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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 19/2005
privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala M‚ntuirii Neamului
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea
Ansamblului Arhitectural Catedrala M‚ntuirii Neamului,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 234
din 21 martie 2005, cu urm„toarea modificare:

— Alineatul (1) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 1. — (1) Ansamblul Arhitectural Catedrala M‚ntuirii
Neamului, simbol al celor dou„ mii de ani de credin˛„
cre∫tin„ pe p„m‚ntul rom‚nesc, se va construi Ón
municipiul Bucure∫ti, Calea 13 Septembrie, sectorul 5,
conform proiectului avizat cu respectarea normelor Ón
vigoare.“

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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

MIRON TUDOR MITREA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 261.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea
Ansamblului Arhitectural Catedrala M‚ntuirii Neamului
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 aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural
Catedrala M‚ntuirii Neamului ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 961.

´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Rom‚nia ∫i Uniunea European„
privind procedurile de securitate pentru schimbul de informa˛ii clasificate,
semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul dintre Rom‚nia ∫i
Uniunea European„ privind procedurile de securitate pentru

schimbul de informa˛ii clasificate, semnat la Bruxelles la
22 aprilie 2005.

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, 5 octombrie 2005.
Nr. 267.

A C O R D*)
Óntre Rom‚nia ∫i Uniunea European„ privind procedurile de securitate pentru schimbul de informa˛ii clasificate
Rom‚nia ∫i Uniunea European„, denumit„ Ón continuare UE, reprezentat„ de Pre∫edin˛ia Consiliului Uniunii
Europene, denumite Ón continuare p„r˛i,
av‚nd Ón vedere c„ Rom‚nia ∫i UE urm„resc obiectivul comun de Ónt„rire a propriei securit„˛i prin toate
mijloacele ∫i pentru a oferi cet„˛enilor lor un grad Ónalt de siguran˛„ Ón domeniul securit„˛ii,
av‚nd Ón vedere c„ Rom‚nia ∫i UE sunt de acord asupra organiz„rii de consult„ri ∫i asupra cooper„rii pe
probleme de interes comun legate de securitate,
av‚nd Ón vedere c„ Ón acest context este permanent nevoie s„ se schimbe informa˛ii clasificate Óntre Rom‚nia ∫i UE,
recunosc‚nd faptul c„ o consultare ∫i cooperare depline ∫i eficiente pot necesita at‚t accesul la informa˛iile ∫i
materialele clasificate ale Rom‚niei ∫i UE, c‚t ∫i schimbul de informa˛ii ∫i materiale clasificate Óntre Rom‚nia ∫i UE,
Ón˛eleg‚nd c„ accesul ∫i schimbul de informa˛ii ∫i materiale clasificate necesit„ m„suri de securitate
corespunz„toare,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 4

Œn vederea Óndeplinirii obiectivelor privind Ónt„rirea
securit„˛ii fiec„reia dintre p„r˛i prin orice mijloace, prezentul
acord se aplic„ informa˛iilor sau materialelor clasificate sub
orice form„, furnizate sau schimbate Óntre p„r˛i.

Fiecare parte:
a) va proteja ∫i va p„stra Ón siguran˛„ informa˛iile ce fac
obiectul prezentului acord, furnizate de sau schimbate cu
cealalt„ parte;
b) se va asigura c„ informa˛iile clasificate, furnizate sau
schimbate, care fac obiectul prezentului acord, Ó∫i p„streaz„
nivelul de clasificare atribuit de partea emitent„. Partea
primitoare va asigura protec˛ia informa˛iilor clasificate Ón
conformitate cu propriile reglement„ri de securitate pentru
informa˛ii sau materiale ce de˛in o clasificare de securitate
echivalent„, conform dispozi˛iilor prev„zute Ón aranjamentele
de securitate ce vor fi Óncheiate Ón temeiul art. 11 ∫i 12;
c) nu va folosi informa˛iile clasificate ce fac obiectul
prezentului acord Ón alte scopuri dec‚t cele stabilite de
emitent sau pentru care informa˛iile sunt furnizate ori
schimbate;
d) nu va divulga informa˛iile clasificate ce fac obiectul
prezentului acord unor ter˛i sau oric„rei alte institu˛ii UE ori
entit„˛i dec‚t celor men˛ionate Ón art. 3, f„r„ acordul
prealabil al emitentului.

ARTICOLUL 2

Œn Ón˛elesul prezentului acord, informa˛ii clasificate
Ónseamn„ orice informa˛ii (respectiv cuno∫tin˛e care pot fi
comunicate sub orice form„) sau materiale care vor fi
protejate Ómpotriva divulg„rii neautorizate ori care au fost
astfel desemnate printr-o clasificare de securitate (denumite
Ón continuare informa˛ii clasificate).
ARTICOLUL 3

Œn Ón˛elesul prezentului acord, UE Ónseamn„ Consiliul
Uniunii Europene (denumit Ón continuare: Consiliul ),
secretarul general/Ónaltul reprezentant ∫i Secretariatul
General al Consiliului, precum ∫i Comisia Comunit„˛ilor
Europene (denumit„ Ón continuare Comisia European„).
*) Traducere.
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ARTICOLUL 5

1. Informa˛iile clasificate pot fi divulgate sau transmise,
Ón conformitate cu principiul controlului emitentului, de c„tre
o parte, partea emitent„, celeilalte p„r˛i, partea primitoare.
2. Pentru transmiterea c„tre al˛i destinatari dec‚t cei
men˛iona˛i la art. 3, partea primitoare va lua decizia privind
transmiterea sau divulgarea de informa˛ii clasificate dup„
ob˛inerea acordului p„r˛ii emitente, Ón conformitate cu
principiul controlului emitentului, definit Ón propriile
reglement„ri de securitate.
3. Pentru implementarea paragrafelor 1 ∫i 2 nu este
posibil„ transmiterea general„, dac„ p„r˛ile nu au stabilit ∫i
nu au convenit proceduri referitoare la anumite categorii de
informa˛ii, relevante pentru cerin˛ele lor de operare.
ARTICOLUL 6

Fiecare dintre p„r˛i, precum ∫i institu˛iile prev„zute la
art. 3 vor avea structuri ∫i programe de securitate bazate
pe acele principii fundamentale ∫i standarde minime de
securitate ce vor fi implementate Ón sistemele de securitate
ale p„r˛ilor, elaborate Ón conformitate cu art. 11 ∫i 12,
pentru a se asigura c„ informa˛iilor clasificate care fac
obiectul prezentului acord li se aplic„ un nivel de protec˛ie
echivalent.
ARTICOLUL 7

1. P„r˛ile se vor asigura c„ toate persoanele care, Ón
Óndeplinirea Óndatoririlor oficiale, necesit„ acces sau ale
c„ror Óndatoriri ori func˛ii pot permite accesul la informa˛iile
clasificate furnizate sau schimbate Ón temeiul prezentului
acord sunt verificate corespunz„tor Ónainte de a li se
acorda accesul la astfel de informa˛ii.
2. Procedurile de verificare vor stabili dac„ o persoan„
poate avea acces la informa˛ii clasificate, ˛in‚nd cont de
loialitatea, Óncrederea ∫i onestitatea sa.
ARTICOLUL 8

P„r˛ile se vor sprijini reciproc cu privire la securitatea
informa˛iilor clasificate care fac obiectul prezentului acord ∫i
Ón probleme de securitate comune. Autorit„˛ile vor efectua
consult„ri ∫i inspec˛ii reciproce de securitate conform
art. 11 pentru a evalua modul de implementare a
aranjamentelor de securitate Ón domeniul lor de
competen˛„, stabilite Ón conformitate cu prevederile art. 11
∫i 12.
ARTICOLUL 9

1. Œn sensul prezentului acord:
a) Ón ceea ce prive∫te UE, toat„ coresponden˛a va fi
trimis„ Consiliului la urm„toarea adres„:
Council of the European Union
Chief Registry Officer
175, Rue de la Loi/Wetstraat
B 1048, Brussels
Toat„ coresponden˛a va fi trimis„ de c„tre ∫eful
Registrului Consiliului c„tre statele membre ∫i Comisia
European„, conform paragrafului b);
b) Ón ceea ce prive∫te Rom‚nia, toat„ coresponden˛a va
fi trimis„, c‚nd va fi necesar, prin Misiunea Rom‚niei pe
l‚ng„ Uniunea European„, la Oficiul Registrului Na˛ional al
Informa˛iilor Secrete de Stat (ORNISS), la urm„toarea
adres„:
Guvernul Rom‚niei
Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor
Secrete de Stat (ORNISS)
str. Mure∫ nr. 4, sectorul 1
Bucure∫ti, Rom‚nia
2. Œn cazuri excep˛ionale, coresponden˛a trimis„ de o
parte, accesibil„ numai unor persoane, organisme sau

servicii abilitate ale acelei p„r˛i, poate fi, din ra˛iuni
determinate de natura activit„˛ii respective, adresat„ ∫i
accesibil„ numai acelor persoane, organisme sau servicii
abilitate ale celeilalte p„r˛i, desemnate Ón mod expres ca
destinatari, potrivit competen˛elor acestora ∫i Ón conformitate
cu principiul necesit„˛ii de a cunoa∫te. Œn ceea ce prive∫te
Uniunea European„, aceast„ coresponden˛„ va fi trimis„
prin ∫eful Registrului Consiliului.
ARTICOLUL 10

Guvernul Rom‚niei ∫i secretarii generali ai Consiliului ∫i
ai Comisiei Europene vor urm„ri implementarea prezentului
acord.
ARTICOLUL 11

Pentru implementarea prezentului acord:
1. Oficiul Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de
Stat (ORNISS), sub Óndrumarea ∫i din partea Guvernului
Rom‚niei, ac˛ion‚nd Ón numele Guvernului Rom‚niei ∫i sub
autoritatea sa, r„spunde de elaborarea aranjamentelor de
securitate pentru protec˛ia ∫i p„strarea Ón siguran˛„ a
informa˛iilor clasificate furnizate Rom‚niei conform
prezentului acord.
2. Secretariatul General al Oficiului de Securitate al
Consiliului (denumit Ón continuare Oficiul de Securitate al
SGC), sub Óndrumarea ∫i din partea secretarului general al
Consiliului, ac˛ion‚nd Ón numele Consiliului ∫i sub
autoritatea sa, r„spunde de elaborarea aranjamentelor de
securitate pentru protec˛ia ∫i p„strarea Ón siguran˛„ a
informa˛iilor clasificate furnizate c„tre UE conform
prezentului acord.
3. Direc˛ia de Securitate a Comisiei Europene,
ac˛ion‚nd Ón numele Comisiei Europene ∫i sub autoritatea
acesteia, r„spunde de elaborarea aranjamentelor de
securitate pentru protec˛ia informa˛iilor clasificate furnizate
sau schimbate conform prezentului acord Ón cadrul Comisiei
Europene ∫i Ón interiorul loca˛iilor acesteia.
ARTICOLUL 12

Aranjamentele de securitate Óncheiate Ón conformitate cu
art. 11, ca urmare a acordului celor trei institu˛ii implicate,
vor reglementa standardele pentru protec˛ia de securitate
reciproc„ a informa˛iilor clasificate care fac obiectul
prezentului acord. Pentru UE, aceste standarde vor fi
supuse aprob„rii de c„tre Comitetul de Securitate al
Consiliului.
ARTICOLUL 13

Autorit„˛ile definite Ón art. 11 vor stabili procedurile ce
se vor aplica Ón cazul compromiterii dovedite sau
suspectate a informa˛iilor clasificate ce fac obiectul
prezentului acord.
ARTICOLUL 14

Œnainte de furnizarea Óntre p„r˛i de informa˛ii clasificate
conform prezentului acord, autorit„˛ile de securitate
responsabile, definite Ón art. 11, trebuie s„ confirme c„
partea primitoare poate proteja ∫i p„stra Ón siguran˛„
informa˛iile ce fac obiectul prezentului acord Ón conformitate
cu m„surile stabilite Ón temeiul art. 11 ∫i 12.
ARTICOLUL 15

Prezentul acord nu Ómpiedic„ Ón nici un fel p„r˛ile s„
Óncheie alte acorduri referitoare la furnizarea sau schimbul
de informa˛ii clasificate Ón sensul prezentului acord, cu
condi˛ia ca acele acorduri s„ nu fie Ón contradic˛ie cu
prevederile prezentului acord.
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ARTICOLUL 16

ARTICOLUL 18

Toate diferen˛ele de interpretare sau ap„rute Ón
aplicarea prezentului acord Óntre Rom‚nia ∫i UE vor fi
rezolvate prin negocieri Óntre p„r˛i.
1. Prezentul acord va intra Ón vigoare Ón prima zi a
primei luni dup„ ce p„r˛ile ∫i-au notificat reciproc Óncheierea
procedurilor interne necesare Ón acest scop.
2. Prezentul acord poate fi rev„zut Ón vederea
amend„rii, la cererea oric„reia dintre p„r˛i.
3. Orice amendament la prezentul acord va fi adus doar
Ón scris ∫i de comun acord Óntre p„r˛i. Amendamentul va
intra Ón vigoare dup„ notificarea reciproc„ conform
paragrafului 1.

Prezentul acord poate fi denun˛at de o parte prin
notificare scris„ de denun˛are trimis„ celeilalte p„r˛i.
Denun˛area va produce efecte la 6 luni dup„ primirea
notific„rii de c„tre cealalt„ parte, dar nu va afecta
obliga˛iile deja contractate prin clauzele prezentului acord.
Œn special, toate informa˛iile clasificate furnizate sau
schimbate ca urmare a prezentului acord vor continua s„
fie protejate Ón conformitate cu prevederile expuse Ón
prezentul acord.
Drept dovad„ subsemna˛ii, pe deplin autoriza˛i, am
semnat prezentul acord.
Semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005, Ón dou„
exemplare Ón limba englez„.

Pentru Rom‚nia,
Laz„r Com„nescu

Pentru Uniunea European„,
Javier Solana Madariaga

ARTICOLUL 17

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Rom‚nia ∫i Uniunea European„
privind procedurile de securitate pentru schimbul de informa˛ii clasificate,
semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005
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 dintre Rom‚nia ∫i Uniunea European„ privind
procedurile de securitate pentru schimbul de informa˛ii

clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005, ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 969.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru Ónfiin˛area comunei Gura Ialomi˛ei, jude˛ul Ialomi˛a,
prin reorganizarea comunei Mihail Kog„lniceanu
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ comuna Gura Ialomi˛ei,
jude˛ul Ialomi˛a, av‚nd Ón componen˛„ satele Gura Ialomi˛ei
∫i Luciu, prin reorganizarea comunei Mihail Kog„lniceanu
din acela∫i jude˛.
(2) Re∫edin˛a comunei Gura Ialomi˛ei se stabile∫te Ón
satul Gura Ialomi˛ei.

Art. 2. — (1) Œn urma reorganiz„rii prev„zute la art. 1,
comuna Mihail Kog„lniceanu are Ón componen˛„ satele
Mihail Kog„lniceanu ∫i Hagieni.
(2) Re∫edin˛a comunei Mihail Kog„lniceanu r„m‚ne satul
Mihail Kog„lniceanu.
Art. 3. — (1) P‚n„ la constituirea, potrivit legii, a
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón comuna Gura
Ialomi˛ei, jude˛ul Ialomi˛a, rezolvarea problemelor curente se
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va asigura 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 Mihail Kog„lniceanu.
Art. 4. — (1) Consiliul Jude˛ean Ialomi˛a ∫i delega˛ii
Ómputernici˛i conform prevederilor art. 3 alin. (1), Ómpreun„
cu Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
Ialomi˛a ∫i Consiliul Local al Comunei Mihail Kog„lniceanu,
repartizeaz„ veniturile ∫i cheltuielile ∫i patrimoniul actual al
comunei Mihail Kog„lniceanu Óntre comunele Mihail
Kog„lniceanu ∫i Gura Ialomi˛ei.
(2) Veniturile ∫i cheltuielile care, Ón condi˛iile legii, revin
de drept comunei Gura Ialomi˛ei se administreaz„ ∫i se
gestioneaz„ prin autorit„˛ile locale ale acestei comune, iar
echilibrarea bugetului local se realizeaz„ pe seama sumelor
defalcate din impozitul pe venit, Ón limitele prevederilor
aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul jude˛ului Ialomi˛a.
(3) Bugetul comunei Gura Ialomi˛ei 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 Ialomi˛a.
(4) Opera˛iunile de predare-preluare se fac pe baz„ de
protocol Óncheiat Óntre primarul comunei Mihail
Kog„lniceanu ∫i delegatul desemnat prin ordin al
prefectului, cu atribu˛ii de primar al comunei Gura Ialomi˛ei.
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 Gura Ialomi˛ei,
jude˛ul Ialomi˛a, func˛ioneaz„ Ón condi˛iile legii, Ón
componen˛a avut„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.
Art. 7. — Anexele la Legea nr. 2/1968 privind
organizarea administrativ„ a teritoriului Rom‚niei,
republicat„ Ón Buletinul Oficial, 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

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 270.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru Ónfiin˛area
comunei Gura Ialomi˛ei, jude˛ul Ialomi˛a, prin reorganizarea
comunei Mihail Kog„lniceanu
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 Gura
Ialomi˛ei, jude˛ul Ialomi˛a, prin reorganizarea comunei Mihail Kog„lniceanu ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 972.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de Ómprumut
dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
semnat la Bucure∫ti la 3 aprilie 2002, pentru finan˛area Proiectului de dezvoltare rural„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 62 din 23 iunie 2005 pentru completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 90/2002 privind
ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca

Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la
Bucure∫ti la 3 aprilie 2002, pentru finan˛area Proiectului de
dezvoltare rural„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005.

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, 5 octombrie 2005.
Nr. 275.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 62/2005 pentru completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 90/2002
privind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
semnat la Bucure∫ti la 3 aprilie 2002, pentru finan˛area
Proiectului de dezvoltare rural„
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. 62/2005 pentru completarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de Ómprumut dintre
Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat
la Bucure∫ti la 3 aprilie 2002, pentru finan˛area Proiectului de dezvoltare
rural„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 977.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 3 din Legea arend„rii nr. 16/1994
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Articolul 3 din Legea arend„rii nr. 16/1994,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 91
din 7 aprilie 1994, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatele 2, 21 ∫i 3 vor avea urm„torul cuprins:
îArenda∫ii, persoane fizice, pot fi cet„˛eni rom‚ni sau
cet„˛eni str„ini.
Persoanele fizice prev„zute la alin. 2 trebuie s„ aib„
preg„tire de specialitate agricol„ sau un atestat de
cuno∫tin˛e agricole ori de practic„ agricol„ ∫i s„ prezinte
garan˛iile solicitate de arendatori. Atestatul este eliberat de
organele abilitate de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, iar Ón cazul persoanelor fizice str„ine, de

autoritatea competent„ din statul de origine sau de
provenien˛„.
Arenda∫ii, persoane juridice, pot fi de na˛ionalitate
rom‚n„ sau str„in„ ∫i trebuie s„ aib„ ca obiect de
activitate exploatarea bunurilor agricole ∫i s„ prezinte
garan˛iile solicitate de arendator.“
2. Alineatul 31 se abrog„.
Art. II. — Prevederile art. 3 din Legea arend„rii
nr. 16/1994, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
referitoare la posibilitatea dob‚ndirii calit„˛ii de arenda∫ de
c„tre cet„˛enii str„ini ∫i persoanele juridice str„ine intr„ Ón
vigoare la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.

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„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 276.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 3
din Legea arend„rii nr. 16/1994
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 modificarea art. 3 din Legea
arend„rii nr. 16/1994 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 978.
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