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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului privind cooperarea dintre Ministerul Justi˛iei al Rom‚niei
∫i Ministerul Justi˛iei, Securit„˛ii ∫i Drepturilor Omului al Republicii Argentina,
semnat la Buenos Aires la 1 august 2003
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Protocolul privind cooperarea
dintre Ministerul Justi˛iei al Rom‚niei ∫i Ministerul Justi˛iei,

Securit„˛ii ∫i Drepturilor Omului al Republicii Argentina,
semnat la Buenos Aires la 1 august 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Cristian Diaconescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 21 decembrie 2004.
Nr. 2.417.

PROTOCOL
privind cooperarea dintre Ministerul Justi˛iei al Rom‚niei ∫i Ministerul Justi˛iei, Securit„˛ii
∫i Drepturilor Omului al Republicii Argentina
Ministerul Justi˛iei al Rom‚niei ∫i Ministerul Justi˛iei, Securit„˛ii ∫i Drepturilor Omului al Republicii Argentina,
denumite Ón continuare p„r˛i,
dorind s„ Ónt„reasc„ rela˛iile de prietenie dintre state,
fiind convinse de rolul important pe care Ól au autorit„˛ile de justi˛ie Ón via˛a societ„˛ii,
av‚nd Ón vedere faptul c„ schimbul de informa˛ii ∫i experien˛„ Ón domeniul juridic este Ón interesul ambelor state,
av‚nd Ón vedere angajamentele interna˛ionale, legisla˛ia intern„ ∫i competen˛ele p„r˛ilor,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

P„r˛ile vor promova schimbul de experien˛„ Ón
urm„toarele domenii:

ARTICOLUL 2

Pentru ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului
protocol, p„r˛ile vor Óntocmi anual programe concrete de
cooperare.

1. schimbul reciproc de informa˛ii Ón problemele juridice;
2. schimbul de experien˛„ privind organizarea ∫i
activit„˛ile p„r˛ilor ∫i ale autorit„˛ilor lor judiciare;
3. sprijin reciproc pentru formarea judec„torilor,
procurorilor ∫i a personalului auxiliar din justi˛ie;
4. schimbul de informa˛ii cu privire la proiecte de legi ∫i
aplicarea dispozi˛iilor legale;
5. cooperarea Ón alte probleme juridice ∫i judiciare de
interes pentru p„r˛i.

ARTICOLUL 3

Pentru solu˛ionarea problemelor privind cooperarea,
dezvoltarea programelor de cooperare ∫i aplicarea
programelor, p„r˛ile vor Ónfiin˛a grupuri de exper˛i ∫i de
lucru.
ARTICOLUL 4

P„r˛ile vor crea condi˛ii pentru stabilirea leg„turilor ∫i a
schimbului de experien˛„ direct dintre autorit„˛ile judiciare
ale ambelor state.
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ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 8

P„r˛ile vor facilita realizarea de seminarii ∫i conferin˛e
∫tiin˛ifice pe probleme de interes comun.
ARTICOLUL 6

Prezentul

protocol

se

Óncheie

pe

o

perioad„

nedeterminat„.
Fiecare parte poate denun˛a prezentul protocol printr-o

P„r˛ile vor promova schimbul de exper˛i care s„
realizeze studii pe probleme de interes comun.
ARTICOLUL 7

notificare scris„ adresat„ celeilalte p„r˛i. Denun˛area va
produce efecte la 3 luni de la data primirii notific„rii de
c„tre cealalt„ parte.

Pe baz„ de reciprocitate, p„r˛ile vor suporta toate
cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentului protocol
pentru activit„˛ile care au loc pe teritoriile lor.
Œn cazul vizitelor de delega˛ii, finan˛area se va face
dup„ cum urmeaz„:
— partea primitoare va acoperi cheltuielile referitoare la
∫ederea ∫i transportul pe teritoriul statului s„u;
— partea trimi˛„toare va acoperi cheltuielile de transport
interna˛ional.
Ministrul justi˛iei din Rom‚nia,
Rodica Mihaela St„noiu

Prezentul protocol va intra Ón vigoare la 30 de zile de
la data primirii ultimei notific„ri prin care p„r˛ile Ó∫i
comunic„ reciproc Óndeplinirea procedurilor legale interne
necesare pentru intrarea Ón vigoare a acestuia.
Semnat la Buenos Aires la 1 august 2003, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„ ∫i spaniol„,
ambele texte fiind egal autentice.
Ministrul justi˛iei, securit„˛ii ∫i drepturilor omului
din Republica Argentina,
Gustavo Beliz

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului privind c„utarea-salvarea, semnat la Szolnok la 24 septembrie 2004,
dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica Ungar„,
adi˛ional la Acordul dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia
∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica Ungar„ privind cooperarea Óntre for˛ele aeriene,
semnat la Arad la 17 octombrie 2002
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Protocolul privind
c„utarea-salvarea, semnat la Szolnok la 24 septembrie
2004, dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia
∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica Ungar„, adi˛ional la

Acordul dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din
Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica Ungar„
privind cooperarea Óntre for˛ele aeriene, semnat la
Arad la 17 octombrie 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Ioan Mircea Pa∫cu
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 21 decembrie 2004.
Nr. 2.418.
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PROTOCOL
privind c„utarea-salvarea, adi˛ional la Acordul dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii
din Republica Ungar„ privind cooperarea Óntre for˛ele aeriene, semnat la Arad la 17 octombrie 2002
Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Republica Ungar„, denumite Ón continuare p„r˛i,
lu‚nd Ón considerare prevederile Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Ungare privind
cooperarea Ón domeniul militar, semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003,
av‚nd drept scop aplicarea prevederilor Acordului dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia ∫i Ministerul
Ap„r„rii din Republica Ungar„ privind cooperarea Óntre for˛ele aeriene, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, denumit Ón
continuare Acord,
cunosc‚nd importan˛a cooper„rii Ón domeniul c„ut„rii ∫i salv„rii (SAR) ∫i asigur„rii unor servicii de c„utare ∫i
salvare rapide ∫i eficiente,
dorind s„ respecte prevederile Conven˛iei privind avia˛ia civil„ interna˛ional„, semnat„ la Chicago la 7 decembrie 1944,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1
Scop

1. Scopul prezentului protocol adi˛ional este de a
completa prevederile art. 8 (C„utarea ∫i salvarea
aeronavelor) din Acord.
2. Œn acest scop, prezentul protocol adi˛ional asigur„ un
plan general pentru coordonarea SAR, folosirea resurselor
disponibile, asisten˛a reciproc„ ∫i eforturile de a Ómbun„t„˛i
serviciile SAR.
ARTICOLUL 2

d) schimb de informa˛ii relevante privind SAR;
e) stabilirea unui comitet SAR care s„ asigure un mijloc
de cooperare pentru Ómbun„t„˛irea eficien˛ei SAR.
ARTICOLUL 3
Ariile de c„utare ∫i salvare

Activit„˛ile de c„utare ∫i salvare se desf„∫oar„ pe o arie
de 100 km Ón interiorul teritoriului statelor p„r˛ilor de la
grani˛a comun„. P„r˛ile pot aduce modific„ri minore
Óntinderii ariilor SAR c‚nd acest lucru este cerut de
interesul superior al salv„rii vie˛ilor umane.

Con˛inutul asisten˛ei
ARTICOLUL 4

1. Œn vederea Óndeplinirii obliga˛iilor ce le revin cu privire
la SAR, p„r˛ile:
a) se vor sprijini reciproc prin punerea la dispozi˛ie a
facilit„˛ilor SAR dup„ cum este necesar Ón propriile arii de
c„utare ∫i salvare;
b) vor adresa cereri ∫i vor r„spunde la cereri pentru
asisten˛„ opera˛ional„ SAR prin centrele de coordonare a
salv„rii (RCC) desemnate sau subcentrele de salvare
(RSCs), Ón func˛ie de capabilit„˛ile la dispozi˛ie;
c) vor dezvolta proceduri ∫i leg„turi adecvate pentru
coordonarea Óntre facilit„˛ile ambelor p„r˛i care ac˛ioneaz„
Ón cazul aceluia∫i incident ∫i pentru coordonarea Óntre RCC
∫i RSCs care le apar˛in;
d) vor aplica Ón mod corespunz„tor Óndrum„rile din
manualele aeronautice interna˛ionale privind procedurile
opera˛ionale SAR ∫i comunica˛iile;
e) vor colabora Ón vederea stabilirii procedurilor
acceptate pentru salvarea vie˛ilor, pentru intrarea diverselor
tipuri de facilit„˛i SAR pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i
numai pentru opera˛iuni de c„utare ∫i salvare.
2. P„r˛ile, prin structurile de cooperare stabilite prin
Acord, ini˛iaz„ ∫i alte demersuri de cooperare Ón domeniul
SAR, cum ar fi:
a) vizite reciproce ale personalului SAR al p„r˛ilor;
b) preg„tire comun„ ∫i exerci˛ii;
c) cooperarea Ón dezvoltarea procedurilor, tehnicii,
echipamentului ∫i facilit„˛ilor SAR;

Responsabilit„˛ile p„r˛ilor

Fiecare parte, prin structurile de cooperare stabilite prin
Acord:
a) va avea la dispozi˛ie informa˛ii despre disponibilitatea
oric„ror facilit„˛i SAR sau altor resurse care pot fi cerute
pentru aplicarea prezentului protocol adi˛ional;
b) va informa cealalt„ parte, complet ∫i prompt, asupra
tuturor opera˛iunilor SAR de interes comun sau care pot
implica folosirea facilit„˛ilor celeilalte p„r˛i;
c) va autoriza propriul RCC s„ solicite asisten˛„ de la
RCC al celeilalte p„r˛i prin punctele de contact stabilite prin
Acord ∫i s„ asigure toate informa˛iile relevante Ón leg„tur„
cu situa˛ia de pericol ∫i cu Óntinderea asisten˛ei de care
este nevoie;
d) va autoriza propriul RCC s„ r„spund„ prompt unei
cereri de asisten˛„ din partea RCC al celeilalte p„r˛i;
e) va autoriza propriul RCC s„ stabileasc„ prompt sau
s„ stabileasc„ Ón avans, cu alte autorit„˛i na˛ionale, aspecte
privind intrarea pe teritoriu a facilit„˛ilor SAR ale celeilalte
p„r˛i, incluz‚nd survolul sau aterizarea aeronavelor SAR, Ón
func˛ie de circumstan˛e, pentru alimentare, sprijin medical
sau alt tip de sprijin opera˛ional disponibil ori ca r„spuns
la o cerere a RCC al celeilalte p„r˛i privind asisten˛a
pentru acele facilit„˛i care implic„ intrarea pe teritoriul
statelor p„r˛ilor.
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ARTICOLUL 5
Aspecte juridice

Toate aspectele juridice referitoare la statutul
personalului oric„reia dintre p„r˛i atunci c‚nd se afl„ pe
teritoriul statului celeilalte p„r˛i vor fi guvernate de Acordul
dintre statele p„r˛i la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire
la statutul for˛elor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 —
NATO/SOFA.
ARTICOLUL 6
Schimbul de date ∫i informa˛ii

1. Schimbul de date ∫i informa˛ii privind domeniul
opera˛iunilor SAR va fi realizat prin punctele de contact
stabilite la art. 4 alin. (2) din Acord.
2. P„r˛ile se informeaz„ reciproc prin punctele de
contact despre orice incident ap„rut Ón aria de c„utaresalvare, c‚nd sprijinul celeilalte p„r˛i este necesar.
3. Detaliile legate de schimbul de date ∫i informa˛ii, cum
ar fi formatul, periodicitatea ∫i termenele, canalele,
confirmarea ∫i, de asemenea, procedurile pentru informarea
reciproc„, sunt incluse Óntr-un catalog comun elaborat ∫i
actualizat la nevoie de c„tre structurile de cooperare
stabilite prin Acord.
ARTICOLUL 7
Conducerea ∫i executarea opera˛iunilor

1. Centrul Opera˛ional Aerian Principal (MAOC) —
Bucure∫ti ∫i Centrul Opera˛ional al For˛elor Aeriene
(AFOC) — Veszprem coordoneaz„ opera˛iunile SAR.
2. P„r˛ile p„streaz„ comanda deplin„ asupra propriilor
aeronave ∫i echipaje puse la dispozi˛ie pentru opera˛iuni
SAR.
3. MAOC — Bucure∫ti de˛ine controlul opera˛ional c‚nd
incidentul se produce Ón aria rom‚neasc„ de c„utaresalvare ∫i, c‚nd incidentul se produce Ón aria maghiar„ de
c„utare-salvare, AFOC — Veszprem de˛ine controlul
opera˛ional.
4. Regulile ∫i procedurile de conducere ∫i executare a
opera˛iunilor vor fi Ón conformitate cu regulile NATO privind
SAR, cuprinse Ón ATP 10, ∫i cu regulile privind SAR ale
Organiza˛iei Aeronautice Civile Interna˛ionale.
5. Cooperarea cu celelalte organiza˛ii na˛ionale implicate
Ón opera˛iunile SAR este o responsabilitate na˛ional„.
ARTICOLUL 8
For˛e, mijloace ∫i infrastructur„

1. Amploarea, Óncadrarea, starea de preg„tire a for˛elor
∫i mijloacelor implicate ∫i, de asemenea, infrastructura, cum
ar fi spre exemplu aerodromuri de baz„ ∫i de rezerv„ ∫i
terenuri de aterizare îspital“, sunt o responsabilitate
na˛ional„.
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2. P„r˛ile se informeaz„ reciproc, periodic, prin punctele
de contact stabilite prin Acord, asupra for˛elor disponibile,
mijloacelor ∫i infrastructurii puse la dispozi˛ie pentru
activit„˛i SAR.
ARTICOLUL 9
Preg„tirea comun„

Preg„tirea comun„ se va desf„∫ura Ón conformitate cu
prevederile Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Ungare privind cooperarea Ón domeniul militar,
semnat la Budapesta la 7 aprilie 2003.
ARTICOLUL 10
Aspecte financiare

Œn leg„tur„ cu prezentul protocol adi˛ional, fiecare parte
va finan˛a, de regul„, activit„˛ile SAR de pe teritoriul
propriului stat, dac„ nu este altfel stabilit anterior de c„tre
p„r˛i, ∫i, Ón orice caz, nu se va permite ca o chestiune de
rambursare a costurilor s„ Ónt‚rzie interven˛ia pentru
echipajele ∫i aeronavele aflate Ón pericol.
ARTICOLUL 11
Solu˛ionarea diferendelor

Orice eventuale diferende deriv‚nd din interpretarea sau
din aplicarea prezentului protocol adi˛ional vor fi solu˛ionate
pe canale diplomatice ∫i nu vor fi supuse nici unei instan˛e
interna˛ionale sau ter˛e p„r˛i spre solu˛ionare.
ARTICOLUL 12
Prevederi finale

1. Prezentul protocol adi˛ional intr„ Ón vigoare Ón ziua
primirii ultimei notific„ri prin care p„r˛ile Ó∫i vor comunica
reciproc faptul c„ au fost Óndeplinite procedurile legale
interne necesare pentru intrarea acestuia Ón vigoare.
2. Prezentul protocol adi˛ional este Óncheiat pentru o
perioad„ nedeterminat„, cu excep˛ia cazului c‚nd o parte
notific„ Ón form„ scris„ celeilalte p„r˛i inten˛ia sa de a-l
denun˛a. Denun˛area va produce efecte la 6 luni dup„
primirea unei asemenea notific„ri. Œn cazul denun˛„rii,
prevederile relevante ale prezentului protocol adi˛ional vor
r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ c‚nd toate activit„˛ile Ón curs de
desf„∫urare vor fi finalizate sau toate aspectele rezult‚nd
din activit„˛ile desf„∫urate Ón baza prezentului acord vor fi
solu˛ionate.
3. Prezentul protocol adi˛ional poate fi amendat Ón orice
moment Ón scris, prin consim˛„m‚ntul p„r˛ilor. Amendamentele
vor intra Ón vigoare Ón conformitate cu prevederile alin. 1
al prezentului articol.
Semnat la Szolnok la 24
exemplare originale, fiecare Ón
englez„, toate textele fiind
diferen˛e de interpretare, textul

septembrie 2004, Ón dou„
limbile rom‚n„, maghiar„ ∫i
egal autentice. Œn caz de
Ón limba englez„ va prevala.

Pentru Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia,

Pentru Ministerul Ap„r„rii din Republica Ungar„,

general-locotenent Gheorghe Catrina,

general-maior Janos Sagi,

∫eful Statului Major al For˛elor Aeriene

comandantul For˛elor Aeriene
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Rom‚nia
∫i Ministerul Mediului ∫i Apelor din Republica Bulgaria
privind cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor, semnat la Bucure∫ti la 12 noiembrie 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Acordul dintre Ministerul
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Rom‚nia ∫i Ministerul
Mediului ∫i Apelor din Republica Bulgaria privind

cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor, semnat la
Bucure∫ti la 12 noiembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Speran˛a Maria Ianculescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Ferdinand Nagy,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 21 decembrie 2004.
Nr. 2.419.

ACORD
Óntre Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Rom‚nia
∫i Ministerul Mediului ∫i Apelor din Republica Bulgaria
privind cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Mediului ∫i Apelor din Republica Bulgaria,
denumite Ón continuare p„r˛i,
recunosc‚nd c„ multe dintre problemele de gospod„rire a apelor au un caracter transfrontier ∫i necesit„ o
cooperare interna˛ional„ la nivel bilateral, regional ∫i interna˛ional pentru implementarea at‚t a acordurilor bilaterale, c‚t ∫i
interna˛ionale, iar cooperarea dintre autorit„˛ile na˛ionale competente poate genera beneficii reciproce,
recunosc‚nd importan˛a abord„rii dezvolt„rii durabile Ón scopul protec˛iei ∫i Ómbun„t„˛irii cantitative ∫i calitative a
resurselor de ap„, precum ∫i pentru s„n„tatea ∫i bun„starea genera˛iilor prezente ∫i viitoare,
consider‚nd faptul c„ teritoriile celor dou„ state se afl„ Ón bazinul hidrografic al fluviului Dun„rea ∫i bazinul
M„rii Negre,
reamintind faptul c„ am‚ndou„ statele sunt p„r˛i la Conven˛ia privind cooperarea pentru protec˛ia ∫i utilizarea
durabil„ a fluviului Dun„rea, semnat„ la Sofia la 29 iunie 1994, la Conven˛ia privind protec˛ia M„rii Negre Ómpotriva
polu„rii, semnat„ la Bucure∫ti la 21 aprilie 1992, la Conven˛ia privind protec˛ia ∫i utilizarea cursurilor de ap„ transfrontiere
∫i a lacurilor interna˛ionale, semnat„ la Helsinki la 18 martie 1992, la Conven˛ia dintre Guvernul Republicii Bulgaria ∫i
Guvernul Rom‚niei privind cooperarea pentru protec˛ia mediului, semnat„ la Sofia la 9 decembrie 1991, ∫i la Conven˛ia
privind regimul naviga˛iei pe Dun„re, semnat„ la Belgrad la 18 august 1948,
ca urmare a prevederilor Directivei 2000/60/CE a Parlamentului ∫i Consiliului European, care stabile∫te cadrul
pentru ac˛iunile Comunit„˛ii Europene Ón domeniul politicii apei (denumit„ Ón continuare Directiva-cadru a apei), intrat„ Ón
vigoare la 22 decembrie 2000,
dorind s„ Ónt„reasc„ cooperarea Ón baza conven˛iilor interna˛ionale relevante ∫i a altor acorduri la care p„r˛ile
sau statele lor sunt p„r˛i ∫i Ón conformitate cu documentele finale ale Summitului mondial privind dezvoltarea durabil„
(Johannesburg, 2002) ∫i celei de-a cincea Conferin˛e paneuropene îMediu pentru Europa“ (Kiev, 2003),
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recunosc‚nd necesitatea unei str‚nse cooper„ri tehnice ∫i ∫tiin˛ifice Ón domeniul gospod„ririi apelor,
convinse c„ o cooperare str‚ns„ Ón domeniul men˛ionat ∫i eforturile comune pentru atingerea unei îst„ri bune“ a
apelor pot asigura o contribu˛ie important„ pentru dezvoltarea rela˛iilor dintre cele dou„ state ∫i beneficii pentru bazinele
cursurilor de ap„ interna˛ionale la care apar˛in cele dou„ state,
decise s„ Óncurajeze ∫i s„ dezvolte cooperarea dintre cele dou„ state Ón domeniul gospod„ririi apelor,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 4

P„r˛ile vor dezvolta ∫i vor promova, pe baza egalit„˛ii,
reciprocit„˛ii ∫i avantajului reciproc, cooperarea Ón domeniul
gospod„ririi apelor.

1. P„r˛ile, ac˛ion‚nd Ón cadrul competen˛elor lor ∫i Ón
conformitate cu legisla˛iile lor na˛ionale, vor sprijini stabilirea
de leg„turi directe dintre al˛i factori interesa˛i pentru
ini˛ierea de programe ∫i/sau de proiecte comune Ón
domeniul gospod„ririi apelor.
2. Institu˛iile implicate Ón fiecare program ∫i/sau proiect
vor conveni termenii ∫i condi˛iile pentru acestea.

ARTICOLUL 2

Principalele domenii de cooperare sunt:
a) gospod„rirea apelor, Ón particular prevederile
Directivei-cadru a apei;
b) managementul integrat al zonelor de coast„;
c) protec˛ia calit„˛ii resurselor de ap„, epurarea apelor
uzate urbane ∫i industriale;
d) evaluarea impactului socioeconomic asupra apelor;
e) utilizarea instrumentelor economice Ón domeniul
apelor;
f) implementarea conven˛iilor ∫i acordurilor regionale ∫i
interna˛ionale privind protec˛ia ∫i utilizarea cursurilor de ap„,
la care Rom‚nia ∫i Republica Bulgaria sunt p„r˛i;
g) cercetare ∫tiin˛ific„ ∫i proiectare Ón scopul dezvolt„rii
unor aspecte privind gospod„rirea cantitativ„ ∫i calitativ„ a
apelor.
ARTICOLUL 3

P„r˛ile vor coopera Ón urm„toarele forme:
a) coordonarea ∫i implementarea activit„˛ilor comune ca
urmare a prevederilor Directivei-cadru a apei;
b) schimb de date de monitoring al apelor, de interes
reciproc pentru cele dou„ p„r˛i;
c) schimb de informa˛ii ∫i experien˛„ privind epurarea
apelor uzate urbane ∫i industriale;
d) dezvoltarea de programe ∫i de proiecte comune
pentru implementarea conven˛iilor ∫i acordurilor
interna˛ionale ∫i regionale privind protec˛ia ∫i utilizarea
cursurilor de ap„, la care Rom‚nia ∫i Republica Bulgaria
sunt p„r˛i;
e) schimb de informa˛ii ∫i experien˛„ privind impactul
dezvolt„rii socioeconomice asupra apelor ∫i privind utilizarea
instrumentelor economice Ón domeniul gospod„ririi apelor;
f) organizarea de Ónt‚lniri, conferin˛e, workshop-uri,
simpozioane ∫i expozi˛ii;
g) instruiri ∫i schimb de exper˛i, cercet„tori ∫tiin˛ifici ∫i
reprezentan˛i ai organiza˛iilor nonguvernamentale cu
activitate relevant„ Ón domeniul gospod„ririi apelor;
h) schimb de date ∫i de informa˛ii ∫tiin˛ifice ∫i tehnice
disponibile, precum ∫i rezultate relevante privind aspecte
ale gospod„ririi apelor care prezint„ interes pentru ambele
p„r˛i;
i) cercetare comun„ tehnico-∫tiin˛ific„ ∫i elaborarea de
proiecte comune, necesare pentru gospod„rirea integrat„ a
apelor at‚t privind aspectele cantitative, c‚t ∫i calitative;
j) orice alte forme de cooperare considerate necesare
de p„r˛i.

ARTICOLUL 5

1. Pentru implementarea prevederilor prezentului acord
va fi stabilit„ o comisie mixt„ privind gospod„rirea apelor
(denumit„ Ón continuare Comisia mixt„), alc„tuit„ din
reprezentan˛i ai celor dou„ p„r˛i.
2. Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentului acord, p„r˛ile Ó∫i vor notifica reciproc numele
pre∫edin˛ilor Comisiei mixte ∫i ai membrilor acesteia.
3. Fiecare parte poate desemna Ón orice moment un
Ónlocuitor al pre∫edintelui s„u, Ón baza unei notific„ri scrise
transmise celeilalte p„r˛i.
4. Comisia mixt„ va aproba programe anuale de lucru,
care includ ac˛iunile de colaborare Ón diferite domenii
stabilite Ón baza prezentului acord.
5. Œnt‚lniri ale Comisiei mixte pentru evaluarea stadiului
implement„rii programelor anuale de lucru vor fi organizate
anual. Dac„ nu s-a convenit altfel, aceste Ónt‚lniri vor fi
organizate alternativ Ón Rom‚nia ∫i Ón Republica Bulgaria.
6. Ca urmare a acordului scris al uneia dintre p„r˛i, ca
r„spuns la cererea celeilalte p„r˛i, vor avea loc Ónt‚lniri
extraordinare ale Comisiei mixte. Œnt‚lnirea extraordinar„ va
fi organizat„ de partea care a solicitat-o.
7. Comisia mixt„ va stabili grupe de lucru pentru
realizarea programelor anuale de lucru. Grupele de lucru
vor prezenta Comisiei mixte rapoarte privind progresul Ón
activit„˛i ∫i rezultatele ob˛inute.
8. Œnt‚lnirile Comisiei mixte se vor desf„∫ura Ón limba
englez„, dac„ nu se va conveni Ón alt mod. Limba englez„
va fi limba de lucru pentru reprezentan˛ii celor dou„ p„r˛i
implicate Ón implementarea activit„˛ilor Ón baza prezentului
acord.
ARTICOLUL 6

1. Costurile de transport extern, cazare ∫i diurn„ pentru
membrii Comisiei mixte ∫i exper˛ii participan˛i la
implementarea programelor anuale de lucru sau Ón alte
ac˛iuni convenite Ón cadrul prezentului acord vor fi
suportate, dac„ nu se convine altfel, de partea trimi˛„toare.
2. Costurile de transport local Ón statul gazd„ vor fi
suportate de partea primitoare.
ARTICOLUL 7

Prezentul acord nu va fi interpretat astfel Ónc‚t s„
prejudicieze drepturile ∫i obliga˛iile care rezult„ din alte
acorduri ∫i conven˛ii Ón vigoare, Óncheiate de fiecare dintre
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cele dou„ p„r˛i sau statele lor, Ón conformitate cu dreptul
interna˛ional.
ARTICOLUL 8

Orice diferend care poate ap„rea Ón leg„tur„ cu
interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solu˛ionat
prin consult„ri Óntre p„r˛i.
ARTICOLUL 9

1. Prezentul acord va intra Ón vigoare Ón ziua urm„toare
datei primirii ultimei notific„ri scrise prin care p„r˛ile se
informeaz„ reciproc asupra Óndeplinirii procedurilor legale
interne pentru intrarea Ón vigoare a acestuia.
2. Prezentul acord se Óncheie pe o perioad„ de 5 ani,
dup„ care valabilitatea sa va fi prelungit„ Ón mod automat
pe noi perioade succesive de c‚te 5 ani fiecare. Oricare
Pentru Ministerul Mediului
∫i Gospod„ririi Apelor din Rom‚nia,
Florin Stadiu,
secretar de stat

dintre p„r˛i are dreptul de a denun˛a prezentul acord Ón
orice moment printr-o notificare scris„ adresat„ celeilalte
p„r˛i. Acordul Ó∫i va Ónceta valabilitatea Ón termen de 3 luni
de la data primirii notific„rii de denun˛are.
3. Prezentul acord poate fi completat sau amendat Ón
baza acordului p„r˛ilor. Aceste modific„ri vor fi Óncheiate ca
protocoale la prezentul acord ∫i vor fi parte integrant„ a
acestuia. Amendamentele vor intra Ón vigoare Ón
conformitate cu procedura prev„zut„ la paragraful 1 al
acestui articol.
Semnat la Bucure∫ti la 12 noiembrie 2004, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, bulgar„ ∫i
englez„, toate textele fiind egal autentice. Œn caz de
divergen˛„ Ón interpretare, versiunea Ón limba englez„ va
prevala.
Pentru Ministerul Mediului
∫i Apelor din Republica Bulgaria,
Nikolai Kouyumdzhiev,
ministru adjunct
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