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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului de sediu
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Biroul Coordonatorului Special
al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est,
semnat la Bucure∫ti la 16 iulie 2003
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul de sediu dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de
Sud-Est, semnat la Bucure∫ti la 16 iulie 2003.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 29 iunie 2005.
Nr. 203.

ACORD DE SEDIU
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
Guvernul Rom‚niei ∫i Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
(denumite Ón continuare p„r˛i contractante),
av‚nd Ón vedere c„ Grupul regional director (compus din reprezentan˛i la nivel Ónalt, numi˛i de guvernele statelor
din Europa de Sud-Est) ∫i Grupul consultativ ∫i de contact (compus din reprezentan˛i ai Comisiei Europene, Consiliului
Europei, Europol, Interpol, OSCE, SECI, ICE ∫i ai Ini˛iativei Adriatice-Sud-Est Europene) au creat Ini˛iativa Pactului de
Stabilitate de Combatere a Crimei Organizate, sprijinit„ de un secretariat executiv,
av‚nd Ón vedere c„ sediul Secretariatului executiv al Ini˛iativei Pactului de Stabilitate de Combatere a Crimei
Organizate (denumit Ón continuare Secretariatul SPOC) este stabilit la Bucure∫ti, Rom‚nia,
˛in‚nd seama de importan˛a asigur„rii unei func˛ion„ri adecvate a Secretariatului SPOC Ón Rom‚nia,
reafirm‚nd inten˛ia Rom‚niei de a oferi Óntreaga gam„ de privilegii, imunit„˛i ∫i facilit„˛i Secretariatului SPOC,
astfel Ónc‚t acesta s„ Ó∫i poat„ Óndeplini Ón mod deplin ∫i eficient responsabilit„˛ile ∫i sarcinile,
Ón scopul de a defini statutul juridic al Secretariatului SPOC, al membrilor s„i ∫i al altor persoane men˛ionate Ón
prezentul acord,
dorind s„ aplice privilegiile ∫i imunit„˛ile sediului Secretariatului SPOC, ale membrilor s„i ∫i ale altor persoane
men˛ionate Ón prezentul acord, serviciile ∫i aranjamentele de securitate, precum ∫i alte facilit„˛i asigurate de statul gazd„,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1
Defini˛ii

Œn sensul prezentului acord:
a) stat gazd„ Ónseamn„ Rom‚nia;
b) Guvern Ónseamn„ Guvernul Rom‚niei;
c) autorit„˛ile competente din Rom‚nia Ónseamn„
autorit„˛ile centrale ∫i locale din Rom‚nia, Ón func˛ie de
sensul prevederilor relevante ale acestui acord ∫i Ón
conformitate cu legisla˛ia rom‚n„;
d) sediu Ónseamn„ cl„dirile, dependin˛ele ∫i terenul
aferent acestora, folosite de Secretariatul SPOC, Ón mod
permanent sau temporar, pentru Óndeplinirea func˛iilor sale
oficiale;

e) Ini˛iativa SPOC Ónseamn„ Ini˛iativa Pactului de
Stabilitate de Combatere a Crimei Organizate, stabilit„ sub
egida Mesei de lucru III a Pactului de Stabilitate pentru
Europa de Sud-Est;
f) Secretariatul SPOC Ónseamn„ organul opera˛ional de
sprijin al Ini˛iativei SPOC;
g) membrii Secretariatului SPOC Ónseamn„ personalul
angajat Ón Óndeplinirea activit„˛ilor Secretariatului SPOC,
compus, dar nu limitat la secretarul executiv al Ini˛iativei
SPOC ca ∫ef al Secretariatului SPOC, un expert juridic ∫i
un asistent;
h) ∫eful Secretariatului SPOC Ónseamn„ secretarul
executiv al Ini˛iativei SPOC;
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i) membri de familie Ónseamn„ so˛ia/so˛ul ∫i persoanele
aflate Ón Óntre˛inerea membrilor Secretariatului SPOC;
j) exper˛i Ónseamn„ persoanele care Óndeplinesc misiuni
autorizate de Secretariatul SPOC, activ‚nd Ón cadrul unor
organisme subsidiare ale acestuia sau Ón orice mod, la
cererea sa, Ón consultare cu Secretariatul SPOC;
k) dona˛ie Ónseamn„ asisten˛a financiar„, tehnic„ sau de
orice alt„ natur„ destinat„ a sus˛ine bugetul Secretariatului
SPOC;
l) reuniuni convocate de Secretariatul SPOC Ónseamn„
orice reuniune a oric„rui organ ori organ subsidiar al
Secretariatului SPOC sau orice conferin˛„ interna˛ional„ ori
Óntrunire convocat„ de Secretariatul SPOC ori sub egida
sa;
m) proprietatea Secretariatului SPOC Ónseamn„ orice
bunuri ∫i fonduri care apar˛in Secretariatului SPOC sau
care sunt de˛inute ori administrate de Secretariatul SPOC,
Ón scopul func˛ion„rii sale, precum ∫i toate veniturile
Secretariatului SPOC;
n) arhivele Secretariatului SPOC Ónseamn„ toate
dosarele, coresponden˛a, documentele, manuscrisele,
programele pentru computer, fotografiile, filmele,
Ónregistr„rile video ∫i audio ∫i orice alt„ informa˛ie care
apar˛ine ori este de˛inut„ de Secretariatul SPOC sau de
oricare dintre membrii s„i;
o) Conven˛ia de la Viena Ónseamn„ Conven˛ia cu privire
la rela˛iile diplomatice, adoptat„ la Viena la 18 aprilie 1961.
ARTICOLUL 2
Personalitatea juridic„

Secretariatul SPOC are personalitate juridic„. Œn special,
el va avea capacitatea de a:
a) Óncheia contracte;
b) dob‚ndi ∫i dispune de bunuri mobile;
c) dob‚ndi ∫i dispune de bunuri imobile Ón conformitate
cu legisla˛ia rom‚n„;
d) sta Ón justi˛ie.
ARTICOLUL 3
Libertatea Óntrunirilor

1. Guvernul recunoa∫te dreptul Secretariatului SPOC de
a organiza reuniuni Ón cadrul sediului sau, cu sprijinul
autorit„˛ilor competente din Rom‚nia, Ón orice alt loc Ón
statul gazd„.
2. Guvernul garanteaz„ Secretariatului SPOC libertatea
deplin„ de Óntrunire, de exprimare ∫i de decizie. Guvernul
va Óntreprinde toate demersurile necesare pentru a garanta
c„ nu exist„ nici un impediment Ón desf„∫urarea oric„rei
reuniuni organizate de Secretariatul SPOC.
ARTICOLUL 4
Imunitatea de jurisdic˛ie

1. Œn Óndeplinirea activit„˛ilor sale oficiale Secretariatul
SPOC se va bucura de imunitate de jurisdic˛ie, cu
urm„toarele excep˛ii:
a) o ac˛iune civil„ intentat„ de un ter˛ pentru daune
rezult‚nd dintr-un accident cauzat de un vehicul care
apar˛ine sau care este utilizat Ón numele Secretariatului
SPOC, atunci c‚nd aceste daune nu pot fi acoperite prin
asigurare;
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b) o ac˛iune civil„ Óntemeiat„ pe o obliga˛ie contractual„
a Secretariatului SPOC;
c) o cerere reconven˛ional„ legat„ Ón mod direct de
procedurile instituite de Secretariatul SPOC.
2. F„r„ a se Ónc„lca prevederile paragrafului 1,
proprietatea Secretariatului SPOC, indiferent unde se afl„
∫i cine o de˛ine, va fi imun„ de la perchezi˛ie, sechestru,
poprire, confiscare, rechizi˛ie ∫i expropriere sau de la orice
alt„ form„ de imixtiune de natur„ administrativ„, judiciar„
ori legislativ„.
3. Prevederile paragrafului 2 nu se vor aplica Ón
urm„toarele cazuri:
a) dac„ astfel de m„suri sunt necesare temporar Ón
vederea investig„rii unui accident Ón care a fost implicat un
vehicul apar˛in‚nd Secretariatului SPOC sau utilizat Ón
numele s„u ∫i Ón vederea desf„∫ur„rii unei anchete legate
de un astfel de accident;
b) Ón orice alt caz particular Ón care Secretariatul SPOC
a renun˛at expres la imunitatea sa de jurisdic˛ie.
4. Secretariatul SPOC poate renun˛a Ón mod expres, Ón
anumite cazuri, la imunitatea sa de jurisdic˛ie.
5. Renun˛area la imunitatea de jurisdic˛ie nu se va
extinde asupra nici unei m„suri de executare.
ARTICOLUL 5
Inviolabilitatea arhivelor, echipamentului ∫i a altor materiale

1. Arhivele Secretariatului SPOC, oriunde se afl„ ∫i
oricine le de˛ine, indiferent Ón ce form„, vor fi Ón orice
moment inviolabile.
2. Echipamentul ∫i alte materiale necesare activit„˛ilor
Secretariatului SPOC vor fi Ón orice moment inviolabile.
ARTICOLUL 6
Sediul

1. Autorit„˛ile competente din Rom‚nia vor Óntreprinde
toate m„surile necesare pentru a garanta c„ Secretariatul
SPOC nu va fi deposedat Ón totalitate sau Ón parte de
sediul s„u.
2. Œn cazul dizolv„rii Secretariatului SPOC, folosin˛a
asupra sediului, asigurat„ gratuit de Guvern, Ón
conformitate cu art. 7 paragraful 1 ∫i art. 12 paragraful 1,
va reveni Guvernului.
ARTICOLUL 7
Legea ∫i autoritatea Ón sediu

1. Sediul Secretariatului SPOC este situat Ón Bucure∫ti,
Ón cadrul Palatului Parlamentului sau Ón alt„ parte, dup„
cum vor decide ulterior p„r˛ile contractante. Aranjamentele
pentru spa˛iul birourilor Secretariatului SPOC sunt cuprinse
Ón anexa la prezentul acord, care constituie parte
integrant„ a acestuia.
2. Guvernul recunoa∫te inviolabilitatea Ón orice moment
a sediului, care se va afla sub controlul ∫i autoritatea
Secretariatului SPOC, Ón conformitate cu prezentul acord.
3. Secretariatul SPOC are competen˛a de a emite
reglement„ri aplicabile Ón sediu, cu respectarea prevederilor
prezentului acord, Ón scopul stabilirii condi˛iilor necesare
exercit„rii depline a func˛iilor sale.
4. Œn principiu, Ón interiorul sediului Secretariatului SPOC
se aplic„ legea rom‚n„. Cu toate acestea, nici o lege
rom‚n„ nu se va aplica Ón interiorul sediului dac„ ea este
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incompatibil„ cu prevederile prezentului acord sau cu o
reglementare a Secretariatului SPOC, emis„ Ón conformitate
cu acest articol.
5. Orice diferend Óntre p„r˛ile contractante, care cade
sub inciden˛a acestui articol, va fi imediat solu˛ionat Ón
conformitate cu procedura stabilit„ Ón art. 22. Pe toat„
durata solu˛ion„rii diferendului se vor aplica reglement„rile
Secretariatului SPOC.
6. Secretariatul SPOC va informa Guvernul asupra
reglement„rilor prev„zute Ón paragraful 3.
7. Orice reprezentant al statului gazd„ nu Ó∫i va exercita
autoritatea Ón vederea p„trunderii Ón sediu, cu excep˛ia
cazului Ón care o aprobare expres„ prealabil„ a fost emis„
de c„tre sau Ón numele ∫efului Secretariatului SPOC. Orice
persoan„ care p„trunde Ón sediu cu aprobarea ∫efului
Secretariatului SPOC va p„r„si imediat sediul dac„ i se va
cere de c„tre sau Ón numele ∫efului Secretariatului SPOC.
8. Respectarea acestui articol nu va Ómpiedica aplicarea
corespunz„toare a normelor de protec˛ie Ómpotriva
incendiilor ∫i a reglement„rilor privind siguran˛a public„ ale
autorit„˛ilor competente din Rom‚nia. Œn caz de incendiu
sau de alt dezastru similar, care amenin˛„ siguran˛a
public„ ∫i necesit„ o ac˛iune de protec˛ie imediat„, este
prezumat acordul ∫efului Secretariatului SPOC de a se
p„trunde Ón sediu, dac„ el sau un reprezentant autorizat al
s„u nu poate fi g„sit, Ón scopul desf„∫ur„rii ac˛iunilor de
protec˛ie necesare.
9. ™eful Secretariatului SPOC va adopta m„surile
necesare pentru a Ómpiedica folosirea sediului ca refugiu
pentru persoanele care se sustrag arest„rii Ón baza legii
rom‚ne, care sunt urm„rite de autorit„˛ile competente din
Rom‚nia pentru a fi extr„date sau care Óncearc„ s„ se
sustrag„ procedurilor judiciare.
10. Secretariatul SPOC va adopta un sistem contabil Ón
conformitate cu standardele interna˛ionale general
recunoscute Ón materie de audit, adecvate unui audit
efectuat de exper˛i interna˛ionali Ón domeniu.
ARTICOLUL 8
Protec˛ia sediului

1. Autorit„˛ile competente din Rom‚nia vor Óntreprinde
m„surile necesare pentru a se asigura c„ securitatea ∫i
lini∫tea sediului nu sunt amenin˛ate de nici o persoan„ sau
de nici un grup de persoane care ar Óncerca s„ p„trund„
Ón sediu f„r„ autorizare ori care ar tulbura lini∫tea public„
Ón vecin„tatea imediat„ a sediului.
2. La solicitarea ∫efului Secretariatului SPOC, autorit„˛ile
competente din Rom‚nia vor asigura personal de paz„, Ón
num„r suficient, pentru respectarea legii ∫i ordinii Ón sediu.
3. Autorit„˛ile competente din Rom‚nia vor lua toate
m„surile necesare pentru a se asigura c„ aspectul sediului
nu este prejudiciat ∫i c„ utilizarea sediului nu este
obstruc˛ionat„ ca urmare a folosirii terenului ∫i cl„dirilor din
vecin„tatea sediului. Secretariatul SPOC va Óntreprinde
toate m„surile rezonabile pentru a se asigura c„ folosirea
sediului nu afecteaz„ aspectul terenului ∫i al cl„dirilor din
vecin„tatea sediului.

ARTICOLUL 9
Serviciile publice asigurate Secretariatului SPOC

1. Autorit„˛ile competente din Rom‚nia Ó∫i vor exercita
atribu˛iile, Ón cadrul competen˛elor lor ∫i Ón limita solicit„rilor
∫efului Secretariatului SPOC, pentru a asigura furnizarea
c„tre Secretariatul SPOC, Ón condi˛ii corecte ∫i echitabile,
a serviciilor publice necesare, incluz‚nd, f„r„ a fi limitate
prin enumerare, electricitatea, apa, canalizarea, gazul,
serviciile po∫tale, telefonul, telegraful, orice mijloace de
comunicare, drenajul, colectarea gunoiului, protec˛ia
Ómpotriva incendiilor ∫i desz„pezirea.
2. Œn cazul oric„rei Óntreruperi sau amenin˛„ri cu
Óntreruperea unor astfel de servicii publice, Secretariatului
SPOC i se va acorda aceea∫i prioritate ca ∫i agen˛iilor ∫i
autorit„˛ilor rom‚ne de interes na˛ional, iar Guvernul va lua
m„surile necesare pentru ca activitatea Secretariatului
SPOC s„ nu fie prejudiciat„.
3. ™eful Secretariatului SPOC va face, la cerere,
aranjamentele corespunz„toare pentru a permite
reprezentan˛ilor autoriza˛i ai organismelor competente
verificarea, repararea, Óntre˛inerea, reconstruirea sau
reamplasarea utilit„˛ilor, conductelor, canalelor, sistemului
de canalizare din interiorul sediului, Ón condi˛ii care s„ nu
afecteze Ón mod exagerat desf„∫urarea activit„˛ii
Secretariatului SPOC.
4. Œn cazul Ón care serviciile men˛ionate Ón paragraful 1
sunt furnizate de organismele competente sau atunci c‚nd
tarifele serviciilor respective se afl„ sub controlul acestora,
Secretariatul SPOC va beneficia de tarife care nu vor
dep„∫i cele mai sc„zute pre˛uri acordate agen˛iilor ∫i
autorit„˛ilor rom‚ne de interes na˛ional.
ARTICOLUL 10
Facilit„˛i ∫i imunit„˛i privind comunica˛iile ∫i publica˛iile

1. Guvernul va permite Secretariatului SPOC s„
comunice, liber ∫i f„r„ o aprobare special„, pentru
Óndeplinirea oric„ror atribu˛ii oficiale ∫i va proteja
exercitarea acestui drept de c„tre Secretariatul SPOC.
Secretariatul SPOC va avea dreptul de a utiliza coduri ∫i
sisteme criptate, de a expedia ∫i de a primi coresponden˛„
oficial„ ∫i alte comunic„ri oficiale prin curier sau Ón saci
sigila˛i, care se vor bucura de acelea∫i privilegii ∫i imunit„˛i
ca ∫i curierii ∫i valizele diplomatice.
2. Secretariatul SPOC se va bucura, pentru
comunic„rile sale oficiale, de un tratament nu mai pu˛in
favorabil dec‚t cel acordat de Guvern oric„rei alte
organiza˛ii interna˛ionale sau misiunilor diplomatice
acreditate Ón statul gazd„, Ón privin˛a priorit„˛ilor ∫i tarifelor
po∫tale, pentru telegrame, telexuri, radiograme, televiziune,
telefon, fax ∫i alte mijloace de comunica˛ie, precum ∫i
tarifelor pentru informa˛ii prin mass-media.
3. Guvernul recunoa∫te dreptul Secretariatului SPOC de
a publica ∫i de a radiodifuza liber pe teritoriul statului
gazd„, Ón conformitate cu func˛iile oficiale ale
Secretariatului SPOC ∫i cu legisla˛ia rom‚n„. Toate
comunic„rile oficiale c„tre ∫i de la Secretariatul SPOC,
indiferent prin ce mijloace ∫i Ón ce form„ au fost transmise,
vor fi inviolabile. Aceast„ inviolabilitate se va extinde, f„r„
a fi limitat„ prin prezenta enumerare, ∫i asupra publica˛iilor,
imaginilor fixe ∫i Ón mi∫care, imaginilor video, filmelor,
Ónregistr„rilor audio ∫i programelor pentru calculator.
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4. Pentru Óndeplinirea scopurilor sale oficiale,
Secretariatul SPOC poate instala ∫i folosi un sistem de
comunica˛ii f„r„ fir, Ón baza primirii autoriza˛iei din partea
autorit„˛ilor competente din Rom‚nia, care nu poate fi
refuzat„ f„r„ temei.
ARTICOLUL 11

c) servicii de cur„˛enie ∫i igien„, la solicitarea
Secretariatului SPOC.
3. Partea rom‚n„ va credita Secretariatul SPOC, f„r„
dob‚nd„, cu costul serviciilor publice, ulterior intr„rii Ón
vigoare a prezentului acord, dup„ Óndeplinirea procedurilor
interne relevante.

Scutiri fiscale

ARTICOLUL 13

1. Œn Óndeplinirea activit„˛ilor sale oficiale Secretariatul
SPOC ∫i proprietatea acestuia vor fi scutite de:
a) orice form„ de taxare direct„, indiferent dac„ este
impus„ de autorit„˛ile centrale sau locale. Totu∫i,
Secretariatul SPOC nu poate pretinde scutiri de taxe ∫i
tarife care nu constituie altceva dec‚t plata serviciilor de
utilitate public„;
b) taxe vamale, interdic˛ii sau restric˛ii privind importul
ori exportul de bunuri destinate uzului oficial, cu condi˛ia ca
bunurile importate s„ nu fie v‚ndute Ón Rom‚nia dec‚t Ón
condi˛iile aprobate de Guvern;
c) taxe vamale, interdic˛ii sau restric˛ii privind importul
ori exportul de publica˛ii;
d) taxarea indirect„ a bunurilor ∫i serviciilor, furnizate Ón
scopuri oficiale, inclusiv taxa pe valoarea ad„ugat„ asupra
acestor bunuri ∫i servicii, Ón acelea∫i condi˛ii care sunt
aplicate misiunilor diplomatice din Rom‚nia.
2. Scutirile prev„zute Ón paragraful 1 pot fi acordate prin
intermediul unei ramburs„ri potrivit acelora∫i proceduri care
se aplic„ misiunilor diplomatice din Rom‚nia.
3. F„r„ a se limita caracterul general al scutirilor
prev„zute la paragraful 1:
a) achizi˛ionarea ∫i Ónchirierea cl„dirilor de c„tre
Secretariatul SPOC pentru exercitarea func˛iilor sale oficiale
vor fi scutite de toate taxele de Ónregistrare, transfer,
precum ∫i de taxa pe domeniul public;
b) contractele de asigurare Óncheiate de Secretariatul
SPOC Ón exercitarea func˛iilor sale oficiale vor fi scutite de
orice taxe speciale sau de orice tax„ comparabil„ pentru
asemenea contracte de asigurare.

Regimul valutar aplicabil Secretariatului SPOC

ARTICOLUL 12
Sprijinul din partea Guvernului

1. Guvernul asigur„ f„r„ plat„:
a) utilizarea spa˛iilor de lucru Ón conformitate cu art. 7;
b) utilizarea spa˛iilor de parcare asigurate Ón zona
sediului;
c) securitatea sediului Secretariatului SPOC (paza ∫i
serviciul de prevenire a incendiilor);
d) repara˛ii curente ∫i capitale ale infrastructurii
Secretariatului SPOC;
e) modernizarea sediului Secretariatului SPOC Ón
beneficiul Secretariatului SPOC, efectuat„ p‚n„ la intrarea
Ón vigoare a prezentului acord;
f) utilit„˛i (c„ldur„, aer condi˛ionat, electricitate ∫i ap„)
furnizate p‚n„ la intrarea Ón vigoare a prezentului acord.
2. Guvernul asigur„, dar nu este r„spunz„tor financiar
pentru:
a) asisten˛a privind satisfacerea nevoii de cazare ∫i de
Ónscriere a membrilor Secretariatului SPOC ∫i a copiilor
acestora Ón sistemul de Ónv„˛„m‚nt public;
b) ob˛inerea permiselor de ∫edere Ón conformitate cu
legisla˛ia rom‚n„;
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1. F„r„ a constitui obiectul controalelor financiare, Ón
Rom‚nia, Secretariatul SPOC are dreptul s„ dob‚ndeasc„,
s„ de˛in„ ∫i s„ utilizeze instrumente de plat„, valori
mobiliare, precum ∫i alte active exprimate Ón lei ∫i Ón valut„
Ón condi˛iile legisla˛iei Ón vigoare Ón Rom‚nia. Astfel,
Secretariatul SPOC poate:
a) s„ deschid„ conturi Ón lei ∫i Ón valut„ la institu˛iile de
credit autorizate s„ func˛ioneze Ón Rom‚nia;
b) s„ converteasc„ Ón valut„ disponibilit„˛ile sale
de˛inute Ón lei;
c) s„ efectueze opera˛iuni valutare de capital;
d) s„ transfere Ón ˛ar„ ∫i Ón str„in„tate, f„r„ restric˛ii,
disponibilit„˛ile valutare de˛inute Ón conturi deschise la
institu˛ii de credit autorizate s„ func˛ioneze Ón Rom‚nia.
2. Dac„ o parte va contribui Ón beneficiul Secretariatului
SPOC cu bani sau Ón orice alt mod, rambursarea acestei
contribu˛ii se va face Ón cadrul cotei estimate de participare
a acelei p„r˛i la bugetul Secretariatului SPOC din anul
financiar urm„tor celui Ón care a fost f„cut„ contribu˛ia.
Dac„ creditul dep„∫e∫te valoarea contribu˛iei respective, el
va purta asupra anului sau anilor financiari urm„tori.
Aceast„ dispozi˛ie nu va fi interpretat„ Ón sensul de a
Ómpiedica orice alt stat sau organiza˛ie interna˛ional„ de a
contribui cu bani sau Ón orice alt mod Ón beneficiul
Secretariatului SPOC.
ARTICOLUL 14
Tranzit ∫i reziden˛„

1. Guvernul va adopta toate m„surile necesare pentru
a facilita ∫i a permite intrarea ∫i ∫ederea Ón Rom‚nia ∫i nu
va Ómpiedica plecarea din Rom‚nia a persoanelor
men˛ionate mai jos ∫i va asigura c„ nu exist„ impedimente
Ón privin˛a tranzitului acestora spre sau de la sediu:
a) membrii Secretariatului SPOC ∫i membrii familiilor lor;
b) delega˛ii ∫i membrii familiilor lor;
c) reprezentan˛ii ∫i oficialii unor organiza˛ii interna˛ionale,
care au misiuni oficiale legate de Secretariatul SPOC, ∫i
membrii familiilor lor;
d) exper˛ii ∫i membrii familiilor lor.
2. La cererea persoanelor men˛ionate Ón paragraful 1,
statul gazd„ le va asigura protec˛ia necesar„ Ón tranzit.
3. Vizele care ar putea fi cerute pentru persoanele
men˛ionate Ón acest articol vor fi acordate cu scutire de
tax„, pe baz„ individual„ pentru fiecare solicitant, iar
validitatea acestora trebuie s„ fie propor˛ional„ cu durata
misiunii solicitantului.
4. Nici o activitate desf„∫urat„ de vreo persoan„
men˛ionat„ Ón acest articol, Ón calitatea sa oficial„ pe l‚ng„
Secretariatul SPOC, nu va constitui un motiv pentru a i se
Ómpiedica intrarea Ón, respectiv ie∫irea din Rom‚nia, sau
pentru a i se solicita p„r„sirea teritoriului Rom‚niei.
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5. Nici unei persoane men˛ionate Ón paragraful 1, cu
excep˛ia oficialilor organiza˛iilor interna˛ionale, ale c„ror
proceduri de expulzare sunt acoperite de acorduri speciale,
la care Rom‚nia este parte, ∫i a comiterii unui abuz legat
de privilegiul de reziden˛„, nu i se va solicita de c„tre
Guvern s„ p„r„seasc„ Rom‚nia. Nici o procedur„ nu va fi
instituit„ pentru a i se cere unei astfel de persoane s„
p„r„seasc„ Rom‚nia dec‚t cu aprobarea prealabil„ a
Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei. O astfel de
aprobare va fi eliberat„ doar Ón urma consult„rii ∫efului
Secretariatului SPOC. Dac„ se instituie proceduri de
expulzare Ómpotriva unei astfel de persoane, ∫eful
Secretariatului SPOC va avea dreptul de a comp„rea sau
de a fi reprezentat Ón astfel de proceduri Ón numele
persoanei Ómpotriva c„reia s-au instituit procedurile.
6. Acest articol nu va Ómpiedica Guvernul s„ solicite
persoanelor care invoc„ drepturile conferite de acest articol
s„ respecte reglement„rile privind carantina ∫i s„n„tatea.
ARTICOLUL 15
Privilegii ∫i imunit„˛i ale membrilor Secretariatului SPOC

1. Membrii Secretariatului SPOC se vor bucura de
acelea∫i privilegii ∫i imunit„˛i ca cele acordate agen˛ilor
diplomatici, Ón conformitate cu Conven˛ia de la Viena.
2. Membrii de familie ai persoanelor la care se face
referire Ón paragraful 1 se vor bucura de acelea∫i privilegii
∫i imunit„˛i ca ∫i so˛ii/so˛iile ∫i persoanele aflate Ón
Óntre˛inerea agen˛ilor diplomatici, Ón conformitate cu
Conven˛ia de la Viena.
3. Imunitatea de jurisdic˛ie nu se va aplica Ón cazul
ac˛iunii civile intentate de o ter˛„ parte pentru daunele ce
rezult„ dintr-un accident rutier cauzat de un vehicul condus
de orice persoan„ men˛ionat„ la paragrafele 1 ∫i 2, acolo
unde daunele nu sunt acoperite prin asigurare.
4. Persoanele la care se face referire Ón paragraful 1,
care sunt cet„˛eni sau reziden˛i permanen˛i ai Rom‚niei, se
vor bucura numai de urm„toarele privilegii ∫i imunit„˛i:
a) imunitate Ón privin˛a arest„rii sau deten˛iei pentru
fapte s„v‚r∫ite Ón Óndeplinirea func˛iilor lor oficiale;
b) imunitate de jurisdic˛ie cu privire la cuvintele rostite
sau scrise ∫i la orice fapte s„v‚r∫ite de acestea Ón
Óndeplinirea func˛iilor lor oficiale; aceast„ imunitate se va
men˛ine chiar dac„ persoanele respective nu vor mai fi
angajate Ón exercitarea acestor func˛ii;
c) inviolabilitatea tuturor h‚rtiilor, documentelor ∫i a altor
materiale oficiale;
d) dreptul de a folosi coduri, sisteme codificate sau de
a transmite ori de a primi h‚rtii, coresponden˛„ sau alte
materiale oficiale prin curier ori saci sigila˛i.
ARTICOLUL 16
Privilegii ∫i imunit„˛i ale exper˛ilor

1. Exper˛ii se vor bucura, pe teritoriul statului gazd„ ∫i
cu respectarea acestuia, de urm„toarele privilegii ∫i
imunit„˛i, Ón m„sura Ón care sunt necesare pentru
exercitarea efectiv„ a func˛iilor lor, precum ∫i pe durata
c„l„toriilor prilejuite de aceste func˛ii:
a) imunitate Ón privin˛a arest„rii sau deten˛iei;
b) imunitate Ón privin˛a confisc„rii bagajelor lor personale
∫i oficiale, precum ∫i Ón privin˛a verific„rii acestor bagaje,
asemenea celei acordate agen˛ilor diplomatici;
c) imunitate de jurisdic˛ie cu privire la cuvintele rostite
sau scrise ∫i la orice fapte s„v‚r∫ite de ace∫tia Ón
Óndeplinirea func˛iilor lor oficiale; aceast„ imunitate se va
men˛ine chiar dac„ persoanele respective nu vor mai fi
angajate Ón exercitarea acestor func˛ii, nu vor mai activa Ón

cadrul comitetelor Secretariatului SPOC sau nu vor mai
ac˛iona Ón calitate de consultan˛i pentru Secretariatul SPOC
ori nu vor mai fi prezente la sediu sau nu vor mai
participa la reuniuni convocate de Secretariatul SPOC. Œn
orice caz, aceast„ imunitate nu va fi extins„ asupra ac˛iunii
civile a unei ter˛e p„r˛i pentru daune rezult‚nd dintr-un
accident rutier cauzat de un vehicul condus de un expert,
dac„ aceste daune nu sunt acoperite prin asigurare;
d) inviolabilitatea tuturor h‚rtiilor, documentelor ∫i a altor
materiale oficiale;
e) dreptul de a folosi coduri ∫i sisteme codificate ∫i de
a transmite ori de a primi documente, coresponden˛„ sau
alte materiale oficiale prin curier ori saci sigila˛i, Ón scopul
comunic„rii cu Secretariatul SPOC;
f) scutirea de restric˛iile privind imigrarea ∫i obliga˛ia de
Ónregistrare a str„inilor Ón ceea ce Ói prive∫te pe ei Ón∫i∫i ∫i
pe so˛iile/so˛ii lor;
g) acelea∫i facilit„˛i de protec˛ie ∫i repatriere ca cele
acordate Ón perioadele de criz„ interna˛ional„ membrilor
misiunilor diplomatice Ón conformitate cu Conven˛ia de la
Viena.
2. Exper˛ii care sunt cet„˛eni sau reziden˛i permanen˛i
ai Rom‚niei se vor bucura numai de privilegiile ∫i
imunit„˛ile acordate conform paragrafului 1 lit. a)—e), Ón
exercitarea func˛iilor lor oficiale.
ARTICOLUL 17
Notificarea

1. Secretariatul SPOC va informa cu promptitudine
Guvernul Ón leg„tur„ cu:
a) lista membrilor Secretariatului SPOC ∫i a altor
persoane care cad sub inciden˛a art. 15 ∫i 16 ∫i va revizui
periodic aceast„ list„ ori de c‚te ori este necesar;
b) numirea membrilor Secretariatului SPOC, sosirea ∫i
plecarea definitiv„ a acestora sau Óncetarea func˛iilor lor Ón
cadrul Secretariatului SPOC;
c) sosirea ∫i plecarea definitiv„ a membrilor de familie
ai persoanelor la care se face referire la lit. b) ∫i, dup„
caz, Óncetarea calit„˛ii de membru de familie pentru aceste
persoane;
d) sosirea ∫i plecarea definitiv„ a angaja˛ilor particulari
ai persoanelor la care se face referire la lit. b) ∫i, dup„
caz, renun˛area la serviciile unor astfel de persoane.
2. Guvernul va emite c‚te un carnet de identitate, cu
fotografia posesorului, pentru membrii Secretariatului SPOC
∫i alte persoane care cad sub inciden˛a art. 15 ∫i 16,
precum ∫i pentru membrii familiilor lor care locuiesc cu
ace∫tia ∫i pentru angaja˛ii particulari ai persoanelor la care
se face referire la paragraful 1 lit. a) ∫i b). Acest carnet
de identitate va servi la identificarea posesorului Ón
raporturile cu toate autorit„˛ile din Rom‚nia.
ARTICOLUL 18
Asigurare social„

1. Pentru sistemul de asigurare social„ instituit sau
administrat sub autoritatea Secretariatului SPOC,
Secretariatul SPOC ∫i membrii acestuia c„rora li se aplic„
sistemul men˛ionat mai sus vor fi scuti˛i de toate
contribu˛iile obligatorii c„tre institu˛iile de asigur„ri sociale
din Rom‚nia. Œn consecin˛„, acestora nu li se vor aplica
reglement„rile rom‚ne Ón domeniul asigur„rilor sociale.
2. Membrilor Secretariatului SPOC care contribuie la
institu˛iile de asigur„ri sociale din ˛ara lor de origine nu
li se vor aplica reglement„rile rom‚ne Ón domeniul
asigur„rilor sociale.
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3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica, mutatis
mutandis, membrilor de familie ai persoanelor la care se
face referire Ón paragraful 1, cu excep˛ia cazului Ón care
sunt angaja˛i Ón Rom‚nia de un alt angajator dec‚t
Secretariatul SPOC sau beneficiaz„ de asigur„ri sociale Ón
Rom‚nia.
ARTICOLUL 19
Angajare

Membrilor de familie ai membrilor Secretariatului SPOC
li se vor acorda permise temporare de munc„ pe durata
angaj„rii membrilor Secretariatului SPOC Ón statul gazd„.
ARTICOLUL 20
Dispozi˛ii suplimentare privind privilegiile ∫i imunit„˛ile

1. Privilegiile ∫i imunit„˛ile acordate Ón temeiul
prezentului acord sunt conferite Ón interesul Secretariatului
SPOC ∫i nu Ón beneficiul propriu al unor persoane fizice.
Secretariatul SPOC ∫i toate persoanele care se bucur„ de
astfel de privilegii ∫i imunit„˛i au obliga˛ia de a respecta,
sub toate celelalte aspecte, legile ∫i reglement„rile din
Rom‚nia.
2. Prezentul acord se va aplica indiferent dac„ statul
gazd„ Óntre˛ine sau nu rela˛ii diplomatice cu statul de
origine al membrilor Secretariatului SPOC ∫i al altor
persoane, direct sau indirect legate de activitatea lui, ∫i
indiferent dac„ statul de origine respectiv acord„ privilegii
∫i imunit„˛i similare personalului diplomatic sau cet„˛enilor
din Rom‚nia.
3. Statele de origine vor renun˛a la privilegiile ∫i
imunit„˛ile acordate membrilor Secretariatului SPOC ∫i
exper˛ilor Ón baza prezentului acord, Ón conformitate cu
prevederile Conven˛iei de la Viena.
4. Privilegiile ∫i imunit„˛ile acordate membrilor
Secretariatului SPOC ∫i exper˛ilor Ón baza prevederilor
prezentului acord sunt conferite cu Ón˛elegerea c„
Secretariatul SPOC va ridica imunitatea persoanelor
respective Ón situa˛ia Ón care Secretariatul SPOC consider„
c„ aceast„ imunitate va Ómpiedica cursul justi˛iei ∫i ori de
c‚te ori ea poate fi retras„ f„r„ a prejudicia scopul pentru
care a fost acordat„. ™eful Secretariatului SPOC va
exercita aceast„ autoritate Ón numele Secretariatului SPOC.
5. Secretariatul SPOC va coopera ori de c‚te ori este
nevoie cu autorit„˛ile rom‚ne pentru a facilita administrarea
adecvat„ a justi˛iei ∫i pentru a preveni orice abuz de
privilegii ∫i imunit„˛i acordate potrivit prevederilor prezentului
acord.
ARTICOLUL 21
Responsabilitatea interna˛ional„ a statului gazd„

Statul gazd„ nu va avea nici o responsabilitate
interna˛ional„, dat„ fiind loca˛ia sediului Secretariatului
SPOC pe teritoriul s„u, pentru actele sau omisiunile
Secretariatului SPOC ∫i ale membrilor acestuia.
Din partea Guvernului Rom‚niei,
Rodica Mihaela St„noiu,
ministrul justi˛iei
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ARTICOLUL 22
Solu˛ionarea diferendelor

Orice diferend Óntre p„r˛ile contractante privind
interpretarea ori aplicarea prezentului acord sau orice
problem„ referitoare la sediu ori la rela˛ia dintre
Secretariatul SPOC ∫i Guvern va fi solu˛ionat„ prin
consult„ri Óntre p„r˛ile contractante sau Ón orice alt mod
stabilit de comun acord.
ARTICOLUL 23
Amendamente

1. Prezentul acord poate fi modificat Ón orice moment,
la cererea oric„rei p„r˛i contractante.
2. Amendamentele vor fi convenite de p„r˛ile
contractante ∫i vor intra Ón vigoare Ón conformitate cu
art. 25.
ARTICOLUL 24
Aplicarea prezentului acord

1. Ori de c‚te ori prezentul acord impune obliga˛ii
autorit„˛ilor competente din Rom‚nia, responsabilitatea
final„ pentru Óndeplinirea unor asemenea obliga˛ii va reveni
Guvernului.
2. Secretariatul SPOC poate Óncheia Ón˛elegeri
administrative separate cu autorit„˛ile competente din
Rom‚nia pentru aplicarea prezentului acord.
3. Ministerul Justi˛iei din Rom‚nia va fi desemnat ca
principala institu˛ie coordonatoare a aplic„rii prezentului
acord, inclusiv a cooper„rii cu alte institu˛ii din Rom‚nia,
necesar„ pentru Óndeplinirea obiectivelor Ini˛iativei SPOC.
ARTICOLUL 25
Intrarea Ón vigoare ∫i Óncetarea prezentului acord

1. Prezentul acord va intra Ón vigoare Ón ziua urm„toare
datei primirii de c„tre Secretariatul SPOC a notific„rii prin
care Guvernul comunic„ Óndeplinirea procedurilor legale
interne necesare pentru intrarea sa Ón vigoare.
2. Prezentul acord va Ónceta prin acordul scris al p„r˛ilor
contractante.
ARTICOLUL 26
Aplicarea provizorie

Œn vedere asigur„rii necesit„˛ilor financiare imediate ale
Secretariatului SPOC, p„r˛ile contractante sunt de acord cu
aplicarea provizorie a prezentului acord de la semnarea ∫i
p‚n„ la intrarea sa Ón vigoare Ón conformitate cu art. 25.
Semnat la Bucure∫ti la 16 iulie 2003, Ón dou„
exemplare originale, fiecare dintre ele Ón limbile rom‚n„ ∫i
englez„, ambele texte fiind egal autentice. Œn caz de
divergen˛e de interpretare, va prevala textul Ón limba
englez„.
Din partea Biroului Coordonatorului Special al Pactului
de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est,
Erhard Busek,
coordonatorul special al Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est
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ANEX√
AMENAJAREA SPAﬁIULUI

Secretariatului Ini˛iativei Pactului de Stabilitate de Combatere a Crimei Organizate
1. Secretariatul SPOC va primi dou„ Ónc„peri pentru
birouri la etajul 7 al cl„dirii Palatului Parlamentului din
Rom‚nia (Ónc„perile nr. 7.032-7.033).
O pl„cu˛„ cu numele complet al Secretariatului SPOC
va fi plasat„ pe u∫a principal„ a birourilor alocate.
2. Autorit„˛ile rom‚ne vor facilita, atunci c‚nd va fi
necesar, accesul Ón cadrul altor zone ale Palatului
Parlamentului necesare pentru func˛ionarea adecvat„ a
Secretariatului SPOC.
3. Spa˛iile pentru birouri, furnizate Secretariatului SPOC,
vor fi renovate ∫i mobilate Ón mod adecvat de Guvern
pentru a corespunde necesit„˛ilor Secretariatului SPOC,
dup„ cum urmeaz„:
a) Guvernul va renova spa˛iile pentru birouri prin:
— zugr„virea pere˛ilor;
— renovarea ∫i modernizarea dulapurilor ∫i rafturilor
existente, Ón mod adecvat ambientului, respectiv pentru a
se potrivi cu celelalte piese de mobilier din birouri;
— furnizarea unor covoare noi;
b) Guvernul Rom‚niei va asigura urm„toarele piese de
mobilier pentru spa˛iile alocate:
— 3 birouri cu sertare;
— 3 mese pentru computer, separate;
— 3 scaune ergonomice;
— 3 dulapuri cu sertare;
— 2 seturi de mobil„ (2 fotolii ∫i o sofa de 2—3 locuri),
c‚te un set pentru fiecare birou;
— 2 mese de cafea cu seturi de mobilier;
— 1 mas„ pentru ∫edin˛e, cu 8 locuri;
— 1 televizor ∫i conectarea la o re˛ea de cablu pentru
acesta;
— 1 sistem audio;

— 2 perdele care s„ asigure varia˛ia luminii (c‚te una
pentru fiecare birou);
— 2 sisteme de aer condi˛ionat (c‚te unul pentru
fiecare birou);
— Ónc„lzire;
— 1 seif pentru registrul contabil ∫i documente confiden˛iale;
c) cu ocazia recep˛iei spa˛iilor alocate pentru birouri cu
piesele de mobilier men˛ionate mai sus, ∫eful Secretariatului
SPOC va semna un proces-verbal cu autoritatea rom‚n„
responsabil„ pentru furnizarea articolelor necesare.
Procesul-verbal va include o list„ de inventar a articolelor
livrate.
4. Secretariatul SPOC va achizi˛iona echipamentul IT ∫i
de birotic„ din propriul s„u buget. Cu ocazia primirii
spa˛iilor pentru birouri, reprezentan˛ii Secretariatului SPOC
vor semna o list„ de inventar cuprinz‚nd echipamentul de
birou pe care Ól vor primi Ón p„strare. Un expert IT va fi
angajat Ón mod special pentru Óntre˛inerea re˛elei IT a
Secretariatului SPOC.
5. Re˛eaua IT a Secretariatului SPOC va fi independent„
de re˛eaua IT a Camerei Deputa˛ilor a Parlamentului
Rom‚niei. Pentru func˛ionarea corespunz„toare a re˛elei IT
a Secretariatului SPOC, Guvernul va asigura:
— 1 cablu de conectare la Internet sigur;
— 2 linii telefonice sigure;
— 1 linie fax sigur„.
6. Secretariatul SPOC va acoperi costurile legate de
telecomunica˛ii, comunica˛ii electronice sau prin Internet ∫i
alte costuri legate de activit„˛ile lui din propriul s„u buget.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea
Acordului de sediu dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucure∫ti la 16 iulie 2003
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru ratificarea Acordului de
sediu dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Biroul Coordonatorului Special al Pactului
de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucure∫ti la 16 iulie
2003, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 403 din Codul de procedur„
civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îMagna
Holding“ — S.R.L. din Ploie∫ti Ón Dosarul nr. 3.850/2005 al
Judec„toriei Ploie∫ti.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public, f„c‚nd referire la jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale, pune concluzii de respingere a excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„. Arat„ c„ dispozi˛iile de
lege criticate nu contravin art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie,
situa˛ia debitorilor fiind diferit„ de cea a creditorilor, iar la
situa˛ii diferite tratamentul nu poate fi dec‚t diferit.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 30 martie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.850/2005, Judec„toria Ploie∫ti a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 403 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îMagna Holding“ —
S.R.L. din Ploie∫ti.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate contravin
prevederilor constitu˛ionale ale art. 16, Óntruc‚t, Ón m„sura
Ón care debitorul are posibilitatea de a valorifica dispozi˛iile
art. 403 din Codul de procedur„ civil„, creditorul este
Ómpiedicat Ón Óncercarea de a-∫i valorifica drepturile,
ajung‚ndu-se la concluzia c„ îcele dou„ p„r˛i, cu interese
evident contrare, se bucur„ de avantaje diferite Ón fa˛a
legii“. Astfel, creditorul aflat Ón posesia unui titlu executoriu
este Ómpiedicat s„ Ó∫i valorifice crean˛a, drepturile conferite
debitorului de art. 403 din Codul de procedur„ civil„

avantaj‚ndu-l pe acesta din urm„. De asemenea, textul de
lege criticat vine Ón contradic˛ie ∫i cu dispozi˛iile art. 44 din
Constitu˛ie prin posibilitatea oferit„ debitorului de a solicita
∫i ob˛ine suspendarea execut„rii silite a titlului de˛inut de
creditorul s„u.
Judec„toria Ploie∫ti apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t art. 403
alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ prevede posibilitatea
instan˛ei competente de a suspenda executarea silit„ dup„
depunerea unei cau˛iuni Ón cuantumul fixat de instan˛„, cu
excep˛ia cazurilor Ón care legea prevede altfel, iar alin. 4 al
aceluia∫i articol dispune c„, Ón cazuri urgente, se poate
dispune suspendarea provizorie a execut„rii pe calea
ordonan˛ei pre∫edin˛iale, p‚n„ la solu˛ionarea de c„tre
instan˛„ a cererii de suspendare formulate Ón cadrul
contesta˛iei la executare, f„r„ a se Ónc„lca prevederile
art. 16 ∫i 44 din Constitu˛ie. Din interpretarea textului de
lege criticat rezult„ c„ nu s-a adus atingere drepturilor
creditorilor stabilite prin hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive ori
prin alte Ónscrisuri ce constituie, potrivit legii, titluri
executorii, suspendarea execut„rii put‚nd fi dispus„ de
instan˛„ dup„ depunerea unei cau˛iuni ce are rolul de a
acoperi eventualele prejudicii suferite de creditor prin
suspendarea execut„rii silite. Astfel, dispozi˛iile de lege
criticate nu aduc atingere prevederilor art. 16 ∫i 44 din
Legea fundamental„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia ridicat„.
Guvernul arat„ c„ reglementarea unitar„ con˛inut„ de
art. 403 din Codul de procedur„ civil„ a fost conceput„ de
legiuitor cu respectarea tuturor prevederilor constitu˛ionale
privitoare la drepturile fundamentale ale persoanelor,
articolul criticat contur‚nd, Ón fapt, regimul general al
Óncuviin˛„rii suspend„rii execut„rii Ón temeiul exercit„rii c„ilor
de atac Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti. Œn situa˛ii ce
reclam„ o prompt„ interven˛ie a justi˛iei, legea de
procedur„ permite folosirea ordonan˛ei pre∫edin˛iale,
consacr‚nd astfel o solu˛ie fireasc„, Ón deplin acord cu
principiile constitu˛ionale invocate de semnatarul excep˛iei,
precum ∫i cu necesitatea respect„rii drepturilor ∫i obliga˛iilor
procesuale ale p„r˛ilor. O astfel de situa˛ie este cea
prev„zut„ de art. 403 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„,
c‚nd, dat„ fiind necesitatea unei interven˛ii urgente,
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pre∫edintele instan˛ei poate dispune suspendarea provizorie
a execut„rii silite pe cale de ordonan˛„ pre∫edin˛ial„, o
astfel de suspendare av‚nd caracter provizoriu, put‚nd fi
luat„ numai Ón cazuri urgente p‚n„ la solu˛ionarea de c„tre
instan˛„ a cererii de suspendare prev„zute de art. 403
alin. 1 din Codul de procedur„ civil„. Aceast„ cerere se
judec„ conform procedurii obi∫nuite ∫i cu condi˛ia depunerii
unei cau˛iuni stabilite de instan˛„, ca o garan˛ie Ón favoarea
creditorului pentru prevenirea exercit„rii abuzive a unor
drepturi procesuale ∫i tergivers„rii execut„rii unor obliga˛ii
stabilite prin titlul executoriu. Œn ceea ce prive∫te invocarea
neconstitu˛ionalit„˛ii textului de lege criticat Ón raport cu
dispozi˛iile art. 16 din Constitu˛ie, arat„ c„ dispozi˛iile
procedurale Ón discu˛ie nu creeaz„, sub nici un aspect,
discrimin„ri Óntre cet„˛eni pe criterii de ras„, de
na˛ionalitate, de origine etnic„, de limb„, de religie, de sex,
de opinie, de apartenen˛„ politic„, de avere sau de origine
social„, criterii ale egalit„˛ii Ón drepturi prev„zute at‚t Ón
art. 4 alin. (2) din Constitu˛ie, c‚t ∫i Ón art. 14 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale. Normele cuprinse Ón textul de lege criticat
sunt aplicabile tuturor cauzelor de acest fel, precum ∫i
tuturor p„r˛ilor din aceste cauze, Ón egal„ m„sur„.
Avocatul Poporului arat„ c„ dispozi˛iile de lege criticate
nu con˛in m„suri discriminatorii care ar contraveni
principiului egalit„˛ii cet„˛enilor Ón fa˛a legii, Óntruc‚t obliga˛ia
de a pl„ti cau˛iune are caracterul unei garan˛ii instituite Ón
favoarea creditorului, pentru acoperirea pagubelor ce i s-ar
aduce ca urmare a suspend„rii execut„rii silite. Œn ceea ce
prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 403 din Codul de procedur„ civil„, fa˛„ de prevederile
art. 44 din Legea fundamental„, arat„ c„ nici aceasta nu
poate fi primit„, deoarece instituirea unei cau˛iuni nu aduce
atingere principiului constitu˛ional referitor la garantarea
propriet„˛ii private, procedura contesta˛iei la executare
asigur‚nd garan˛ii suficiente pentru protec˛ia dreptului de
proprietate al tuturor p„r˛ilor implicate Ón proces. Pe cale
de consecin˛„, p„r˛ile interesate au posibilitatea de a
contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia,
iar Ón cazul admiterii contesta˛iei ∫i desfiin˛„rii titlului
executoriu sau a execut„rii silite Ónse∫i, persoanele
interesate au dreptul la Óntoarcerea execut„rii, prin
restabilirea situa˛iei anterioare. De altfel, dispozi˛iile art. 403
din Codul de procedur„ civil„ reprezint„ norme de
procedur„ a c„ror reglementare este de competen˛a
exclusiv„ a legiuitorului, care poate institui, Ón considerarea
unor situa˛ii deosebite, reguli speciale de procedur„, potrivit
art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de

judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 403 din Codul de procedur„ civil„, articol
introdus prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea Codului de
procedur„ civil„, ordonan˛„ publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000. Textul
de lege criticat are urm„torul con˛inut:
— Art. 403: îP‚n„ la solu˛ionarea contesta˛iei la executare
sau a altei cereri privind executarea silit„, instan˛a competent„
poate suspenda executarea, dac„ se depune o cau˛iune Ón
cuantumul fixat de instan˛„, Ón afar„ de cazul Ón care legea
dispune altfel.
Dac„ bunurile urm„rite sunt supuse stric„ciunii, pieirii sau
deprecierii, se va suspenda numai distribuirea pre˛ului.
Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 ∫i 2
instan˛a, Ón toate cazurile, se pronun˛„ prin Óncheiere, care
poate fi atacat„ cu recurs, Ón mod separat.
Œn cazuri urgente, pre∫edintele instan˛ei poate dispune
suspendarea provizorie a execut„rii pe cale de ordonan˛„
pre∫edin˛ial„, p‚n„ la solu˛ionarea de c„tre instan˛„ a cererii
de suspendare prev„zute de prezentul articol.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛ia legal„ criticat„ sunt Ónc„lcate prevederile art. 16
alin. (1) ∫i ale art. 44 din Constitu˛ia Rom‚niei.
— Art. 16 alin. (1): î(1) Cet„˛enii sunt egali Ón fa˛a legii ∫i
a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.“
— Art. 44: î(1) Dreptul de proprietate, precum ∫i crean˛ele
asupra statului, sunt garantate. Con˛inutul ∫i limitele acestor
drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod
egal de lege, indiferent de titular. Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii pot
dob‚ndi dreptul de proprietate privat„ asupra terenurilor numai
Ón condi˛iile rezultate din aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„ ∫i din alte tratate interna˛ionale la care Rom‚nia
este parte, pe baz„ de reciprocitate, Ón condi˛iile prev„zute prin
legea organic„, precum ∫i prin mo∫tenire legal„.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de
utilitate public„, stabilit„ potrivit legii, cu dreapt„ ∫i prealabil„
desp„gubire.
(4) Sunt interzise na˛ionalizarea sau orice alte m„suri de
trecere silit„ Ón proprietate public„ a unor bunuri pe baza
apartenen˛ei sociale, etnice, religioase, politice sau de alt„
natur„ discriminatorie a titularilor.
(5) Pentru lucr„ri de interes general, autoritatea public„
poate folosi subsolul oric„rei propriet„˛i imobiliare, cu obliga˛ia
de a desp„gubi proprietarul pentru daunele aduse solului,
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planta˛iilor sau construc˛iilor, precum ∫i pentru alte daune
imputabile autorit„˛ii.
(6) Desp„gubirile prev„zute Ón alineatele (3) ∫i (5) se
stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, Ón caz de
divergen˛„, prin justi˛ie.
(7) Dreptul de proprietate oblig„ la respectarea sarcinilor
privind protec˛ia mediului ∫i asigurarea bunei vecin„t„˛i,
precum ∫i la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii
sau obiceiului, revin proprietarului.
(8) Averea dob‚ndit„ licit nu poate fi confiscat„. Caracterul
licit al dob‚ndirii se prezum„.
(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infrac˛iuni
ori contraven˛ii pot fi confiscate numai Ón condi˛iile legii.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ dispozi˛iile de lege criticate au mai fost supuse
controlului de constitu˛ionalitate, de exemplu prin Decizia
nr. 160 din 30 mai 2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 493 din 9 iulie 2002, Decizia
nr. 227 din 18 mai 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004, Decizia
nr. 55 din 6 februarie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 153 din 10 martie 2003, Decizia
nr. 404 din 7 octombrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.027 din 8 noiembrie 2004.
Cu acele prilejuri, Curtea a statuat c„ art. 403 alin. 1
din Codul de procedur„ civil„ reglementeaz„ posibilitatea
instan˛ei de a suspenda executarea silit„ p‚n„ la
solu˛ionarea contesta˛iei la executare, dac„ se depune o
cau˛iune al c„rei cuantum este fixat de instan˛„. Cu acela∫i
prilej, Curtea a statuat c„ relevant Ón cauz„ pentru
solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate este faptul c„
procedura execut„rii silite, inclusiv contesta˛ia la executare,
reglementat„ de îCartea V — Despre executarea silit„“,
face parte din Codul de procedur„ civil„ — art. 3711—580.
Or, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, competen˛a ∫i
procedura de judecat„ sunt stabilite de lege. Astfel,
legiuitorul are latitudinea de a stabili modalitatea Ón care
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poate fi suspendat„ executarea silit„, ∫i anume dac„ s„
opereze de drept sau numai la cerere expres„ ∫i cu plata
unei cau˛iuni. Œn consecin˛„, procedura contesta˛iei la
executare asigur„ garan˛ii suficiente at‚t pentru ocrotirea
accesului liber la justi˛ie, c‚t ∫i pentru protec˛ia dreptului de
proprietate al tuturor p„r˛ilor implicate Ón proces, prin Ónsu∫i
faptul c„ le ofer„ posibilitatea de a contesta executarea, de
a solicita suspendarea acesteia, iar Ón cazul admiterii
contesta˛iei ∫i desfiin˛„rii titlului executoriu sau a Ónse∫i
execut„rii silite, persoanele interesate au dreptul la
Óntoarcerea execut„rii prin restabilirea situa˛iei anterioare
acesteia. De asemenea, Curtea a constatat c„ dispozi˛iile
art. 403 din Codul de procedur„ civil„ trebuie apreciate Ón
raport cu Óntregul sistem de garan˛ii procedurale instituite
de lege pentru asigurarea posibilit„˛ii debitorului de a se
ap„ra prin mijloace judiciare, iar, potrivit art. 403 alin. 3 din
Codul de procedur„ civil„, Óncheierea de solu˛ionare a
cererii de suspendare poate fi atacat„ cu recurs, at‚t
debitorul, c‚t ∫i creditorul beneficiind astfel de toate
garan˛iile accesului liber la justi˛ie.
Cu privire la dispozi˛iile art. 403 alin. (4) din Codul de
procedur„ civil„, Curtea constat„ c„ nici acestea nu
contravin prevederilor constitu˛ionale, deoarece m„sura
suspend„rii execut„rii pe calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale are
caracter vremelnic ∫i poate fi luat„ numai Ón cazuri urgente
de c„tre pre∫edintele instan˛ei.
Cu privire la critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 403 din Codul de procedur„ civil„, prin raportare la
art. 16 din Constitu˛ie, Curtea constat„ c„, Ón m„sura Ón
care reglementarea dedus„ controlului se aplic„ tuturor
celor afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza normei legale,
f„r„ nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica cu
un atare obiect nu este Óntemeiat„.
Solu˛ia adoptat„ ∫i considerentele deciziilor citate sunt
valabile ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au ap„rut
elemente noi, de natur„ a determina reconsiderarea
jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 403 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„
de Societatea Comercial„ îMagna Holding“ — S.R.L. din Ploie∫ti Ón Dosarul nr. 3.850/2005 al Judec„toriei Ploie∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu
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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Strategiei na˛ionale de protec˛ie civil„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 22
lit. a) din Legea nr. 481/2004 privind protec˛ia civil„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Strategia na˛ional„ de protec˛ie civil„, prev„zut„
Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Finan˛area ac˛iunilor cuprinse Ón strategia prev„zut„ la art. 1
se face Ón limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat.
Art. 3. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la 30 de zile de la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 547.
ANEX√*)

STRATEGIA NAﬁIONAL√ DE PROTECﬁIE CIVIL√

*) Anexa este reprodus„

Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului
dintre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia
∫i Ministerul Ap„r„rii din Serbia ∫i Muntenegru
privind colaborarea Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului
∫i preg„tirii personalului militar ∫i civil,
semnat la Belgrad la 19 aprilie 2005
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 Ap„r„rii Na˛ionale
din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Serbia ∫i Muntenegru privind
colaborarea Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului ∫i preg„tirii personalului militar ∫i
civil, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2005.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 29 iunie 2005.
Nr. 631.
PROTOCOL
Óntre Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Serbia ∫i Muntenegru
privind colaborarea Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului ∫i preg„tirii personalului militar ∫i civil
Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Serbia ∫i Muntenegru, denumite Ón continuare p„r˛i,
Ón conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Federal al Republicii Federale
Iugoslavia privind cooperarea Ón domeniul militar, semnat la Bucure∫ti la 27 octombrie 1997,
lu‚nd Ón considerare dorin˛a de a ini˛ia ∫i dezvolta colaborarea Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului ∫i preg„tirii personalului
militar ∫i civil,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1
Prevederi generale

(1) Scopul prezentului protocol este de a stabili cadrul
legal pentru schimbul de personal militar ∫i civil Ón scopul
preg„tirii ∫i instruirii Ón facilit„˛i militare de Ónv„˛„m‚nt ale
p„r˛ilor, precum ∫i definirea regulilor ∫i statutului studen˛ilor
Ón perioada de preg„tire.

(2) Reprezentan˛ii p„r˛ilor vor conveni anual asupra unui
program de Ónv„˛„m‚nt. Programul de Ónv„˛„m‚nt va
include, printre altele, institu˛ia militar„ de Ónv„˛„m‚nt unde
se va desf„∫ura cursul, denumirea cursului, num„rul de
locuri ∫i durata.
(3) Programele de Ónv„˛„m‚nt convenite conform
alin. (2) vor fi schimbate Óntre p„r˛i prin birourile ata∫a˛ilor
ap„r„rii.
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ARTICOLUL 2
Defini˛ii

Œn scopul prezentului protocol se vor folosi urm„toarele
defini˛ii:
1. studen˛i — personalul militar ∫i civil care urmeaz„ s„
fie trimis Ón scopuri educa˛ionale Ón conformitate cu
prevederile prezentului protocol;
2. partea care trimite — partea care trimite personal
militar ∫i civil Ón scopuri educa˛ionale Ón conformitate cu
prevederile prezentului protocol;
3. partea care prime∫te — partea care prime∫te personal
militar ∫i civil trimis Ón scopuri educa˛ionale Ón conformitate
cu prevederile prezentului protocol;
4. procesul de Ónv„˛„m‚nt — toate activit„˛ile care sunt
desf„∫urate Ón perioada de preg„tire.
ARTICOLUL 3
Aspecte financiare

(1) Partea care trimite va asigura Ón conformitate cu
propriile reglement„ri urm„toarele costuri:
a) salariile incluz‚nd aloca˛ii ∫i alte beneficii;
b) cheltuieli de c„l„torie la Ónceputul ∫i sf‚r∫itul
perioadei de preg„tire, precum ∫i pentru perioada vacan˛ei;
c) costurile pentru aducerea trupului neÓnsufle˛it Ón ˛ar„,
cheltuieile pentru funeralii ∫i alte costuri care se ivesc Ón
cazul mor˛ii unui student.
(2) Partea care prime∫te va asigura Ón conformitate cu
propriile reglement„ri costul taxei de ∫colarizare, hr„nirea ∫i
cazarea. Partea care prime∫te va asigura, de asemenea,
costurile pentru transportul efectuat Ón scopul procesului de
Ónv„˛„m‚nt.
(3) Studen˛ii pot, dac„ doresc, pe cheltuiala proprie, s„
locuiasc„ Ón facilit„˛i, altele dec‚t cele asigurate de partea
care prime∫te. Totu∫i, aceasta Ói va asista, Ón limitele
capacit„˛ilor sale, Ón g„sirea unui loc de cazare.
(4) Orice probleme financiare care pot ap„rea, legate
de procesul de Ónv„˛„m‚nt, vor fi solu˛ionate prin Ón˛elegeri
separate Óntre p„r˛i sau reprezentan˛ii proprii autoriza˛i.
ARTICOLUL 4
Uniforma

(1) Pe timpul procesului de Ónv„˛„m‚nt personalul militar
va purta propria uniform„ Ón conformitate cu reglement„rile
na˛ionale.
(2) Pe timpul cursului, partea care prime∫te va asigura
pe propria cheltuial„ echipament special pentru lucru pe
instala˛ii ∫i ˛inuta de instruc˛ie Ón conformitate cu legisla˛ia
na˛ional„. Echipamentul va fi Ónapoiat la absolvirea cursului.
ARTICOLUL 5
Criterii de selec˛ie

(1) Partea care trimite este responsabil„ pentru selectarea
studen˛ilor Ón conformitate cu criteriile solicitate de partea care
prime∫te. Dac„ criteriile nu sunt Óndeplinite, partea care
prime∫te, cu consim˛„m‚ntul p„r˛ii care trimite, poate trimite
Ónapoi studentul respectiv, pe cheltuiala p„r˛ii care trimite.
(2) Cursul poate fi terminat Ónainte de termen din
motive medicale sau disciplinare ori din lips„ de interes Ón
Óndeplinirea obiectivelor cursului din partea studen˛ilor.
ARTICOLUL 6
Asisten˛a medical„

(1) Partea care prime∫te va asigura asisten˛a medical„
∫i stomatologic„ de urgen˛„, incluz‚nd internarea ∫i

medicamentele. Partea care trimite va suporta orice alte
cheltuieli legate de asisten˛a medical„.
(2) La Ónceputul procesului de Ónv„˛„m‚nt, partea care
trimite va elibera un certificat de s„n„tate conform cu
modelul trimis de partea care prime∫te.
(3) Certificatul de s„n„tate men˛ionat la alin. (2) va
atesta c„ studentul:
a) nu sufer„ de nici o boal„ contagioas„;
b) nu sufer„ de tuberculoz„ ∫i c„ a fost efectuat„ o
examinare a pl„m‚nilor cu raze X;
c) nu sufer„ de tulbur„ri de s„n„tate care necesit„
tratament — boli, condi˛ii rezult‚nd din r„niri, malforma˛ii;
d) nu necesit„ tratament stomatologic;
e) a fost vaccinat Ón conformitate cu reglement„rile
emise de Organiza˛ia Mondial„ a S„n„t„˛ii.
(4) Examin„rile cerute trebuie realizate Ón termen de
maximum dou„ luni Ónainte de plecarea din statul p„r˛ii
care trimite.
(5) Œn situa˛ia Ón care anumite examin„ri cerute Ón
conformitate cu certificatul de s„n„tate nu au fost realizate,
certificatul de s„n„tate va con˛ine o declara˛ie Ón acest
sens.
(6) Chiar dac„ a fost prezentat un certificat de s„n„tate,
partea care prime∫te Ó∫i rezerv„ dreptul de a reexamina
studen˛ii Ón propriile facilit„˛i medicale.
ARTICOLUL 7
Securitatea

(1) Partea care trimite va trimite numai studen˛i care au
ob˛inut certificatul de securitate.
(2) Studen˛ii vor respecta reglement„rile de securitate
ale p„r˛ii care prime∫te ∫i se angajeaz„ s„ nu dezv„luie
ter˛ilor informa˛ii clasificate primite pe timpul procesului de
Ónv„˛„m‚nt.
(3) Pentru accesul Ón facilit„˛ile militare, studen˛ilor li se
va emite un permis special.
ARTICOLUL 8
Obliga˛ii

(1) Partea care trimite va instrui studen˛ii:
a) s„ respecte legea statului p„r˛ii care prime∫te ∫i s„
se adapteze la obiceiurile locale;
b) s„ se re˛in„ de la orice activitate politic„ pe teritoriul
statului p„r˛ii care prime∫te.
(2) Partea care trimite va aduce la cuno∫tin˛„ studen˛ilor
con˛inutul prevederilor prezentului protocol Ónainte de a-i
trimite pe teritoriul statului p„r˛ii care prime∫te.
ARTICOLUL 9
Subordonarea

(1) Studen˛ii vor fi subordona˛i direct ata∫atului ap„r„rii
al p„r˛ii care trimite Ón statul p„r˛ii care prime∫te.
(2) Ata∫atul ap„r„rii men˛ionat Ón alin. (1) va colabora
cu autorit„˛ile corespunz„toare ale p„r˛ii care prime∫te Ón
toate problemele legate de preg„tire.
ARTICOLUL 10
Aspecte legale

(1) Pe timpul procesului de Ónv„˛„m‚nt, studen˛ii se vor
supune legisla˛iei statului p„r˛ii care prime∫te ∫i ei trebuie
s„ se comporte Ón conformitate cu regulile ∫i regulamentele
privind disciplina ale institu˛iilor militare de Ónv„˛„m‚nt ale
p„r˛ii care prime∫te.
(2) Studen˛ii care vor Ónc„lca prevederile alin. (1) vor fi
trimi∫i Ónapoi pe cheltuiala p„r˛ii care prime∫te.
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(3) Œn cazul deterior„rii ori pierderii din vina cursan˛ilor a
bunurilor p„r˛ii care prime∫te, partea care trimite trebuie s„
pl„teasc„ p„r˛ii care prime∫te costul repara˛iilor conform cu
costurile practicate Ón statul p„r˛ii care prime∫te sau s„
asigure un substitut corespunz„tor pentru proprietatea
deteriorat„. Costurile sunt estimate de c„tre exper˛i ai p„r˛ii
care prime∫te. Partea care prime∫te va notifica p„r˛ii care
trimite despre estimarea costurilor.
(4) Plata costurilor repara˛iei bunurilor deteriorate sau
Ónlocuirea propriet„˛ii este f„cut„ de c„tre partea care
trimite, Ón valut„ convertibil„, p„r˛ii care prime∫te, Ón termen
de 45 de zile de la data primirii notific„rii.

31

(1) Prezentul protocol va intra Ón vigoare la data primirii
ultimei notific„ri scrise a p„r˛ilor, prin care acestea confirm„

Óndeplinirea procedurilor legale interne necesare intr„rii
acestuia Ón vigoare.
(2) Prezentul protocol poate fi amendat oric‚nd, Ón scris,
cu consim˛„m‚ntul p„r˛ilor. Amendamentele vor intra Ón
vigoare conform prevederilor alin. (1).
(3) Prezentul protocol se Óncheie pentru o perioad„
nedeterminat„. Orice parte poate notifica, Ón form„ scris„,
despre inten˛ia sa de a-l denun˛a. Denun˛area va intra Ón
vigoare dup„ 6 luni de la primirea notific„rii.
(4) Dac„ la data termin„rii exist„ aspecte financiare
nesolu˛ionate sau revendic„ri, prevederile corespunz„toare
ale prezentului protocol vor r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la
solu˛ionarea final„ a acestora.
Semnat la Belgrad la 19 aprilie 2005, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, s‚rb„ ∫i
englez„, toate textele fiind egal autentice.
Œn cazul unor diferen˛e de interpretare, textul Ón limba
englez„ va prevala.

Pentru Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia,
Teodor Atanasiu,
ministrul ap„r„rii na˛ionale

Pentru Ministerul Ap„r„rii din Serbia ∫i Muntenegru,
Provoslav Davinić,
ministrul ap„r„rii

ARTICOLUL 11
Prevederi finale
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TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei pentru anul 2005
1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, sigilii, ∫tampile, ciocane silvice, roviniete
2.2. Schimb„ri de nume
2.3. Cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.4. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unu
2.5. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„,
a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.6. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
2.7. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.8. Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici
2.9. Anun˛uri privind concursul de admitere la Institutul Na˛ional al Magistraturii, la concursul de admitere Ón magistratur„,
la examenul de capacitate pentru magistra˛ii stagiari, precum ∫i pentru locurile vacante de magistra˛i, executori
judec„tore∫ti, notari publici
2.10. Anun˛uri privind concursul pentru posturile vacante de manager economic ∫i celelalte posturi vacante de personal ale cur˛ilor de apel ∫i tribunalelor
2.11. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada
de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.12. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti,
prin care se constat„ c„ provenien˛a bunurilor este justificat„
2.13. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.14. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.15. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.16. Publicarea listei donatorilor ∫i a dona˛iilor f„cute partidelor politice, precum ∫i a raportului de venituri
∫i cheltuieli electorale ale partidelor
2.17. Alte publica˛ii cu prezentare tabelar„
2.18. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea Ón extras sau integral a Óncheierilor judec„torului delegat de autorizare a constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Alte hot„r‚ri judec„tore∫ti prev„zute de lege
3.3. Publicarea proiectului de fuziune sau divizare
3.4. Bilan˛uri ∫i conturi de profit ∫i pierdere (anun˛uri-extras)
3.5. Bilan˛uri ale b„ncilor
3.6. Acte adi˛ionale
3.7. Publicarea dispozitivului hot„r‚rii definitive de excludere a unui asociat (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum
∫i a hot„r‚rii de declarare a nulit„˛ii unei societ„˛i comerciale
3.8. Alte publica˛ii ale agen˛ilor economici, sub form„ de text, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege (soma˛ii, convoc„ri de adun„ri generale,
hot„r‚ri ale adun„rilor generale, acte de numire a lichidatorilor, bilan˛uri contabile ale lichidatorilor, raportul cenzorilor Ón caz de lichidare etc.)
3.9. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3.10. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛ului de inten˛ie pentru ini˛ierea unor proiecte Ón condi˛ii de parteneriat public-privat, conform O.G. nr. 16/2002
5.2. Publicarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti irevocabile pronun˛ate Ón aplicarea O.U.G. nr. 60/2001
5.3. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ Ón vederea deleg„rii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare
5.4. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localit„˛ilor prin concesiune
5.5. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
∫i privat de interes local
5.6. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative — Ón extras sau integral, conform Legii nr. 359/2004
6.2. Hot„r‚rile A.G.A. sau actul adi˛ional, Ón cazul Ón care s-a modificat actul constitutiv prin aceste hot„r‚ri
6.3. Hot„r‚rea irevocabil„ a tribunalului de anulare a hot„r‚rii A.G.A.
6.4. Hot„r‚rea A.G.A. prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„
6.5. Hot„r‚rea A.G.A. pentru majorarea capitalului social, numai dac„ majorarea este mai mare de 10%
6.6. Proiectul de fuziune/divizare vizat de judec„torul delegat
6.7. Actul modificator al actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
6.8. Actul de dizolvare a societ„˛ii
6.9. Actul de numire a lichidatorilor
Tarifele de publicare cuprind T.V.A Ón cot„ de 19%.

490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
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50.000 lei/r‚nd tabel/5 lei noi/r‚nd tabel
2.500 lei/cuv‚nt/0,25 lei noi/cuv‚nt
315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris
750.000 lei/pag. de manuscris/75 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
795.000 lei/anun˛/79,5 lei/anun˛
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
400.000 lei/anun˛/40 lei noi/anun˛
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
50.000 lei/r‚nd tabel/5 lei noi/r‚nd tabel
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
Tariful se calculeaz„ Ón func˛ie de num„rul de pagini ∫i de
tirajul comandat
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
720.000 lei/pag. de manuscris/72 lei noi/pag. de manuscris
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris
315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
400.000 lei/anun˛/40 lei noi/anun˛
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris
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