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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului cu privire la privilegiile ∫i imunit„˛ile Cur˛ii Penale Interna˛ionale,
adoptat la New York la 9 septembrie 2002
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se ratific„ Acordul cu privire la privilegiile ∫i
imunit„˛ile Cur˛ii Penale Interna˛ionale, adoptat la New York
la 9 septembrie 2002, semnat de Rom‚nia la New York la
30 iunie 2004.
Art. 2. — Cu ocazia depunerii instrumentului de
ratificare a Acordului cu privire la privilegiile ∫i imunit„˛ile
Cur˛ii Penale Interna˛ionale, Rom‚nia formuleaz„
urm„toarea declara˛ie:
îŒn temeiul art. 23 din Acordul cu privire la privilegiile ∫i
imunit„˛ile Cur˛ii Penale Interna˛ionale:

Persoanele la care se face referire Ón art. 15, 16, 18,
19 ∫i 21, care sunt cet„˛eni rom‚ni sau reziden˛i
permanen˛i Ón Rom‚nia, se bucur„, pe teritoriul Rom‚niei,
doar de privilegiile ∫i imunit„˛ile necesare pentru exercitarea
independent„ a func˛iilor lor ori pentru Ónf„˛i∫area sau
depunerea m„rturiei Ón fa˛a Cur˛ii, prev„zute Ón art. 23
lit. a). Persoanele la care se face referire Ón art. 20 ∫i 22,
care sunt cet„˛eni rom‚ni sau reziden˛i permanen˛i Ón
Rom‚nia, se bucur„, pe teritoriul Rom‚niei, doar de
privilegiile ∫i imunit„˛ile necesare Ónf„˛i∫„rii lor Ón fa˛a Cur˛ii,
prev„zute Ón art. 23 lit. b).“

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. 204.
ACORD
cu privire la privilegiile ∫i imunit„˛ile Cur˛ii Penale Interna˛ionale*)
Statele p„r˛i la prezentul acord,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ Statutul de la Roma al Cur˛ii Penale Interna˛ionale adoptat la 17 iulie 1998 de
Conferin˛a Diplomatic„ a Plenipoten˛iarilor Organiza˛iei Na˛iunilor Unite a Ónfiin˛at Curtea Penal„ Interna˛ional„ care poate
s„ Ó∫i exercite jurisdic˛ia asupra persoanelor pentru crimele cele mai grave care aduc atingere comunit„˛ii interna˛ionale,
av‚nd Ón vedere c„, Ón temeiul art. 4 din Statutul de la Roma, Curtea Penal„ Interna˛ional„ are personalitate
juridic„ interna˛ional„ ∫i capacitatea juridic„ necesar„ pentru exercitarea func˛iilor ∫i Óndeplinirea obiectivelor sale,
˛in‚nd cont de faptul c„ art. 48 din Statutul de la Roma dispune c„, pe teritoriul statelor p„r˛i la Statutul de la
Roma, Curtea Penal„ Interna˛ional„ se bucur„ de privilegiile ∫i imunit„˛ile necesare Óndeplinirii obiectivelor sale,
au convenit dup„ cum urmeaz„:
ARTICOLUL 1
Definirea termenilor

Œn sensul prezentului acord:
a) prin statut se Ón˛elege Statutul de la Roma al Cur˛ii
Penale Interna˛ionale adoptat la 17 iulie 1998 de Conferin˛a
Diplomatic„ a Plenipoten˛iarilor Organiza˛iei Na˛iunilor Unite
cu privire la Ónfiin˛area unei Cur˛i Penale Interna˛ionale;
b) prin Curte se Ón˛elege Curtea Penal„ Interna˛ional„
Ónfiin˛at„ prin statut;
c) prin state p„r˛i se Ón˛elege statele p„r˛i la prezentul
acord;
d) prin reprezentan˛ii statelor p„r˛i se Ón˛elege delega˛ii,
delega˛ii adjunc˛i, consilierii, exper˛ii tehnici ∫i secretarii
delega˛iilor;

e) prin Adunare se Ón˛elege Adunarea statelor p„r˛i la
statut;
f) prin judec„tori se Ón˛elege judec„torii Cur˛ii;
g) prin pre∫edin˛ie se Ón˛elege organul format din
pre∫edinte ∫i din primul vicepre∫edinte ∫i al doilea
vicepre∫edinte ai Cur˛ii;
h) prin procuror se Ón˛elege procurorul ales de Adunare
conform art. 42 paragraful 4 din statut;
i) prin procurori adjunc˛i se Ón˛elege procurorii adjunc˛i
ale∫i de c„tre Adunare conform art. 42 paragraful 4 din
statut;
j) prin grefier se Ón˛elege grefierul ales de c„tre Curte
conform art. 43 paragraful 4 din statut;
k) prin grefier adjunct se Ón˛elege grefierul adjunct ales
de c„tre Curte conform art. 43 paragraful 4 din statut;

*) Traducere.
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l) prin ap„r„tor se Ón˛elege avocatul ∫i reprezentan˛ii
legali ai victimei;
m) prin secretar general se Ón˛elege secretarul general
al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite;
n) prin reprezentan˛ii organiza˛iilor interguvernamentale se
Ón˛elege ∫efii executivi ai organiza˛iilor interguvernamentale,
inclusiv orice reprezentant oficial care ac˛ioneaz„ Ón numele
acestora;
o) prin Conven˛ia de la Viena se Ón˛elege Conven˛ia de la
Viena cu privire la rela˛iile diplomatice din 18 aprilie 1961;
p) prin Regulamentul de procedur„ ∫i prob„ se Ón˛elege
Regulamentul de procedur„ ∫i prob„ adoptat conform
art. 51 din statut.
ARTICOLUL 2
Statutul juridic ∫i personalitatea juridic„ a Cur˛ii

Curtea va avea personalitate juridic„ interna˛ional„ ∫i
capacitatea juridic„ necesar„ pentru exercitarea func˛iilor ∫i
pentru Óndeplinirea obiectivelor sale. Are, Ón special,
capacitatea de a contracta, de a dob‚ndi ∫i de a dispune
de bunuri imobiliare ∫i mobiliare ∫i de a sta Ón justi˛ie.
ARTICOLUL 3
Dispozi˛ii generale cu privire la privilegiile ∫i imunit„˛ile Cur˛ii

Curtea se bucur„ pe teritoriul statelor p„r˛i de privilegiile
∫i imunit„˛ile necesare pentru Óndeplinirea obiectivelor sale.
ARTICOLUL 4
Inviolabilitatea localurilor Cur˛ii

Localurile Cur˛ii sunt inviolabile.
ARTICOLUL 5
Steagul, emblema ∫i Ónsemnele

Curtea are dreptul s„ arboreze steagul, emblema ∫i
Ónsemnele proprii Ón localurile sale ∫i pe vehicule ∫i alte
mijloace de transport utilizate Ón scop oficial.
ARTICOLUL 6
Imunitatea Cur˛ii, proprietatea, fondurile ∫i bunurile

1. Curtea ∫i patrimoniul, fondurile ∫i bunurile sale,
oriunde s-ar afla ∫i oricine le-ar de˛ine, se bucur„ de
imunitate de jurisdic˛ie absolut„, cu excep˛ia situa˛iei ∫i Ón
m„sura Ón care Curtea a renun˛at expres la imunitatea sa
Óntr-un caz particular. Se Ón˛elege Óns„ c„ renun˛area la
imunitate nu se extinde ∫i la m„surile executorii.
2. Patrimoniul, fondurile ∫i bunurile Cur˛ii, oriunde s-ar
afla ∫i oricine le-ar de˛ine, nu pot face obiectul perchezi˛iei,
sechestrului, rechizi˛iei, confisc„rii, exproprierii sau oric„rei
alte forme de interven˛ie ca urmare a unei decizii
administrative, judiciare, legislative ori de executare.
3. Œn m„sura necesar„ Óndeplinirii func˛iilor Cur˛ii,
patrimoniul, fondurile ∫i bunurile Cur˛ii, oriunde s-ar afla ∫i
oricine le-ar de˛ine, nu pot face obiectul restric˛iilor,
reglement„rilor, controalelor sau bloc„rii de orice natur„.
ARTICOLUL 7
Inviolabilitatea arhivelor ∫i a documentelor

Arhivele Cur˛ii, toate h‚rtiile ∫i documentele, sub orice
form„, ∫i materialele trimise c„tre sau de c„tre Curte,
p„strate de c„tre Curte ori apar˛in‚nd acesteia, oriunde
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s-ar afla ∫i oricine le-ar de˛ine, sunt inviolabile. Œncetarea
sau absen˛a acestei inviolabilit„˛i nu afecteaz„ m„surile de
protec˛ie pe care le poate dispune Curtea conform
statutului ∫i Regulamentului de procedur„ ∫i prob„ cu
privire la documentele ∫i materialele puse la dispozi˛ia sa
sau utilizate de c„tre Curte.
ARTICOLUL 8
Scutiri de impozite, taxe vamale ∫i restric˛ii la import sau export

1. Curtea, patrimoniul s„u, venitul ∫i alte bunuri, precum
∫i opera˛iile ∫i tranzac˛iile sale sunt scutite de toate
impozitele directe, care includ, Óntre altele, impozitul pe
venit, impozitul pe capital ∫i impozitul pe societate, precum
∫i impozitele directe percepute de autorit„˛ile locale sau
regionale. Totu∫i, Curtea nu va pretinde scutirea de acele
taxe care sunt, de fapt, pl„˛i pentru servicii de utilitate
public„ furnizate la un tarif fix, Ón func˛ie de cantitatea de
servicii furnizate, ∫i care pot fi identificate, descrise ∫i
detaliate cu precizie.
2. Curtea este scutit„ de toate taxele vamale, de
impozitele pe cifra de afaceri la import ∫i de interdic˛iile ∫i
restric˛iile la import ∫i export cu privire la articolele
importate sau exportate de c„tre Curte pentru uzul s„u
oficial, precum ∫i cu privire la publica˛iile sale.
3. Bunurile astfel importate sau cump„rate Ón franciz„
nu pot fi v‚ndute sau Ónstr„inate Ón alt mod pe teritoriul
unui stat parte dec‚t cu respectarea condi˛iilor convenite
cu autorit„˛ile competente ale statului parte respectiv.
ARTICOLUL 9
Rambursarea taxelor

1. Curtea nu va pretinde, Ón principiu, nici scutirea de
acele taxe care sunt incluse Ón pre˛ul bunurilor mobile sau
imobile ∫i al serviciilor furnizate. Cu toate acestea, atunci
c‚nd Curtea, pentru uzul s„u oficial, efectueaz„ achizi˛ii
importante de bunuri ∫i articole sau de servicii al c„ror pre˛
include ori poate include taxe ∫i impozite identificabile,
statele p„r˛i vor lua m„surile administrative necesare pentru
a o exonera de aceste taxe sau pentru a-i rambursa taxele
∫i impozitele pl„tite.
2. Bunurile astfel cump„rate Ón franciz„ sau pentru care
Curtea a ob˛inut ramburs„ri nu pot fi v‚ndute ori
Ónstr„inate sub alt„ form„ dec‚t Ón condi˛iile stabilite de
statul parte care a acordat scutirea sau rambursarea. Nu
se acord„ nici o scutire sau rambursare a taxelor pl„tite
de Curte pentru utilizarea serviciilor publice.
ARTICOLUL 10
Fondurile ∫i absen˛a restric˛iilor Ón materia schimburilor
valutare

1. F„r„ a fi Óngr„dit„ de nici un control, reglementare
sau moratoriu financiar Ón Óndeplinirea activit„˛ilor sale,
Curtea:
a) poate s„ de˛in„ fonduri, devize sau aur ∫i s„
gestioneze conturi Ón orice moned„;
b) poate s„ Ó∫i transfere liber fondurile, aurul sau
devizele sale dintr-o ˛ar„ Ón alta sau Ón interiorul aceleia∫i
˛„ri ∫i s„ Ó∫i converteasc„ devizele de˛inute Ón orice alt„
moned„;
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c) poate primi, de˛ine, negocia, transfera, converti sau
poate efectua orice alte opera˛iuni legate de titluri ori alte
valori mobiliare;
d) se va bucura de un tratament cel pu˛in la fel de
favorabil ca cel acordat de c„tre statul parte respectiv
oric„rei organiza˛ii interguvernamentale sau misiuni
diplomatice cu privire la ratele de schimb pentru tranzac˛iile
sale financiare.
2. Œn exercitarea drepturilor prev„zute la paragraful 1,
Curtea va ˛ine cont de observa˛iile f„cute de orice stat
parte Ón m„sura Ón care apreciaz„ c„ poate da curs
acestora f„r„ a prejudicia propriile interese.
ARTICOLUL 11
Facilit„˛i de comunicare

1. Curtea se bucur„ pe teritoriul fiec„rui stat parte,
pentru comunic„rile ∫i coresponden˛a sa oficial„, de un
tratament cel pu˛in la fel de favorabil ca cel acordat de
c„tre statul parte respectiv oric„rei organiza˛ii
interguvernamentale sau misiuni diplomatice Ón ceea ce
prive∫te priorit„˛ile, tarifele ∫i taxele aplicabile Ón cazul
transmiterii prin po∫t„ sau prin diverse forme de
comunicare ori coresponden˛„.
2. Comunic„rile ∫i coresponden˛a oficial„ ale Cur˛ii nu
pot fi supuse nici unei forme de cenzur„.
3. Curtea poate folosi toate mijloacele corespunz„toare
de comunicare, inclusiv mijloacele electronice, ∫i are
dreptul de a-∫i codifica sau cifra comunic„rile ∫i
coresponden˛a oficial„. Comunic„rile ∫i coresponden˛a
oficial„ ale Cur˛ii sunt inviolabile.
4. Curtea are dreptul de a expedia ∫i de a primi
coresponden˛„ ∫i alte materiale sau comunic„ri prin curier
sau Ón valize sigilate, care se vor bucura de acelea∫i
privilegii, imunit„˛i ∫i facilit„˛i ca ale curierilor ∫i valizelor
diplomatice.
5. Curtea va avea dreptul de a utiliza echipamente
radio ∫i de telecomunica˛ii pe orice frecven˛„ alocat„ de
c„tre statele p„r˛i, conform procedurilor lor interne. Statele
p„r˛i vor depune toate diligen˛ele pentru a-i aloca, Ón
m„sura posibil„, frecven˛ele solicitate de c„tre Curte.
ARTICOLUL 12
Exercitarea func˛iilor Cur˛ii Ón afara sediului s„u

Œn situa˛ia Ón care Curtea consider„ potrivit, conform
art. 3 paragraful 3 din statut, s„ Ó∫i desf„∫oare activitatea
Ón alt„ parte dec‚t la sediul s„u de la Haga, Olanda,
poate Óncheia cu statul respectiv un acord privind
acordarea de c„tre acesta a facilit„˛ilor corespunz„toare
pentru exercitarea func˛iilor sale.
ARTICOLUL 13
Reprezentan˛ii statelor participante Ón cadrul Adun„rii
∫i al organelor sale subsidiare ∫i reprezentan˛ii organiza˛iilor
interguvernamentale

1. Reprezentan˛ii statelor p„r˛i la statut care particip„ la
reuniunile Adun„rii ∫i ale organelor sale subsidiare,
reprezentan˛ii altor state care pot participa la reuniunile
Adun„rii ∫i ale organelor subsidiare Ón calitate de
observator conform art. 112 paragraful 1 din statut ∫i
reprezentan˛ii statelor ∫i ai organiza˛iilor interguvernamentale
invitate la reuniunile Adun„rii ∫i ale organelor sale

subsidiare se bucur„, pe durata exercit„rii func˛iilor lor
oficiale ∫i a c„l„toriei la ∫i de la locul Óntrunirii, de
urm„toarele privilegii ∫i imunit„˛i:
a) imunitate Ón ceea ce prive∫te arestarea sau deten˛ia;
b) imunitate absolut„ de jurisdic˛ie pentru declara˛ii sau
Ónscrisuri, precum ∫i pentru toate actele Óndeplinite de c„tre
ace∫tia Ón calitate oficial„; aceast„ imunitate subzist„ chiar
dac„ persoanele Ón cauz„ au Óncetat s„ Ó∫i exercite
func˛iile de reprezentan˛i;
c) inviolabilitatea h‚rtiilor ∫i documentelor sub orice
form„;
d) dreptul de a utiliza coduri sau cifruri, de a primi h‚rtii
∫i documente sau coresponden˛„ prin curier ori Ón valize
sigilate ∫i de a primi sau de a expedia comunic„ri
electronice;
e) scutiri de la restric˛iile de imigrare, cerin˛ele de
Ónregistrare a str„inilor ∫i de la obliga˛iile de efectuare a
serviciului na˛ional Ón statele p„r˛i pe care le viziteaz„ sau
pe care le tranziteaz„ Ón exercitarea func˛iilor lor;
f) acelea∫i facilit„˛i monetare ∫i de schimb ca cele
acordate reprezentan˛ilor guvernelor str„ine Ón misiuni
oficiale temporare;
g) acelea∫i imunit„˛i ∫i facilit„˛i cu privire la bagajul
personal de care se bucur„ trimi∫ii diplomatici potrivit
Conven˛iei de la Viena;
h) aceea∫i protec˛ie ∫i acelea∫i facilit„˛i de repatriere ca
cele acordate agen˛ilor diplomatici Ón situa˛ii de crize
interna˛ionale, conform Conven˛iei de la Viena;
i) alte asemenea privilegii, imunit„˛i ∫i facilit„˛i care nu
sunt incompatibile cu cele men˛ionate anterior ∫i de care
se bucur„ agen˛ii diplomatici, cu excep˛ia dreptului de a
pretinde scutiri de taxe vamale pentru bunurile importate
(care nu fac parte din bagajul lor personal), scutiri de
accize sau de taxe de v‚nzare.
2. Œntruc‚t orice form„ de taxare se aplic„ Ón func˛ie de
re∫edin˛„, perioadele Ón care reprezentan˛ii descri∫i la
paragraful 1, care particip„ la reuniunile Adun„rii sau ale
organelor sale subsidiare, sunt prezen˛i pe teritoriul unui
stat parte pentru Óndeplinirea func˛iilor lor nu vor fi
considerate perioade de re∫edin˛„.
3. Dispozi˛iile paragrafelor 1 ∫i 2 nu se aplic„ Ón
raporturile dintre un reprezentant ∫i autorit„˛ile statului parte
al c„rui cet„˛ean este sau ale statului parte ori organiza˛iei
interguvernamentele al c„rei reprezentant a fost sau este.
ARTICOLUL 14
Reprezentan˛ii statelor participante la lucr„rile Cur˛ii

Reprezentan˛ii statelor care particip„ la lucr„rile Cur˛ii se
bucur„, Ón timpul exercit„rii func˛iilor oficiale ∫i Ón timpul
c„l„toriei la ∫i de la locul unde se desf„∫oar„ lucr„rile, de
privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute la art. 13.
ARTICOLUL 15
Judec„torii, procurorul, procurorii adjunc˛i ∫i grefierul

1. Judec„torii, procurorul, procurorii adjunc˛i ∫i grefierul
se bucur„, Ón exercitarea func˛iilor lor Ón serviciul Cur˛ii sau
Ón leg„tur„ cu acestea, de acelea∫i privilegii ∫i imunit„˛i
care sunt acordate ∫efilor de misiuni diplomatice ∫i vor
continua s„ se bucure de imunitate absolut„ de jurisdic˛ie
pentru declara˛iile, Ónscrisurile ∫i actele Óndeplinite Ón
exercitarea func˛iei lor oficiale ∫i dup„ expirarea
mandatului.
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2. Judec„torii, procurorul, procurorii adjunc˛i ∫i grefierul,
precum ∫i membrii familiilor lor cu care gospod„resc
Ómpreun„ vor beneficia de toate facilit„˛ile pentru p„r„sirea
˛„rii Ón care se g„sesc ∫i pentru intrarea ∫i p„r„sirea ˛„rii
Ón care Curtea Ó∫i desf„∫oar„ activitatea. Œn timpul
c„l„toriilor legate de exercitarea func˛iilor lor, judec„torii,
procurorul, procurorii adjunc˛i ∫i grefierul se bucur„, Ón
toate statele p„r˛i prin care tranziteaz„, de toate privilegiile,
imunit„˛ile ∫i facilit„˛ile acordate de aceste state p„r˛i
agen˛ilor diplomatici Ón Ómprejur„ri asem„n„toare, potrivit
Conven˛iei de la Viena.
3. Dac„ un judec„tor, procurorul, un procuror adjunct
sau grefierul, pentru a r„m‚ne la dispozi˛ia Cur˛ii, are
re∫edin˛a Ón alt stat parte dec‚t cel al c„rui cet„˛ean sau
rezident permanent este, se bucur„, Ómpreun„ cu membrii
de familie cu care gospod„re∫te Ómpreun„, de facilit„˛i,
imunit„˛i ∫i privilegii diplomatice pe toat„ durata ∫ederii.
4. Judec„torilor, procurorului, procurorilor adjunc˛i ∫i
grefierului, precum ∫i membrilor familiilor lor cu care
gospod„resc Ómpreun„ li se vor acorda acelea∫i facilit„˛i de
repatriere Ón timpul crizelor interna˛ionale ca cele prev„zute
de Conven˛ia de la Viena pentru agen˛ii diplomatici.
5. Paragrafele 1—4 se vor aplica judec„torilor Cur˛ii
chiar ∫i dup„ expirarea mandatului lor dac„ vor continua
s„ Ó∫i exercite func˛iile conform art. 36 paragraful 10 din
statut.
6. Salariile, beneficiile ∫i indemniza˛iile pl„tite
judec„torilor, procurorului, procurorilor adjunc˛i sau
grefierului de c„tre Curte sunt scutite de taxe. Œntruc‚t
orice form„ de taxare se aplic„ Ón func˛ie de re∫edin˛„,
perioadele Ón care judec„torii, procurorul, procurorii adjunc˛i
∫i grefierul sunt prezen˛i pe teritoriul unui stat parte pentru
Óndeplinirea func˛iilor lor nu vor fi considerate perioade de
re∫edin˛„ Ón scopul impozit„rii. Statele p„r˛i pot lua Ón
considerare aceste salarii, beneficii ∫i indemniza˛ii pentru
evaluarea taxelor care vor fi percepute pentru venitul
provenind din alte surse.
7. Statele p„r˛i nu sunt obligate s„ acorde scutiri de la
impozitul pe venit pentru pensiile sau anuit„˛ile pl„tite
fo∫tilor judec„tori, procurori ∫i grefieri ∫i persoanelor aflate
Ón Óntre˛inerea lor.
ARTICOLUL 16
Grefierul adjunct, personalul Biroului procurorului
∫i personalul Grefei

1. Grefierul adjunct, personalul Biroului procurorului ∫i
personalul Grefei se vor bucura de privilegiile, imunit„˛ile ∫i
facilit„˛ile necesare pentru Óndeplinirea independent„ a
func˛iilor lor. Ace∫tia beneficiaz„ de:
a) imunitate Ón ceea ce prive∫te arestarea sau deten˛ia
∫i controlul ori re˛inerea bagajului personal;
b) imunitate absolut„ de jurisdic˛ie pentru declara˛iile,
Ónscrisurile ∫i actele Óndeplinite Ón calitate oficial„, aceast„
imunitate continu‚nd s„ le fie acordat„ ∫i dup„ ce nu mai
sunt angaja˛i de c„tre Curte;
c) inviolabilitatea tuturor h‚rtiilor ∫i documentelor oficiale
sub orice form„ ∫i a materialelor oficiale;
d) scutirea de la impozitele percepute asupra salariilor,
beneficiilor ∫i indemniza˛iilor care le sunt pl„tite de c„tre
Curte. Statele p„r˛i pot lua Ón considerare aceste salarii,
beneficii ∫i indemniza˛ii pentru evaluarea impozitelor care
s„ fie percepute asupra venitului provenind din alte surse;
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e) scutirea de la obliga˛ia de efectuare a serviciului
na˛ional;
f) scutirea, pentru ei ∫i pentru membrii familiei cu care
gospod„resc Ómpreun„, de la restric˛iile de imigrare ∫i de
la formalit„˛ile de Ónregistrare a str„inilor;
g) scutirea de la perchezi˛ionarea bagajului personal, cu
excep˛ia cazurilor Ón care exist„ temeiuri serioase pentru a
crede c„ bagajul con˛ine articole al c„ror import sau export
este interzis ori supus reglement„rilor privind carantina din
statul parte respectiv; Ón acest caz perchezi˛ia se va face
Ón prezen˛a oficialului respectiv;
h) acelea∫i facilit„˛i valutare, monetare ∫i de schimb
care sunt acordate oficialilor de rang comparabil ai
misiunilor diplomatice stabilite Ón statul parte respectiv;
i) acelea∫i facilit„˛i de repatriere, pentru ei ∫i pentru
membrii familiilor lor cu care gospod„resc Ómpreun„, care
sunt prev„zute Ón timpul crizelor interna˛ionale de
Conven˛ia de la Viena pentru agen˛ii diplomatici;
j) dreptul de a importa, f„r„ a pl„ti taxe vamale, cu
excep˛ia pl„˛ilor pentru servicii, mobil„ ∫i efecte cu ocazia
primei instal„ri Ón func˛ie Ón statul parte respectiv ∫i de a le
exporta f„r„ taxe vamale c„tre ˛ara de domiciliu.
2. Statele p„r˛i nu sunt obligate s„ acorde scutiri de la
impozitul pe venit pentru pensiile sau anuit„˛ile pl„tite
fo∫tilor grefieri adjunc˛i, membrilor personalului Biroului
procurorului, membrilor personalului Grefei ∫i persoanelor
aflate Ón Óntre˛inerea acestora.
ARTICOLUL 17
Personalul recrutat local c„ruia nu i se aplic„ prezentul acord

Personalul recrutat local de c„tre Curte ∫i care nu intr„
Ón sfera de aplicare a prezentului acord se bucur„ de
imunitate de jurisdic˛ie cu privire la declara˛iile sau
Ónscrisurile ∫i toate actele Óndeplinite Ón calitate oficial„
pentru Curte ∫i va continua s„ se bucure de aceast„
imunitate ∫i dup„ Óncetarea raporturilor de munc„ pentru
acele activit„˛i realizate Ón numele Cur˛ii. Pe durata
angaj„rii se bucur„ ∫i de toate celelalte facilit„˛i ce Ói sunt
necesare pentru exercitarea Óndependent„ a func˛iilor sale.
ARTICOLUL 18
Ap„r„torul ∫i persoanele care Ól asist„ pe avocat

1. Ap„r„torul se bucur„ de urm„toarele privilegii,
imunit„˛i ∫i facilit„˛i Ón m„sura necesar„ exercit„rii
independente a func˛iilor sale, inclusiv pe durata c„l„toriilor
efectuate Ón leg„tur„ cu Óndeplinirea func˛iilor sale ∫i sub
rezerva prezent„rii certificatului la care se face referire Ón
paragraful 2:
a) imunitatea Ón ceea ce prive∫te arestarea sau deten˛ia
∫i controlul ori re˛inerea bagajului personal;
b) imunitatea absolut„ de jurisdic˛ie pentru declara˛ii ∫i
Ónscrisuri, precum ∫i pentru actele Óndeplinite Ón calitate
oficial„; aceast„ imunitate continu„ s„ Ói fie acordat„ ∫i
dup„ Óncetarea exercit„rii func˛iilor sale;
c) inviolabilitatea h‚rtiilor ∫i documentelor sub orice
form„ ∫i a materialelor legate de exercitarea func˛iilor sale;
d) dreptul de a primi ∫i de a expedia, Ón scopul
comunic„rii pentru Óndeplinirea func˛iilor sale, h‚rtii ∫i
documente sub orice form„;
e) scutire de la restric˛iile de imigrare ∫i de la
formalit„˛ile de Ónregistrare a str„inilor;
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f) scutire de la perchezi˛ionarea bagajului personal, cu
excep˛ia cazurilor Ón care exist„ temeiuri serioase pentru a
crede c„ bagajul con˛ine articole al c„ror import sau export
este interzis ori supus reglement„rilor privind carantina din
statul parte respectiv; Ón acest caz, perchezi˛ia se va face
Ón prezen˛a ap„r„torului respectiv;
g) acelea∫i facilit„˛i valutare, monetare ∫i de schimb
care sunt acordate reprezentan˛ilor guvernelor str„ine Ón
misiuni oficiale temporare;
h) acelea∫i facilit„˛i de repatriere Ón timpul crizelor
interna˛ionale care sunt prev„zute de Conven˛ia de la
Viena pentru agen˛ii diplomatici.
2. Œn urma desemn„rii ap„r„torului Ón conformitate cu
statutul, Regulamentul de procedur„ ∫i prob„ ∫i
Regulamentul Cur˛ii, acesta va primi un certificat semnat
de grefier pentru perioada necesar„ Óndeplinirii func˛iilor
sale. Dac„ Ómputernicirea sau mandatul Ónceteaz„ Ónainte
de expirarea certificatului, acesta este retras.
3. Œntruc‚t orice form„ de taxare se aplic„ Ón func˛ie de
re∫edin˛„, perioadele Ón care ap„r„torul este prezent pe
teritoriul unui stat parte pentru Óndeplinirea func˛iilor sale nu
sunt considerate perioade de re∫edin˛„.
4. Dispozi˛iile prezentului articol se aplic„ mutatis
mutandis ∫i persoanelor care Ól asist„ pe avocat conform
regulii 22 din Regulamentul de procedur„ ∫i prob„.
ARTICOLUL 19
Martorii

1. Martorii se bucur„ de urm„toarele privilegii, imunit„˛i
∫i facilit„˛i, Ón m„sura necesar„ Ónf„˛i∫„rii lor Ón fa˛a Cur˛ii
pentru prezentarea de probe, inclusiv pe perioada
c„l„toriilor Óntreprinse pentru a se Ónf„˛i∫a la Curte, sub
rezerva prezent„rii documentului la care se face referire Ón
paragraful 2:
a) imunitate Ón ceea ce prive∫te arestarea sau deten˛ia;
b) f„r„ a se aduce atingere dispozi˛iei prev„zute la
lit. d) de mai jos, imunitate de control sau re˛inere a
bagajului personal, cu excep˛ia cazurilor Ón care exist„
temeiuri serioase pentru a crede c„ bagajul con˛ine articole
al c„ror import sau export este interzis ori supus
reglement„rilor privind carantina din statul parte respectiv;
c) imunitate absolut„ de jurisdic˛ie cu privire la declara˛ii
sau Ónscrisuri ∫i pentru actele Óndeplinite Ón timpul depunerii
m„rturiei; aceast„ imunitate continu„ s„ le fie acordat„ ∫i
dup„ prezentarea ∫i depunerea m„rturiei lor Ón fa˛a Cur˛ii;
d) inviolabilitatea h‚rtiilor ∫i documentelor sub orice
form„ ∫i a materialelor legate de m„rturia lor;
e) dreptul de a primi ∫i de a expedia h‚rtii ∫i
documente sub orice form„ Ón scopul comunic„rii cu
ap„r„torul ∫i Curtea cu ocazia depunerii m„rturiei;
f) scutire de la restric˛iile de imigrare sau de la
formalit„˛ile de Ónregistrare a str„inilor c‚nd c„l„toresc
pentru depunerea m„rturiei;
g) acelea∫i facilit„˛i de repatriere Ón timpul crizelor
interna˛ionale care sunt prev„zute de Conven˛ia de la
Viena pentru agen˛ii diplomatici.
2. Curtea va emite pentru martorii care se bucur„ de
privilegiile, imunit„˛ile ∫i facilit„˛ile la care se face referire Ón
paragraful 1 un document care s„ fac„ dovada faptului c„
Ónf„˛i∫area lor este cerut„ de c„tre Curte ∫i s„ precizeze
perioada Ón care aceast„ Ónf„˛i∫are este necesar„.

ARTICOLUL 20
Victimele

1. Victimele care particip„ la proces conform regulilor
89—91 din Regulamentul de procedur„ ∫i prob„ se bucur„
de urm„toarele privilegii, imunit„˛i ∫i facilit„˛i, Ón m„sura
necesar„ pentru Ónf„˛i∫area lor Ón fa˛a Cur˛ii, inclusiv pe
perioada c„l„toriilor pentru Ónf„˛i∫are Ón fa˛a Cur˛ii, cu
condi˛ia prezent„rii documentului la care se face referire Ón
paragraful 2:
a) imunitate Ón ceea ce prive∫te arestarea sau deten˛ia;
b) imunitate Ón ceea ce prive∫te controlul sau re˛inerea
bagajului personal, cu excep˛ia cazurilor Ón care exist„
temeiuri serioase pentru a crede c„ bagajul con˛ine articole
al c„ror import sau export este interzis ori supus
reglement„rilor privind carantina din statul parte respectiv;
c) imunitate absolut„ de jurisdic˛ie pentru declara˛ii ∫i
Ónscrisuri, precum ∫i pentru toate actele Óndeplinite Ón timpul
Ónf„˛i∫„rii; aceast„ imunitate continu„ s„ le fie acordat„ ∫i
dup„ Ónf„˛i∫area Ón fa˛a Cur˛ii;
d) scutire de la restric˛iile de imigrare sau de la
formalit„˛ile de Ónregistrare a str„inilor c‚nd c„l„toresc spre
∫i de la sediul Cur˛ii Ón vederea Ónf„˛i∫„rii.
2. Curtea va emite pentru victimele care particip„ la
proces conform regulilor 89—91 din Regulamentul de
procedur„ ∫i prob„ ∫i care se bucur„ de privilegiile,
imunit„˛ile ∫i facilit„˛ile enumerate Ón paragraful 1 un
document care s„ fac„ dovada particip„rii lor la lucr„rile
Cur˛ii ∫i s„ precizeze perioada Ón care particip„.
ARTICOLUL 21
Exper˛ii

1. Exper˛ii care Óndeplinesc func˛ii pentru Curte se
bucur„ de urm„toarele privilegii, imunit„˛i ∫i facilit„˛i, Ón
m„sura necesar„ pentru exercitarea independent„ a
func˛iilor lor, inclusiv pe perioada c„l„toriilor Ón leg„tur„ cu
aceste func˛ii, cu condi˛ia prezent„rii documentului la care
se face referire Ón paragraful 2:
a) imunitate Ón ceea ce prive∫te arestarea sau deten˛ia
∫i controlul ori re˛inerea bagajului personal;
b) imunitate absolut„ de jurisdic˛ie pentru declara˛ii ∫i
Ónscrisuri, precum ∫i pentru toate actele Óndeplinite Ón cursul
exercit„rii func˛iilor lor; aceast„ imunitate continu„ s„ le fie
acordat„ ∫i dup„ Óncetarea acestor func˛ii;
c) inviolabilitatea h‚rtiilor ∫i documentelor sub orice
form„ ∫i a materialelor legate de exercitarea func˛iilor lor;
d) dreptul de a primi ∫i de a expedia h‚rtii ∫i
documente sub orice form„ ∫i materiale legate de func˛iile
lor prin curier sau valiz„ diplomatic„ Ón scopul comunic„rii
cu Curtea;
e) scutire de la perchezi˛ionarea bagajului personal, cu
excep˛ia cazurilor Ón care exist„ temeiuri serioase pentru a
crede c„ bagajul con˛ine articole al c„ror import sau export
este interzis ori supus reglement„rilor privind carantina din
statul parte respectiv; Ón acest caz perchezi˛ia se va face
Ón prezen˛a expertului respectiv;
f) acelea∫i facilit„˛i valutare, monetare ∫i de schimb care
sunt acordate reprezentan˛ilor guvernelor str„ine Ón misiuni
oficiale temporare;
g) acelea∫i facilit„˛i de repatriere Ón timpul crizelor
interna˛ionale care sunt prev„zute de Conven˛ia de la
Viena pentru agen˛ii diplomatici;
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h) scutire de la restric˛iile de imigrare sau de la
formalit„˛ile de Ónregistrare a str„inilor atunci c‚nd este
vorba de exercitarea func˛iilor indicate Ón documentul la
care se face referire Ón paragraful 2.
2. Curtea va emite pentru exper˛ii care se bucur„ de
privilegiile, imunit„˛ile ∫i facilit„˛ile enumerate Ón paragraful 1
un document care s„ fac„ dovada Óndeplinirii de func˛ii
pentru Curte ∫i s„ precizeze perioada Ón care Óndeplinesc
aceste func˛ii.
ARTICOLUL 22
Alte persoane a c„ror prezentare este solicitat„ la sediul Cur˛ii

1. Alte persoane a c„ror prezentare este solicitat„ la
sediul Cur˛ii se bucur„, Ón m„sura necesar„ prezent„rii,
inclusiv pe perioada c„l„toriilor Ón leg„tur„ cu aceast„
prezen˛„, de privilegiile, imunit„˛ile ∫i facilit„˛ile prev„zute Ón
art. 20 paragraful 1 lit. a)—d), cu condi˛ia prezent„rii
documentului la care se face referire Ón paragraful 2.
2. Curtea va emite pentru celelalte persoane a c„ror
prezentare este solicitat„ la sediul Cur˛ii un document care
face dovada faptului c„ prezen˛a lor la sediul Cur˛ii este
cerut„ de c„tre aceasta, indic‚nd perioada Ón care aceast„
prezen˛„ este necesar„.
ARTICOLUL 23
Cet„˛enii ∫i reziden˛ii permanen˛i

La momentul semn„rii, ratific„rii, accept„rii, aprob„rii sau
ader„rii, orice stat poate declara c„:
a) f„r„ a se aduce atingere art. 15 paragraful 6 ∫i
art. 16 paragraful 1 lit. d), persoanele la care se face
referire Ón art. 15, 16, 18, 19 ∫i 21 se bucur„, pe teritoriul
statului parte ai c„rui cet„˛eni sau reziden˛i permanen˛i
sunt, doar de urm„toarele privilegii ∫i imunit„˛i, Ón m„sura
necesar„ pentru exercitarea independent„ a func˛iilor lor
sau pentru Ónf„˛i∫area ori depunerea m„rturiei Ón fa˛a Cur˛ii:
(i) imunitate Ón ceea ce prive∫te arestarea ∫i
deten˛ia;
(ii) imunitate absolut„ de jurisdic˛ie pentru declara˛ii
∫i Ónscrisuri, precum ∫i pentru toate actele
Óndeplinite Ón timpul exercit„rii func˛iilor lor la
Curte, Ón timpul Ónf„˛i∫„rii sau al depunerii
m„rturiei; aceast„ imunitate continu„ s„ le fie
acordat„ ∫i dup„ Óncetarea exercit„rii func˛iilor
lor la Curte sau dup„ Ónf„˛i∫area ori depunerea
m„rturiei lor Ón fa˛a Cur˛ii;
(iii) inviolabilitatea h‚rtiilor ∫i documentelor sub
orice form„ ∫i a materialelor legate de
exercitarea func˛iilor lor la Curte sau de
Ónf„˛i∫area ori depunerea m„rturiei Ón fa˛a
Cur˛ii;
(iv) dreptul de a primi ∫i de a expedia h‚rtii ∫i
documente sub orice form„, Ón scopul
comunic„rii cu Curtea sau, Ón cazul persoanei
la care se face referire Ón art. 19, cu avocatul
s„u referitor la m„rturia sa;
b) persoanele la care se face referire Ón art. 20 ∫i 22
se bucur„, pe teritoriul statului parte ai c„rui cet„˛eni sau
reziden˛i permanen˛i sunt, doar de urm„toarele privilegii ∫i
imunit„˛i, Ón m„sura necesar„ Ónf„˛i∫„rii lor Ón fa˛a Cur˛ii:
(i) imunitate Ón ceea ce prive∫te arestarea ∫i
deten˛ia;
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(ii) imunitate absolut„ de jurisdic˛ie pentru declara˛ii
∫i Ónscrisuri, precum ∫i pentru toate actele
Óndeplinite Ón timpul Ónf„˛i∫„rii Ón fa˛a Cur˛ii;
aceast„ imunitate continu„ s„ le fie acordat„ ∫i
dup„ Ónf„˛i∫area lor Ón fa˛a Cur˛ii.
ARTICOLUL 24
Cooperarea cu autorit„˛ile statelor p„r˛i

1. Curtea va coopera Ón orice moment cu autorit„˛ile
competente ale statelor p„r˛i pentru a facilita aplicarea
legisla˛iei lor ∫i pentru a preveni apari˛ia oric„rui abuz cu
privire la privilegiile, imunit„˛ile ∫i facilit„˛ile prev„zute Ón
prezentul acord.
2. F„r„ a se aduce atingere privilegiilor ∫i imunit„˛ilor
lor, toate persoanele care se bucur„ de privilegii ∫i
imunit„˛i conform prezentului acord au obliga˛ia de a
respecta legile ∫i reglement„rile statelor p„r˛i pe teritoriul
c„rora se afl„ sau pe care le tranziteaz„ Ón interesul Cur˛ii.
Aceste persoane au, Ón egal„ m„sur„, obliga˛ia de a nu
interveni Ón treburile interne ale statului respectiv.
ARTICOLUL 25
Renun˛area la privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute Ón art. 13 ∫i 14

Privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute Ón art. 13 ∫i 14 nu
sunt acordate reprezentan˛ilor statelor ∫i ai organiza˛iilor
interguvernamentale pentru a crea un avantaj personal, ci
pentru a asigura exercitarea independent„ a func˛iilor lor
legate de lucr„rile Adun„rii, ale organelor sale subsidiare ∫i
ale Cur˛ii. Œn consecin˛„, statele p„r˛i au nu numai dreptul,
ci ∫i obliga˛ia de a renun˛a la privilegiile ∫i imunit„˛ile
reprezentan˛ilor lor Ón toate cazurile Ón care, dup„ opinia
statelor respective, aceste privilegii ∫i imunit„˛i ar
obstruc˛iona Ónf„ptuirea justi˛iei ∫i aceast„ renun˛are nu ar
aduce atingere scopului pentru care au fost acordate.
Privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute Ón art. 13 ∫i 14 sunt
acordate statelor care nu sunt p„r˛i la prezentul acord ∫i
organiza˛iilor interna˛ionale, cu condi˛ia ca acestea s„ Ó∫i
asume aceea∫i obliga˛ie privind renun˛area la ele.
ARTICOLUL 26
Renun˛area la privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute Ón art. 15—22

1. Privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute Ón art. 15—22 sunt
acordate Ón interesul unei bune administr„ri a justi˛iei ∫i nu
pentru a crea un avantaj personal beneficiarilor. Se poate
renun˛a la aceste privilegii ∫i imunit„˛i Ón conformitate cu
art. 48 paragraful 5 din statut ∫i cu dispozi˛iile prezentului
articol, exist‚nd obliga˛ia de a proceda astfel Ón cazurile Ón
care ele ar obstruc˛iona Ónf„ptuirea justi˛iei ∫i aceast„
renun˛are nu ar aduce atingere scopului pentru care au
fost acordate.
2. Se poate renun˛a la privilegii ∫i imunit„˛i:
a) Ón cazul unui judec„tor sau al procurorului, prin
decizie luat„ cu majoritatea absolut„ a judec„torilor;
b) Ón cazul grefierului, de c„tre pre∫edin˛ie;
c) Ón cazul procurorilor adjunc˛i ∫i al personalului din
Biroul procurorului, de c„tre procuror;
d) Ón cazul grefierului adjunct ∫i al personalului Grefei,
de c„tre grefier;
e) Ón cazul personalului la care se face referire Ón
art. 17, de c„tre ∫eful organului Cur˛ii care a angajat
persoana Ón cauz„;
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f) Ón cazul ap„r„torului ∫i al persoanelor care Ól asist„
pe avocat, de c„tre pre∫edin˛ie;
g) Ón cazul martorilor ∫i al victimelor, de c„tre
pre∫edin˛ie;
h) Ón cazul exper˛ilor, de c„tre ∫eful organului Cur˛ii
care a desemnat expertul;
i) Ón cazul altor persoane a c„ror prezentare este
solicitat„ la sediul Cur˛ii, de c„tre pre∫edin˛ie.
ARTICOLUL 27
Securitate social„

De la data la care Curtea va stabili un sistem de
securitate social„, persoanele la care se face referire Ón
art. 15, 16 ∫i 17 vor fi scutite, Ón ceea ce prive∫te
serviciile prestate Cur˛ii, de orice contribu˛ie obligatorie la
sistemele na˛ionale de securitate social„.
ARTICOLUL 28
Notificarea

Grefierul va comunica periodic tuturor statelor p„r˛i
identitatea judec„torilor, procurorului, procurorilor adjunc˛i,
grefierului, grefierului adjunct, personalului Biroului
procurorului, personalului Grefei ∫i a ap„r„torilor c„rora li
se aplic„ prevederile prezentului acord. Grefierul va
comunica tuturor statelor p„r˛i informa˛ii cu privire la orice
schimbare a statutului acestor persoane.
ARTICOLUL 29
Laissez-passer

Statele p„r˛i vor recunoa∫te ∫i vor accepta ca
documente de c„l„torie valabile documentele îlaissezpasser“ emise de Organiza˛ia Na˛iunilor Unite ∫i
documentele de c„l„torie emise de Curte judec„torilor,
procurorului, procurorului adjunct, grefierului, grefierului
adjunct, personalului Biroului procurorului ∫i personalului
Grefei.
ARTICOLUL 30
Vize

Cererile pentru viz„ sau pentru permise de intrare/ie∫ire,
atunci c‚nd sunt necesare, pentru titularii de documente
îlaissez-passer“ emise de Organiza˛ia Na˛iunilor Unite ori
de documente de c„l„torie emise de Curte sau pentru
persoanele la care se face referire Ón art. 18—22, care
posed„ un certificat emis de Curte ce atest„ faptul c„
acestea c„l„toresc Ón interesele Cur˛ii, vor fi examinate de
c„tre statele p„r˛i c‚t mai rapid posibil ∫i Ón regim de
gratuitate.
ARTICOLUL 31
Solu˛ionarea diferendelor cu ter˛ii

F„r„ a aduce atingere atribu˛iilor ∫i responsabilit„˛ilor
Adun„rii conform statutului, Curtea va adopta prevederi
privind modalit„˛ile corespunz„toare de solu˛ionare:
a) a diferendelor rezult‚nd din contracte ∫i a altor
diferende de drept privat la care Curtea este parte;
b) a diferendelor Ón care este implicat„ vreuna dintre
persoanele la care se face referire Ón prezentul acord, care
se bucur„ de imunitate Ón temeiul pozi˛iei sau func˛iei sale
oficiale la Curte, dac„ nu s-a renun˛at la aceast„ imunitate.

ARTICOLUL 32
Solu˛ionarea diferendelor privind interpretarea sau aplicarea
prezentului acord

1. Toate diferendele rezult‚nd din interpretarea sau
aplicarea prezentului acord Óntre dou„ ori mai multe state
p„r˛i sau Óntre Curte ∫i un stat parte vor fi solu˛ionate prin
consult„ri, negocieri sau Ón alt mod convenit de solu˛ionare.
2. Dac„ diferendul nu este solu˛ionat conform
paragrafului 1 Ón termen de 3 luni de la cererea scris„ a
uneia dintre p„r˛ile la diferend, acesta va fi deferit, la
cererea oric„reia dintre p„r˛i, unui tribunal arbitral conform
procedurii prev„zute Ón paragrafele 3—6.
3. Tribunalul arbitral va fi format din 3 membri: c‚te
unul desemnat de fiecare parte la diferend, iar al treilea,
care va fi pre∫edintele tribunalului, este ales de ceilal˛i 2.
Dac„ oricare dintre p„r˛ile la diferend nu ∫i-a desemnat
arbitrul Ón termen de dou„ luni de la numirea arbitrului de
c„tre cealalt„ parte, atunci aceasta din urm„ poate solicita
pre∫edintelui Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie s„ numeasc„
acest arbitru. Dac„ primii 2 membri nu cad de acord cu
privire la alegerea pre∫edintelui Ón termen de dou„ luni de
la desemnarea lor, oricare dintre p„r˛i poate solicita
pre∫edintelui Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie s„ aleag„
pre∫edintele.
4. Dac„ p„r˛ile la diferend nu convin altfel, tribunalul
arbitral Ó∫i va determina propria procedur„, iar cheltuielile
vor fi suportate de c„tre p„r˛ile la diferend, dup„ cum
stabile∫te tribunalul.
5. Tribunalul arbitral, care adopt„ decizii cu majoritate
de voturi, se pronun˛„ asupra diferendului pe baza
prevederilor prezentului acord ∫i a regulilor de drept
interna˛ional aplicabile. Decizia sa este definitiv„ ∫i
obligatorie pentru p„r˛i.
6. Decizia tribunalului arbitral va fi comunicat„ p„r˛ilor la
diferend, grefierului ∫i secretarului general.
ARTICOLUL 33
Aplicabilitatea prezentului acord

Prezentul acord se aplic„ f„r„ a aduce atingere regulilor
relevante de drept interna˛ional, inclusiv de drept
interna˛ional umanitar.
ARTICOLUL 34
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea

1. Prezentul acord este deschis spre semnare de c„tre
toate statele de la data de 10 septembrie 2002 p‚n„ la
data de 30 iunie 2004 la sediul Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite de la New York.
2. Prezentul acord este supus ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii de c„tre statele semnatare. Instrumentele de
ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe l‚ng„
secretarul general.
3. Prezentul acord va r„m‚ne deschis pentru aderare
tuturor statelor. Instrumentele de aderare vor fi depuse pe
l‚ng„ secretarul general.
ARTICOLUL 35
Intrarea Ón vigoare

1. Prezentul acord va intra Ón vigoare la 30 de zile de
la depunerea pe l‚ng„ secretarul general a celui de-al
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zecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare.
2. Pentru fiecare stat care ratific„, accept„, aprob„ sau
ader„ la prezentul acord dup„ depunerea celui de-al
zecelea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare, acesta va intra Ón vigoare dup„ 30 de zile de la
depunerea pe l‚ng„ secretarul general a instrumentului s„u
de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
ARTICOLUL 36
Amendamente

1. Orice stat parte poate propune, prin comunicare
scris„ adresat„ Secretariatului Adun„rii, amendamente la
prezentul acord. Secretariatul va transmite aceast„
comunicare tuturor statelor p„r˛i ∫i Biroului Adun„rii,
solicit‚nd statelor p„r˛i s„ notifice Secretariatului dac„
doresc organizarea unei conferin˛e de revizuire pentru
discutarea propunerii.
2. Dac„, Ón termen de 3 luni de la transmiterea
comunic„rii de c„tre Secretariatul Adun„rii, majoritatea
statelor p„r˛i notific„ Secretariatului c„ doresc organizarea
unei conferin˛e de revizuire, Secretariatul solicit„ Biroului
Adun„rii convocarea unei asemenea conferin˛e cu ocazia
sesiunii urm„toare, ordinare sau extraordinare, a Adun„rii.
3. Adoptarea unui amendament asupra c„ruia nu se
poate ajunge la consens se face cu o majoritate de dou„
treimi din num„rul statelor p„r˛i prezente ∫i votante, cu
condi˛ia ca majoritatea statelor p„r˛i s„ fie prezent„.
4. Biroul Adun„rii va comunica imediat secretarului
general orice amendament adoptat de statele p„r˛i Ón
cadrul unei conferin˛e de revizuire. Secretarul general va
transmite amendamentele adoptate Ón cadrul conferin˛elor
de revizuire tuturor statelor p„r˛i ∫i statelor semnatare.
5. Un amendament va intra Ón vigoare pentru statele
p„r˛i care l-au ratificat sau acceptat la 60 de zile de la
data la care dou„ treimi din num„rul statelor care erau
p„r˛i la momentul adopt„rii amendamentului au depus
instrumentele de ratificare sau acceptare pe l‚ng„
secretarul general.

9

6. Pentru fiecare stat parte care ratific„ sau accept„ un
amendament dup„ depozitarea num„rului necesar de
instrumente de ratificare ori acceptare, amendamentul va
intra Ón vigoare la 60 de zile de la data depunerii
instrumentului de ratificare sau acceptare.
7. Un stat care devine parte la prezentul acord dup„
intrarea Ón vigoare a unui amendament conform
paragrafului 5, dac„ nu Ó∫i exprim„ o inten˛ie diferit„, va fi
considerat:
a) parte la prezentul acord, astfel cum a fost amendat;
∫i
b) parte la acordul neamendat Ón raport cu orice stat
parte care nu este ˛inut s„ respecte amendamentul.
ARTICOLUL 37
Denun˛area

1. Un stat parte poate denun˛a prezentul acord printr-o
notificare scris„ adresat„ secretarului general. Denun˛area
va produce efecte la un an de la data primirii notific„rii,
dac„ notificarea nu prevede o dat„ ulterioar„.
2. Denun˛area nu va aduce atingere Ón nici un fel
obliga˛iei oric„rui stat parte de a Óndeplini oricare dintre
obliga˛iile prev„zute Ón prezentul acord care i-ar fi revenit
potrivit dreptului interna˛ional, independent de prezentul
acord.
ARTICOLUL 38
Depozitarul

Secretarul general este depozitarul prezentului acord.
ARTICOLUL 39
Texte autentice

Originalul prezentului acord, Ón limbile arab„, chinez„,
englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„, toate textele fiind egal
autentice, va fi depozitat pe l‚ng„ secretarul general.
Drept care subsemna˛ii, fiind legal Ómputernici˛i Ón acest
scop, am semnat prezentul acord.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
cu privire la privilegiile ∫i imunit„˛ile Cur˛ii Penale
Interna˛ionale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru ratificarea Acordului cu
privire la privilegiile ∫i imunit„˛ile Cur˛ii Penale Interna˛ionale, adoptat la
New York la 9 septembrie 2002, ∫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.
Nr. 538.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societ„˛ii Comerciale îTractorul UTB“ — S.A. Bra∫ov
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33 din 28 aprilie 2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea
Societ„˛ii Comerciale îTractorul UTB“ — S.A. Bra∫ov,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 404
din 13 mai 2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 1. — Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului, denumit„ Ón continuare AVAS, este mandatat„ s„
v‚nd„ pachetul de ac˛iuni de˛inut de stat la Societatea
Comercial„ «Tractorul UTB» — S.A. Bra∫ov, denumit„ Ón
continuare societate, prin negociere, c„tre un investitor
strategic capabil s„ asigure relansarea economic„ a
societ„˛ii.“
2. La articolul I punctul 2, dup„ alineatul (1) al
articolului 2 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu
urm„torul cuprins:
î(2) Investitorul va men˛ine o perioad„ de cel pu˛in
5 ani, ca obiect de activitate, produc˛ia de tractoare ∫i
ma∫ini agricole.“
3. La articolul I, dup„ punctul 2 se introduce un punct
nou, punctul 21, cu urm„torul cuprins:
21. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — (1) Se aprob„ stingerea prin conversie Ón
ac˛iuni a debitelor societ„˛ii c„tre Societatea Comercial„
Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice
«Electrica Transilvania Sud» — S.A.,
datorate ∫i
neachitate de societate p‚n„ la data transferului dreptului
de proprietate asupra ac˛iunilor de˛inute de stat, cu
respectarea urm„toarelor reguli:
a) totalul debitelor, inclusiv major„rile de tarif, cu
excep˛ia taxei pe valoarea ad„ugat„ nerecuperate de c„tre
Societatea Comercial„ Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a
Energiei Electrice «Electrica Transilvania Sud» — S.A. ∫i a
penalit„˛ilor de Ónt‚rziere aferente acestor debite, vor face
obiectul unor conversii Ón ac˛iuni la valoarea de
1.000 lei/ac˛iune;
b) taxa pe valoarea ad„ugat„ colectat„, aferent„ acestor
debite ∫i nerecuperat„ de c„tre Societatea Comercial„
Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei Electrice
«Electrica Transilvania Sud» — S.A., se anuleaz„ la data
transferului dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor

de˛inute de stat, Ón condi˛iile stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei ordonan˛e, elaborate
de ministerele ∫i autorit„˛ile implicate ∫i aprobate prin
hot„r‚re a Guvernului.
(2) Se mandateaz„ reprezentan˛ii statului Ón organele de
conducere ale Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i
Furnizare a Energiei Electrice «Electrica Transilvania Sud» —
S.A. s„ ac˛ioneze pentru aprobarea conversiei Ón ac˛iuni la
valoarea nominal„ de 1.000 lei/ac˛iune a crean˛elor
prev„zute la alin. (1), la paritate cu valoarea nominal„ a
crean˛elor.
(3) Se mandateaz„ reprezentan˛ii statului Ón cadrul
organelor de conducere ale societ„˛ii s„ ac˛ioneze pentru:
a) majorarea capitalului social al societ„˛ii prin conversie
Ón ac˛iuni a tuturor crean˛elor prev„zute la alin. (1), la
valoarea nominal„ a acestora de 1.000 lei/ac˛iune;
b) ridicarea dreptului de preferin˛„ al celorlal˛i ac˛ionari
la subscrierea de noi aporturi pentru men˛inerea cotei de
participare la capitalul social.
(4) Œn conformitate cu prevederile art. 217 din Legea
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„,
conversia Ón ac˛iuni a crean˛elor de˛inute de Societatea
Comercial„ Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei
Electrice «Electrica Transilvania Sud» — S.A. la societate
duce la ridicarea dreptului de preferin˛„ al ac˛ionarilor
existen˛i la subscrierea ac˛iunilor nou-emise.
(5) Ac˛iunile rezultate Ón urma conversiei prev„zute la
alin. (1) vor fi transferate, pe baz„ de protocol, la AVAS,
Ón vederea v‚nz„rii acestora Óntr-un pachet comun ∫i la
acela∫i pre˛ pe ac˛iune cu v‚nzarea pachetului de ac˛iuni
de˛inut de aceasta.
(6) Sumele rezultate Ón urma v‚nz„rii ac˛iunilor
prev„zute la alin. (5) se vireaz„ de AVAS c„tre Societatea
Comercial„ Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei
Electrice «Electrica Transilvania Sud» — S.A. propor˛ional
cu valoarea crean˛elor convertite Ón ac˛iuni, Ón termen de
30 de zile de la data Óncas„rii contravalorii acestora.
(7) Diferen˛a dintre valoarea nominal„ a ac˛iunilor
rezultate Ón urma conversiei prev„zute la alin. (1) ∫i
valoarea rezultat„ din v‚nzare va fi acoperit„, Ón
conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din
privatizare ∫i din valorificarea activelor bancare
neperformante, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
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nr. 48/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 239 din 22 martie 2005, din veniturile

Óncasate Ón procesul de privatizare din v‚nzarea ac˛iunilor
de˛inute de stat la societ„˛ile comerciale ∫i din dividende.“

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„.
p. PRE™EDINTELE

CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 iulie 2005.
Nr. 212.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2005
pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societ„˛ii Comerciale
îTractorul UTB“ — S.A. Bra∫ov
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2005 pentru
modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 53/2003 privind

privatizarea Societ„˛ii Comerciale îTractorul UTB“ — S.A.
Bra∫ov ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 iulie 2005.
Nr. 587.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru Ónfiin˛area comunei Boghicea prin reorganizarea comunei Bira, jude˛ul Neam˛
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ comuna Boghicea, jude˛ul
Neam˛, av‚nd Ón componen˛„ satele C„u∫eni, Nistria ∫i
Slobozia, prin reorganizarea comunei Bira.
(2) Re∫edin˛a comunei Boghicea se stabile∫te Ón satul
Boghicea.
Art. 2. — (1) Œn urma reorganiz„rii prev„zute la art. 1,
comuna Bira are Ón componen˛„ satele Bira, Negre∫ti ∫i
Rediu.
(2) Re∫edin˛a comunei Bira r„m‚ne Ón satul Bira.
Art. 3. — (1) P‚n„ la constituirea, potrivit legii, a
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón comuna
Boghicea, rezolvarea problemelor curente se asigur„ de
2 delega˛i numi˛i prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de
primar ∫i viceprimar, precum ∫i de un secretar numit de
prefect, Ón condi˛iile legii, care vor reprezenta autorit„˛ile
locale.
(2) Salarizarea persoanelor prev„zute la alin. (1) se
face, potrivit reglement„rilor legale Ón vigoare, din bugetul
comunei Bira.
Art. 4. — (1) Consiliul jude˛ean Neam˛ ∫i delega˛ii
Ómputernici˛i conform prevederilor art. 3 alin. (1), Ómpreun„

cu Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
Neam˛ ∫i cu Consiliul Local al Comunei Bira, repartizeaz„
veniturile ∫i cheltuielile bugetului pe anul 2005 ∫i
patrimoniul actual al comunei Bira Óntre comunele prev„zute
la art. 1 ∫i 2.
(2) Veniturile ∫i cheltuielile care, Ón condi˛iile legii, revin
de drept comunei Boghicea se administreaz„ ∫i se
gestioneaz„ prin autorit„˛ile administra˛iei publice locale ale
acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se
realizeaz„ pe seama sumelor defalcate din impozitul pe
venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, Ón limita
prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe ansamblul
jude˛ului Neam˛.
(3) Bugetul comunei Boghicea pe anul 2005 se
elaboreaz„ de c„tre delega˛ii prev„zu˛i la art. 3 alin. (1),
cu avizul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
Neam˛.
(4) Opera˛iunile de predare-preluare se fac pe baz„ de
protocol Óncheiat Óntre primarul comunei Bira ∫i delegatul
desemnat prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de primar, al
comunei Boghicea.
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Art. 5. — Alegerile pentru autorit„˛ile administra˛iei
publice locale Ón comuna nou-Ónfiin˛at„, potrivit art. 1, se
organizeaz„ Ón termen de cel mult 6 luni de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi.
Art. 6. — P‚n„ la noile alegeri locale, autorit„˛ile
administra˛iei publice locale din comuna Bira, jude˛ul

Neam˛, func˛ioneaz„, Ón condi˛iile legii, Ón componen˛a
avut„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.
Art. 7. — Anexa la Legea nr. 2/1968 privind
organizarea administrativ„ a teritoriului Rom‚niei,
republicat„ Ón Buletinul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 54—55 din 27 iulie 1981, cu modific„rile ulterioare, se
modific„ Ón mod corespunz„tor.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

ADRIAN N√STASE

TEODOR VIOREL MELE™CANU

Bucure∫ti, 5 iulie 2005.
Nr. 214.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru Ónfiin˛area comunei Boghicea
prin reorganizarea comunei Bira, jude˛ul Neam˛
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru Ónfiin˛area
comunei Boghicea prin reorganizarea comunei Bira, jude˛ul

Neam˛, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 iulie 2005.
Nr. 589.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√ﬁII SOCIALE ™I FAMILIEI
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ PENTRU PROTECﬁIA DREPTURILOR COPILULUI

ORDIN
pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare ∫i sanc˛ionare
a contraven˛iilor Ón domeniul protec˛iei drepturilor copilului
Œn scopul Óndeplinirii prevederilor art. 135 ∫i 136 din Legea nr. 272/2004 privind protec˛ia ∫i promovarea drepturilor
copilului ∫i ale art. 28 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.440/2004 privind condi˛iile ∫i procedura de licen˛iere ∫i de inspec˛ie
a serviciilor de prevenire a separ„rii copilului de familia sa, precum ∫i a celor de protec˛ie special„ a copilului lipsit
temporar sau definitiv de ocrotirea p„rin˛ilor s„i,
av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribu˛iile, organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului,
secretarul de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ formularul-tip al Procesuluiverbal de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor Ón
domeniul

protec˛iei

drepturilor

copilului,

conform

modelului prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Secretarul de stat al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Drepturilor Copilului,
Bogdan Adrian Panait
Bucure∫ti, 22 aprilie 2005.
Nr. 145.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ACTE ALE CONSILIULUI NAﬁIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAﬁIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
pentru modificarea Deciziei Consiliului Na˛ional al Audiovizualului nr. 249/2004
privind protec˛ia copiilor Ón cadrul serviciilor de programe
Av‚nd Ón vedere dubla calitate a Consiliului Na˛ional al Audiovizualului de garant al interesului public ∫i de unic„
autoritate de reglementare Ón domeniul programelor audiovizuale,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) lit. e) ∫i ale art. 17 alin. (1) lit. d), coroborate cu dispozi˛iile art. 39 din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
membrii Consiliului Na˛ional al Audiovizualului adopt„ urm„toarea decizie:
Articol unic. — Decizia Consiliului Na˛ional al
Audiovizualului nr. 249 din 1 iulie 2004 privind protec˛ia
copiilor Ón cadrul serviciilor de programe, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 668 din 26 iulie
2004, modificat„ ∫i completat„ prin Decizia Consiliului
Na˛ional al Audiovizualului nr. 20/2005, se modific„ dup„
cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 20. — (1) Produc˛iile prev„zute la art. 19 lit. b) se
difuzeaz„ Ónso˛ite periodic de un semn de avertizare
reprezent‚nd un cerc de culoare alb„, iar Ón interiorul
acestuia, pe fond transparent, majusculele AP (acord
parental) de culoare alb„.“
2. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 21. — (1) Produc˛iile audiovizuale prev„zute la
art. 19 lit. c) se difuzeaz„ numai dup„ ora 20,00 ∫i vor fi
Ónso˛ite periodic de un semn de avertizare reprezent‚nd un

cerc de culoare alb„, iar Ón interiorul acestuia, pe fond
transparent, num„rul 12 de culoare alb„.“
3. Alineatul (1) al articolului 22 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 22. — (1) Produc˛iile audiovizuale prev„zute la
art. 19 lit. d) se difuzeaz„ numai Ón intervalul orar 22,00—6,00
∫i vor fi Ónso˛ite permanent de un semn de avertizare
reprezent‚nd un cerc de culoare alb„, iar Ón interiorul
acestuia, pe fond transparent, num„rul 16 de culoare alb„.“
4. Alineatul (1) al articolului 23 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 23. — (1) Produc˛iile audiovizuale prev„zute la
art. 19 lit. e) se difuzeaz„ numai Ón intervalul orar 23,00—6,00
∫i vor fi Ónso˛ite permanent de un semn de avertizare
reprezent‚nd un cerc de culoare alb„, iar Ón interiorul
acestuia, pe fond transparent, num„rul 18 de culoare alb„.“

Pre∫edintele Consiliului Na˛ional al Audiovizualului,
Ralu Filip

Bucure∫ti, 30 iunie 2005.
Nr. 404.

CONSILIUL NAﬁIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
pentru modificarea Deciziei Consiliului Na˛ional al Audiovizualului nr. 248/2004
privind protec˛ia demnit„˛ii umane ∫i a dreptului la propria imagine
Av‚nd Ón vedere dubla calitate a Consiliului Na˛ional al Audiovizualului de garant al interesului public ∫i de unic„
autoritate de reglementare Ón domeniul programelor audiovizuale,
Ón temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) lit. e) ∫i ale art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
membrii Consiliului Na˛ional al Audiovizualului adopt„ urm„toarea decizie:
Articol unic. — Decizia Consiliului Na˛ional al
Audiovizualului nr. 248 din 1 iulie 2004 privind protec˛ia
demnit„˛ii umane ∫i a dreptului la propria imagine,

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 668 din 26 iulie 2004, se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
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— Dup„ articolul 11 se introduce un nou articol,
articolul 111, cu urm„torul cuprins:
îArt. 111. — Œn scopul inform„rii publicului telespectator,
imaginile Ónregistrate cu camere de luat vederi ascunse se

difuzeaz„ Ónso˛ite permanent de un marcaj grafic ce
simbolizeaz„ o camer„ de luat vederi, conform modelului
prezentat Ón anexa la prezenta decizie.“

Pre∫edintele Consiliului Na˛ional al Audiovizualului,
Ralu Filip

Bucure∫ti, 30 iunie 2005.
Nr. 405.

ANEX√

MARCAJ CAMER√ ASCUNS√

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAﬁILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 602/12.VII.2005 con˛ine 16 pagini.

Pre˛ul: 1,05 lei noi/10.500 lei vechi

&JUYDGY|044401]
ISSN 1453—4495

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

