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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia
∫i Ministerul Ordinii Publice din Republica Albania, semnat la Bucure∫ti la 13 octombrie 2004,
pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania
privind readmisia persoanelor, semnat la Bucure∫ti la 7 iunie 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 dintre Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Ordinii
Publice din Republica Albania, semnat la Bucure∫ti la

13 octombrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania privind
readmisia persoanelor, semnat la Bucure∫ti la 7 iunie 2002.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 24 martie 2005.
Nr. 225.

PROTOCOL
Óntre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Ordinii Publice din Republica Albania,
semnat la Bucure∫ti la 13 octombrie 2004, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la Bucure∫ti la 7 iunie 2002
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul Ordinii Publice din Republica Albania, denumite Ón
continuare p„r˛i,
Ón dorin˛a de a reglementa modul de aplicare a Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania
privind readmisia persoanelor, semnat la Bucure∫ti la 7 iunie 2002, denumit Ón continuare acordul,
Ón conformitate cu prevederile art. 12 din acord,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL I
Autorit„˛ile competente

(1) Autorit„˛ile enumerate Ón continuare vor avea
competen˛a de a trimite ∫i de a primi cereri de readmisie a
cet„˛enilor statelor p„r˛ilor ∫i a str„inilor:
a) Pentru partea rom‚n„:
Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„
Adresa: str. R„zoare nr. 2—4, sectorul 6, Bucure∫ti,
Rom‚nia, cod 7000
Fax: +40 21 312 1189
Tel.: +40 21 312 1189
E-mail: igpf@mai.gov.ro
b) Pentru partea albanez„:
Direc˛ia General„ a Poli˛iei Statale
Direc˛ia Central„ a Poli˛iei de Frontier„
Adresa: Sheshi îSkëndërbej“ nr. 3, Tirana
Fax: +355 4 228206; +355 4 365160
Tel.: +355 4 228206; +355 4 365160
E-mail: mrp@mpo.gov.al

(2) Urm„toarele autorit„˛i vor avea competen˛a de a
trimite ∫i de a primi cereri de tranzit al str„inilor c„tre
teritoriul unui stat ter˛:
a) Pentru partea rom‚n„:
Inspectoratul General al Poli˛iei de Frontier„
Adresa: str. R„zoare nr. 2—4, sectorul 6, Bucure∫ti,
Rom‚nia, cod 7000
Fax: +40 21 312 1189
Tel.: +40 21 312 1189
E-mail: igpf@mai.gov.ro
b) Pentru partea albanez„:
Direc˛ia General„ a Poli˛iei Statale
Direc˛ia Central„ a Poli˛iei de Frontier„
Adresa: Sheshi îSkëndërbej“ nr. 3, Tirana
Fax: +355 4 228206; +355 4 365160
Tel.: +355 4 228206; +355 4 365160
E-mail: mrp@mpo.gov.al
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ARTICOLUL II
Dovedirea intr„rii sau ∫ederii ilegale

(1) Urm„toarele documente dovedesc intrarea sau
∫ederea ilegal„:
a) documentul de c„l„torie de pe care lipse∫te ∫tampila
de intrare sau Ónsemnarea corespunz„toare;
b) pa∫aportul fals sau falsificat pe care este aplicat„
∫tampila de intrare valabil„;
c) orice alte documente de c„l„torie care dovedesc
trecerea frontierei statului p„r˛ii solicitate ∫i/sau ∫ederea
ilegal„.
(2) Intrarea sau ∫ederea ilegal„ poate fi prezumat„, Ón
special, pe baza urm„toarelor:
a) declara˛ia persoanei care urmeaz„ a fi readmis„,
dat„ autorit„˛ilor p„r˛ii solicitante ∫i inclus„ Óntr-un procesverbal;
b) declara˛iile scrise ale reprezentan˛ilor autorit„˛ilor sau
ale altor persoane;
c) documente care asigur„ acces la serviciile publice
sau private pe teritoriul statului p„r˛ii solicitate (asigur„ri de
s„n„tate, asigur„ri de ajutor social, facturi de prest„ri de
servicii etc.);
d) date care indic„ faptul c„ persoana care face
obiectul readmisiei a folosit serviciile oferite de o agen˛ie
de voiaj care opereaz„ pe teritoriul statului p„r˛ii solicitate
sau ale unui agent implicat Ón servicii de transport de
persoane;
e) bilete de c„l„torie;
f) informa˛ii rezultate din verificarea bazelor de date
computerizate.
(3) Atunci c‚nd documentele enumerate la paragraful (2)
sunt disponibile, partea solicitat„ poate efectua cercet„ri
suplimentare.
ARTICOLUL III
Cererile de readmisie a propriilor cet„˛eni

(1) Orice cerere de readmisie Ón baza art. 2 din acord
va fi f„cut„ Ón scris ∫i va con˛ine:
a) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitante, num„rul dosarului ∫i data cererii;
b) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitate;
c) un text introductiv, astfel: îExist„ motive pentru a
considera c„ persoana identificat„ mai jos intr„ sub
inciden˛a prevederilor art. 2 din Acordul dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania privind readmisia
persoanelor ∫i solicit„m ca aceast„ persoan„ s„ fie admis„
pe teritoriul (Rom‚niei) (Republicii Albania) Ón conformitate
cu prevederile acordului men˛ionat.“
(2) Œn acest scop vor fi furnizate urm„toarele date:
a) date personale, Ón m„sura Ón care sunt disponibile:
(i) numele de familie ∫i alte nume;
(ii) data na∫terii;
(iii) locul na∫terii ∫i ˛ara de origine;
(iv) ultima adres„ pe teritoriul statului p„r˛ii
solicitate;
(v) sexul;
(vi) numele complet al tat„lui ∫i/sau al mamei;
(vii) nume anterioare;
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(viii)
(ix)

pseudonime sau porecle;
date referitoare la starea s„n„t„˛ii, precum ∫i
denumirea, Ón limba latin„, a oric„rei boli
contagioase de care sufer„ persoana care face
obiectul readmisiei;
b) copii legalizate ale documentelor originale, care
constituie dovezi sau mijloace de stabilire a unei prezum˛ii
privind cet„˛enia persoanei care face obiectul readmisiei:
(i) documentele de identitate: num„rul, data ∫i
locul eliber„rii, autoritatea emitent„;
(ii) tipul ∫i seria pa∫aportului, autoritatea emitent„,
data ∫i locul eliber„rii;
(iii) orice alt document de c„l„torie care indic„
cet„˛enia: denumirea documentului, num„rul,
data ∫i locul eliber„rii ∫i autoritatea emitent„;
(iv) alte documente care furnizeaz„ mijloacele de
stabilire a prezum˛iei, sub rezerva recunoa∫terii
lor de partea solicitat„, Ón conformitate cu
prevederile art. 3 paragraful 2 din acord, de
exemplu: permis de conducere, certificat de
na∫tere etc.;
c) 2 fotografii;
d) Ón cazul copiilor, se vor furniza urm„toarele date:
(i) numele de familie ∫i alte nume;
(ii) numele de familie ∫i alte nume ale rudelor
acestora, despre care partea solicitant„ are
cuno∫tin˛„;
(iii) data na∫terii;
(iv) locul na∫terii ∫i ˛ara de origine.
Se vor anexa urm„toarele:
(v) pentru copiii n„scu˛i pe teritoriul statului p„r˛ii
solicitante, copie legalizat„ de pe certificatul de
na∫tere;
(vi) pentru copiii n„scu˛i pe teritoriul unei ter˛e ˛„ri,
dac„ este posibil, copie legalizat„ de pe
certificatul de na∫tere;
(vii) 2 fotografii;
e) lista dovezilor ∫i/sau a mijloacelor de stabilire a
prezum˛iei, care au fost furnizate Ón conformitate cu
prevederile acordului;
f) itinerarul planificat, mijloacele de transport, data ∫i ora
c‚nd se realizeaz„ readmisia planificat„, punctele de
trecere a frontierei;
g) instruc˛iuni privind necesitatea unei escorte poli˛iene∫ti
sau de alt„ natur„ ∫i/sau de asigurare medical„, Ón m„sura
posibilit„˛ilor; Ón cazul Ón care escorta urmeaz„ s„ fie
asigurat„ de c„tre autorit„˛ile competente ale p„r˛ii
solicitante, detalii privind ofi˛erii care execut„ misiunea de
escortare a persoanei;
h) declara˛ie din care s„ rezulte c„ persoana Ón cauz„
Óndepline∫te cerin˛ele prev„zute la art. 2 din acord;
i) semn„tura autorit„˛ii competente a p„r˛ii solicitante.
ARTICOLUL IV
R„spunsul la cererea de readmisie a cet„˛enilor proprii

(1) R„spunsul la cererea de readmisie Ón baza art. 2
din acord va fi transmis de c„tre autoritatea competent„ a
p„r˛ii solicitate autorit„˛ilor competente ale p„r˛ii solicitante,
Ón conformitate cu procedura ∫i Ón termenele prev„zute Ón
art. 7 din acord.
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(2) R„spunsul la cererea de readmisie va con˛ine:
a) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitate, num„rul dosarului ∫i data r„spunsului la cerere;
b) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitante;
c) numele de familie ∫i alt/alte nume al/ale persoanei
care urmeaz„ a fi returnat„, data ∫i locul na∫terii, ˛ara de
origine, atunci c‚nd acestea sunt disponibile;
∫i, fie
d) Ón cazul unui r„spuns favorabil, confirmarea faptului
c„ persoana care urmeaz„ a fi returnat„ intr„ sub
inciden˛a art. 2 din acord; fie
e) Ón cazul unui r„spuns negativ, motivele pentru care
persoana nu intr„ sub inciden˛a art. 2 din acord.
ARTICOLUL V
Documente de c„l„torie

(1) Autorit„˛ile competente ale p„r˛ii solicitate vor Ónainta
reprezentan˛ei consulare sau diplomatice a statului p„r˛ii
solicitante r„spunsul favorabil la cererea de readmisie, Ón
vederea eliber„rii unui document de c„l„torie, dac„ acesta
este necesar. Œn baza acestui r„spuns favorabil,
reprezentan˛a consular„ sau diplomatic„ a statului p„r˛ii
solicitate va emite f„r„ Ónt‚rziere ∫i, Ón orice caz, nu mai
t‚rziu de 5 zile de la primirea r„spunsului favorabil,
documentul de c„l„torie necesar.
(2) Documentul de c„l„torie va fi valabil o perioad„ de
maximum 30 de zile.
(3) Ca o alternativ„ la procedura men˛ionat„ la
paragraful (1), autorit„˛ile statului p„r˛ii solicitante pot
elibera persoanei Ón cauz„ un document de c„l„torie
standard conform anexei la acord.
ARTICOLUL VI
Cererea pentru readmisia str„inilor

(1) Orice cerere de readmisie formulat„ Ón baza art. 4
din acord va fi f„cut„ Ón scris ∫i va con˛ine:
a) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitante, num„rul dosarului ∫i data cererii;
b) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitate;
c) un text introductiv, astfel: îExist„ motive pentru a
considera c„ persoana identificat„ mai jos intr„ sub
inciden˛a art. 4 din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor ∫i
solicit„m ca aceast„ persoan„ s„ fie admis„ pe teritoriul
(Rom‚niei) (Republicii Albania) Ón conformitate cu
prevederile acordului men˛ionat.“
(2) Œn acest scop vor fi furnizate urm„toarele date:
a) date personale, care vor fi furnizate atunci c‚nd
acestea sunt disponibile:
(x) numele de familie ∫i alte nume;
(xi) data na∫terii;
(xii) locul na∫terii ∫i ˛ara de origine;
(xiii) ultima adres„ pe teritoriul statului p„r˛ii
solicitate;
(xiv) sexul;
(xv) numele complet al tat„lui ∫i/sau al mamei;
(xvi) nume anterioare;
(xvii) pseudonime sau porecle;

(xviii)

date referitoare la starea s„n„t„˛ii, precum ∫i
denumirea, Ón limba latin„, a oric„rei boli
contagioase de care sufer„ persoana care face
obiectul readmisiei;
b) Ón cazul unei cereri de readmisie Ón temeiul art. 4
din acord, copii legalizate ale documentelor originale, care
constituie dovezi sau mijloace de stabilire a prezum˛iei
referitoare la posesia de c„tre persoana care face obiectul
readmisiei a unei vize valabile sau a unui permis de
∫edere valabil, eliberat de autorit„˛ile statului p„r˛ii
solicitate, precum ∫i la capacitatea acesteia de a intra ∫i
de a r„m‚ne pe teritoriul statului acelei p„r˛i, Ón
conformitate cu legisla˛ia na˛ional„ a acesteia, astfel:
(i) documentele de identitate, purt„toare ale unei
vize valabile, sau permis de ∫edere: num„rul,
data ∫i locul eliber„rii, autoritatea emitent„;
(ii) pa∫aportul care con˛ine o viz„ valabil„ sau un
permis de ∫edere: tipul ∫i seria, data eliber„rii,
autoritatea emitent„ ∫i locul unde a fost
eliberat;
(iii) orice alt document de c„l„torie care indic„
cet„˛enia ∫i include o viz„ valabil„ sau un
permis de ∫edere: denumirea documentului,
num„rul, data ∫i locul eliber„rii ∫i autoritatea
emitent„;
c) 2 fotografii;
d) Ón cazul copiilor vor fi furnizate urm„toarele date:
(i) numele de familie ∫i alt/alte nume;
(ii) numele de familie ∫i alt/alte nume al/ale
oric„ror alte rude despre care partea solicitant„
are cuno∫tin˛„;
(iii) data na∫terii;
(iv) locul na∫terii ∫i ˛ara de origine.
Se vor anexa urm„toarele:
(v) pentru copiii n„scu˛i pe teritoriul statului p„r˛ii
solicitante, copie legalizat„ de pe certificatul de
na∫tere;
(vi) pentru copiii n„scu˛i pe teritoriul unui stat ter˛,
dac„ este posibil, copie legalizat„ de pe
certificatul de na∫tere;
(vii) 2 fotografii;
e) lista dovezilor ∫i/sau a mijloacelor de stabilire a
prezum˛iei, care au fost furnizate Ón conformitate cu acordul;
f) itinerarul planificat, mijloacele de transport, data ∫i ora
c‚nd se realizeaz„ readmisia planificat„, punctele de
trecere a frontierei;
g) instruc˛iuni privind necesitatea unei escorte poli˛iene∫ti
sau de alt„ natur„, precum ∫i asigurarea de Óngrijiri
medicale ori de c‚te ori este posibil; dac„ escorta urmeaz„
s„ fie asigurat„ de autorit„˛ile competente ale p„r˛ii
solicitante, detalii privind ofi˛erii care execut„ misiunea de
escortare a persoanei;
h) declara˛ia din care s„ rezulte c„ persoana Ón cauz„
Óndepline∫te cerin˛ele prev„zute la art. 4 din acord;
i) semn„tura autorit„˛ilor competente ale p„r˛ii
solicitante.
ARTICOLUL VII
R„spunsul la cererea de readmisie a str„inilor

(1) R„spunsul la cererea de readmisie formulat„ Ón
temeiul art. 4 din acord va fi transmis de c„tre autorit„˛ile

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 281/5.IV.2005
competente ale p„r˛ii solicitate la autorit„˛ile competente ale
p„r˛ii solicitante, Ón conformitate cu procedura ∫i Ón
termenul stabilit la art. 7 din acord.
(2) R„spunsul la cererea de readmisie va con˛ine:
a) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitate, num„rul dosarului ∫i data la care s-a r„spuns la
cerere;
b) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitante;
c) numele de familie ∫i alte nume ale persoanei care
urmeaz„ a fi returnat„, data na∫terii ∫i locul na∫terii, ˛ara
de origine, acolo unde este posibil;
∫i, fie
d) Ón cazul unui r„spuns favorabil, confirmarea faptului
c„ persoana care urmeaz„ a fi returnat„ intr„ sub
inciden˛a art. 4 din acord;
fie,
e) Ón cazul unui r„spuns negativ, motivele pentru care
persoana nu intr„ sub inciden˛a art. 4 din acord.
ARTICOLUL VIII
Cererea pentru permiterea tranzitului

(1) Orice solicitare pentru permiterea tranzitului Ón
conformitate cu art. 6 din acord va fi f„cut„ Ón scris ∫i va
con˛ine:
a) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitante, num„rul dosarului ∫i data cererii;
b) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitate;
c) un text introductiv, astfel: îExist„ motive pentru a
considera c„ persoana identificat„ mai jos intr„ sub
inciden˛a art. 6 din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor ∫i
solicit„m s„ se permit„ tranzitul acestei persoane prin
teritoriul (Rom‚niei) (Republicii Albania), Ón conformitate cu
prevederile acestui acord.“
(2) Œn acest scop se vor pune la dispozi˛ie urm„toarele:
a) date personale, care vor fi furnizate atunci c‚nd ele
sunt disponibile:
(i) numele de familie ∫i alte nume;
(ii) data na∫terii;
(iii) locul na∫terii ∫i ˛ara de origine;
(iv) ultima adres„ pe teritoriul statului p„r˛ii
solicitate, dac„ este cazul;
(v) sexul;
(vi) numele complet al tat„lui ∫i/sau al mamei;
(vii) nume anterioare;
(viii) pseudonime sau porecle;
(ix) date privind starea de s„n„tate, precum ∫i
denumirea, Ón limba latin„, a oric„rei boli
contagioase de care sufer„ persoana care face
obiectul return„rii;
b) copii legalizate ale documentelor originale care
constituie dovezi sau mijloace de stabilire a prezum˛iei
privind asigurarea accept„rii str„inului Ón oricare alte state
de tranzit ∫i statul de destina˛ie;
c) 2 fotografii;
d) Ón cazul copiilor, se vor furniza urm„toarele date:
(i) numele de familie ∫i alt/alte nume;
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(ii)

numele de familie ∫i alt/alte nume al/ale
oric„ror altor rude despre care partea
solicitant„ are cuno∫tin˛„;
(iii) data na∫terii;
(iv) locul na∫terii ∫i ˛ara de origine.
Se vor anexa urm„toarele:
(v) pentru copiii n„scu˛i pe teritoriul statului p„r˛ii
solicitante, copie legalizat„ de pe certificatul de
na∫tere;
(vi) pentru copiii n„scu˛i pe teritoriul unui stat ter˛,
copie legalizat„ de pe certificatul de na∫tere,
dac„ este posibil;
(vii) 2 fotografii;
e) itinerarul planificat, mijloacele de transport, data ∫i
ora tranzitului planificat pe teritoriul statului p„r˛ii solicitate;
f) instruc˛iuni privind necesitatea unei escorte poli˛iene∫ti
sau de alt„ natur„, precum ∫i asigurarea de Óngrijiri
medicale, acolo unde este cazul; dac„ escorta urmeaz„ s„
fie asigurat„ de autorit„˛ile competente ale p„r˛ii solicitante,
detalii privind ofi˛erii care efectueaz„ misiunea de escort„ a
persoanei;
g) declara˛ia din care s„ rezulte c„ persoana Ón cauz„
Óndepline∫te cerin˛ele stabilite la art. 6 din acord;
h) semn„tura autorit„˛ii competente a p„r˛ii solicitante.
ARTICOLUL IX
R„spunsul la cererea de permitere a tranzitului

(1) R„spunsul la cererea de permitere a tranzitului
formulat„ Ón temeiul art. 6 din acord va fi transmis de
c„tre autoritatea competent„ a p„r˛ii solicitate la autoritatea
competent„ a p„r˛ii solicitante, Ón conformitate cu procedura
∫i Ón termenul stabilit la art. 7 din acord.
(2) R„spunsul la cererea de permitere a tranzitului va
con˛ine:
a) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitate, num„rul dosarului ∫i data r„spunsului la cerere;
b) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitante;
c) numele de familie ∫i alt/alte nume al/ale persoanei ce
urmeaz„ a fi returnat„, data na∫terii, locul na∫terii ∫i ˛ara
de origine, dac„ sunt disponibile;
∫i, fie
d) Ón cazul unui r„spuns favorabil, confirmarea faptului
c„ persoana care va tranzita teritoriul statului p„r˛ii
solicitate intr„ sub inciden˛a art. 6 din acord (specific‚ndu-se,
dup„ caz, condi˛iile aferente permisiunii de tranzit, conform
art. 6 paragraful 1 din acord);
fie,
e) Ón cazul unui r„spuns negativ, motivele pentru care
str„inul nu intr„ sub inciden˛a art. 6 din acord.
ARTICOLUL X
Procedura de preluare

(1) Autoritatea competent„ a p„r˛ii solicitante va notifica
autorit„˛ii competente a p„r˛ii solicitate despre transferul
sau plecarea persoanei care urmeaz„ s„ fie returnat„ ori
care urmeaz„ s„ tranziteze teritoriul statului p„r˛ii solicitate,
cu cel pu˛in 10 zile Ónaintea activit„˛ii planificate.
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(2) Notificarea se va face Ón scris ∫i va con˛ine
urm„toarele date:
a) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
solicitante, num„rul dosarului ∫i data notific„rii;
b) denumirea ∫i adresa autorit„˛ii competente a p„r˛ii
contractante solicitate;
c) un text introductiv, astfel: îV„ inform„m c„ Ón data
de (ziua, luna ∫i anul) de la aeroportul ( ) cu zborul
nr. ( ), ora plec„rii ( ) ∫i care va sosi la aeroportul ( ), la
ora ( ), persoana identificat„ mai jos va tranzita teritoriul
(Rom‚niei) (Republicii Albania) spre ( ) cu zborul nr. ( ),
ora plec„rii ( ) ∫i ora sosirii la aeroport ( ).“;
d) numele de familie ∫i alt/alte nume, data ∫i locul
na∫terii persoanei ce urmeaz„ a fi returnat„, num„rul
dosarului ∫i data r„spunsului la cererea de readmisie;
e) indica˛ii privind nevoia de asisten˛„ etc., datorit„
bolilor de care sufer„ persoana sau v‚rstei acesteia;
f) informa˛ii privind posibilitatea producerii de incidente,
Ón scopul asigur„rii unei escorte oficiale.
(3) Œn orice situa˛ie Ón care autoritatea competent„ a
p„r˛ii solicitante nu poate readmite persoana ce urmeaz„ a
fi returnat„ la data indicat„ Ón notificare, aceasta va
informa imediat, Ón scris, despre aceasta autoritatea
competent„ a p„r˛ii solicitate.
ARTICOLUL XI

ARTICOLUL XIII
Persoane de contact

(1) Autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor Ó∫i vor notifica
reciproc, Ón termen de 30 de zile de la data semn„rii
prezentului protocol, numele persoanelor de contact
desemnate s„ se ocupe de problemele practice legate de
aplicarea acordului ∫i s„ coopereze direct Ón baza
prezentului protocol.
(2) Autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor Ó∫i vor notifica
reciproc, f„r„ Ónt‚rziere, orice schimbare intervenit„ Ón
leg„tur„ cu persoanele de contact.
(3) Atribu˛iile persoanelor de contact vor include:
a) Ónaintarea de propuneri c„tre autorit„˛ile competente
ale p„r˛ilor Ón vederea solu˛ion„rii posibilelor aspecte de
natur„ practic„ survenite Ón aplicarea acordului;
b) formularea de propuneri c„tre autorit„˛ile competente
ale p„r˛ilor Ón leg„tur„ cu modific„rile sau complet„rile
aduse acordului;
c) monitorizarea aplic„rii acordului;
d) elaborarea ∫i promovarea m„surilor corespunz„toare
pentru combaterea migra˛iei ilegale Ón general.
(4) P„r˛ile Ó∫i rezerv„ dreptul de a aproba sau nu
propunerile persoanelor de contact.
(5) Persoanele de contact se vor Ónt‚lni la propunerea
oric„reia dintre ele.
ARTICOLUL XIV

Puncte de trecere a frontierei

Limba de lucru

Returnarea persoanelor care fac obiectul prevederilor
acordului se va face prin urm„toarele puncte de trecere a
frontierei:

Œn cursul aplic„rii acordului ∫i a prezentului protocol,
dac„ nu se convine altfel de c„tre p„r˛i, autorit„˛ile
competente ale p„r˛ilor vor folosi ca limb„ de lucru limba
englez„, at‚t Ón scris, c‚t ∫i verbal.

a) Ón Rom‚nia: Aeroportul Interna˛ional îHenri Coand„“
Bucure∫ti;
b) Ón Republica Albania: Aeroportul Interna˛ional din
Tirana.

ARTICOLUL XV
Dispozi˛ii finale

Cheltuielile prev„zute la art. 10 din acord includ (dar
f„r„ a se limita la acestea) costuri rezonabile Ón leg„tur„
cu eliberarea documentelor de c„l„torie persoanei care
face obiectul procedurii de readmisie ∫i totalitatea costurilor
aferente transportului aerian, precum ∫i asigur„rii oric„rui
fel de escort„. Partea solicitat„ va transmite factura, Ón
termen de 30 de zile, autorit„˛ilor competente ale p„r˛ii
solicitante. Toate cheltuielile vor fi decontate lunar,
e∫alonat, reprezentan˛ei consulare sau diplomatice a
statului p„r˛ii solicitate, Ónainte de cea de-a 30-a zi a lunii
urm„toare primirii facturii respective de c„tre autorit„˛ile
competente ale p„r˛ii solicitante.

(1) Prezentul protocol se Óncheie pe o perioad„
nedeterminat„.
(2) Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón cea de-a 30-a
zi de la primirea ultimei notific„ri scrise prin care p„r˛ile se
informeaz„ reciproc asupra Óncheierii procedurilor interne
necesare pentru intrarea sa Ón vigoare. Prezentul protocol
Ó∫i p„streaz„ valabilitatea pe toat„ durata c‚t acordul este
Ón vigoare.
(3) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat
prin consensul p„r˛ilor, exprimat Ón scris. Modific„rile ∫i
complet„rile la prezentul protocol vor intra Ón vigoare Ón
conformitate cu prevederile paragrafului (2).
Semnat la Bucure∫ti la 13 octombrie 2004, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, albanez„ ∫i
englez„, toate textele fiind egal autentice. Œn caz de
diferen˛e de interpretare, textul Ón limba englez„ va prevala.

Pentru Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia,

Pentru Ministerul Ordinii Publice din Republica Albania,

Nicolae Berechet

Thoma Jano

ARTICOLUL XII
Cheltuieli
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AUTORITATEA NAfiIONAL√ SANITAR√ VETERINAR√
™I PENTRU SIGURANfiA ALIMENTELOR

ORDIN
privind modificarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 141/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor privind anumi˛i contaminan˛i din alimentele de origine animal„
∫i nonanimal„
Av‚nd Ón vedere prevederile Legii nr. 150/2004 privind siguran˛a alimentelor, modificat„ ∫i completat„ prin Legea
nr. 412/2004, precum ∫i Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitar-veterinare ∫i pentru
siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul nr. 40.176 din 13 decembrie 2004, Óntocmit de Direc˛ia general„ pentru siguran˛a alimentelor din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor,
Ón temeiul prevederilor art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia, cu modific„rile
ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor emite urm„torul ordin:
Art. I. — Œn anexa nr. I la Norma sanitar„ veterinar„ ∫i
pentru siguran˛a alimentelor privind anumi˛i contaminan˛i din
alimentele de origine animal„ ∫i nonanimal„, aprobat„ prin
Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor nr. 141/2004, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 107 ∫i 107 bis

din 2 februarie 2005, la sec˛iunea nr. 3 îMetale grele“ se
modific„ titlul din coloana a 2-a îNivelul maxim (µg/kg sau
ppb)“ a tabelului, care va avea urm„torul cuprins:
îNivelul maxim (mg/kg mas„ umed„)“.
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i Pentru Siguran˛a Alimentelor,
R„zvan fiÓru

Bucure∫ti, 22 martie 2005.
Nr. 40.

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR
™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 356/2003
pentru aprobarea Regulamentului privind licen˛ele de gradator
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului
na˛ional de gradare a semin˛elor de consum, completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.114/2004,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. 77.016 din 15 martie 2005 al Direc˛iei generale de reglementare ∫i
implementare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite urm„torul ordin:
Art. I. — Litera b) a punctului 2 al capitolului III
îDrepturile ∫i obliga˛iile gradatorilor“ din Regulamentul

privind licen˛ele de gradator, aprobat prin Ordinul ministrului
agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 356/2003, publicat Ón
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Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 368 din 29 mai
2003, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îb) s„ respecte prevederile Manualului de gradare a
semin˛elor de consum; condi˛iile, metodele de analiz„ ∫i
gradele privind calitatea, av‚nd ca referin˛„ standardele
na˛ionale men˛ionate Ón anexa C din Manualul de gradare

a semin˛elor de consum; Ón exercitarea atribu˛iilor de
gradare s„ utilizeze numai aparate sau dispozitive care au
buletin de atestare metrologic„ valabil Ón momentul
grad„rii;“.
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

Bucure∫ti, 24 martie 2005.
Nr. 181.
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