedica cursul
justiþiei ºi cã se poate renunþa la aceasta fãrã prejudicii
pentru aplicarea prevederilor convenþiei. Renunþarea trebuie
sã fie întotdeauna expresã.
5. Observatorilor li se vor acorda aceleaºi privilegii ºi
imunitãþi care se acordã inspectorilor în aplicarea prezentei
anexe, cu excepþia acelora care se acordã în aplicarea
alin. 1 lit. d).

P R E Þ U R I L E

publicaþiilor legislative pentru anul 2004
Ñ pe suport tradiþional Ñ
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea
abonamentului
anual
Ñ lei Ñ

Trim. I

Trim. II

Trim. III

românã
românã,

9.875.000
1.780.000

2.468.750
Ñ

2.715.750
Ñ

2.987.500
Ñ

3.286.000
Ñ

maghiarã

7.900.000
12.500.000
2.530.000
10.680.000
9.850.000
2.500.000
4.150.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
625.000
1.038.000

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
687.500
1.141.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
756.500
1.255.500

1.975.000
3.125.000
632.500
2.670.000
2.462.500
832.500
1.381.500

625.000
470.000
2.500.000

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Denumirea publicaþiei

Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
numere bis*)
Monitorul Oficial, Partea I, în limba
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Colecþia Legislaþia României
Colecþia de hotãrâri ale Guvernului
acte normative
Repertoriul actelor normative
Decizii ale Curþii Constituþionale
Ediþii trilingve

ºi alte

Valoarea
abonamentului trimestrial
Ñ lei Ñ
Trim. IV

**) Cu excepþia numerelor bis în care se publicã acte cu un volum extins ºi care intereseazã doar un numãr restrâns de utilizatori.

Toate publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ sunt purtãtoare de T.V.A. în cotã de 9%, aceasta fiind
inclusã în preþul de abonament.
Pentru siguranþa clienþilor, abonamentele la publicaþiile Regiei Autonome ”Monitorul OficialÒ se pot efectua prin
urmãtorii difuzori:
◆ COMPANIA NAÞIONALÃ ”POªTA ROMÂNÃÒ Ñ S.A. Ñ prin oficiile sale poºtale
◆ RODIPET Ñ S.A.
Ñ prin toate filialele
◆ INTERPRESS SPORT Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
◆ PRESS EXPRES Ñ S.R.L.
Ñ Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
◆ M.T. PRESS IMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
◆ INFO EUROTRADING Ñ S.A.
Ñ Bucureºti, Splaiul Independenþei nr.202A
(telefon/fax: 212.73.54)
◆ ACTA LEGIS Ñ S.R.L.
Ñ Bucureºti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
◆ CURIER PRESS Ñ S.A.
Ñ Braºov, str. Traian Grozãvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
◆ MIMPEX Ñ S.R.L.
Ñ Hunedoara, str. Ion Creangã nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
◆ CALLIOPE Ñ S.R.L.
Ñ Ploieºti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
◆ ASTOR-MED Ñ S.R.L.
Ñ Iaºi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc. C, ap. 2
(telefon/fax: 0232/27.91.76, 0232/25.84.27)
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