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HOT√R¬RI ALE CAMEREI DEPUTAﬁILOR
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind demisia din func˛ie a unui chestor
al Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) din Regulamentul Camerei
Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Camera Deputa˛ilor ia act de demisia domnului deputat
Marin Diaconescu, f„r„ apartenen˛„ la grupuri parlamentare, din func˛ia de
chestor al Camerei Deputa˛ilor ∫i declar„ vacant un loc de chestor Ón Biroul
permanent al Camerei Deputa˛ilor.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din
4 aprilie 2006.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU
Bucure∫ti, 4 aprilie 2006.
Nr. 14.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
pentru alegerea unui chestor al Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ∫i ale art. 23 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor,
republicat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul deputat Zgonea Valeriu ™tefan, apar˛in‚nd
Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, se alege Ón func˛ia de
chestor al Camerei Deputa˛ilor, Ón locul devenit vacant ca urmare a demisiei
din aceast„ func˛ie a domnului deputat Diaconescu Marin.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din
4 aprilie 2006.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU
Bucure∫ti, 4 aprilie 2006.
Nr. 15.
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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area Proiectului
privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucure∫ti la 27 ianuarie 2006
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 86 din 16 martie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului
Acordul de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare pentru finan˛area

Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la
Bucure∫ti la 27 ianuarie 2006, ∫i se dispune publicarea
prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 3 aprilie 2006.
Nr. 381.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finan˛are dintre Rom‚nia
∫i Banca European„ de Investi˛ii privind Proiectul de reconstruc˛ie a drumurilor afectate
de inunda˛ii, semnat la Bucure∫ti la 22 decembrie 2005 ∫i la Luxemburg la 27 decembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 93 din 22 martie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului
Contractul de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ de
Investi˛ii privind Proiectul de reconstruc˛ie a drumurilor afectate

de inunda˛ii, semnat la Bucure∫ti la 22 decembrie 2005 ∫i la
Luxemburg la 27 decembrie 2005, ∫i se dispune publicarea
prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 3 aprilie 2006.
Nr. 382.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finan˛are dintre Rom‚nia
∫i Banca European„ de Investi˛ii ∫i Compania Na˛ional„ de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A.
privind finan˛area Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferat„ Curtici—Simeria,
semnat la Bucure∫ti la 22 decembrie 2005 ∫i la Luxemburg la 27 decembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 92 din 22 martie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului
Contractul de finan˛are dintre Rom‚nia ∫i Banca European„
de Investi˛ii ∫i Compania Na˛ional„ de C„i Ferate
îC.F.R.“ — S.A. privind finan˛area Proiectului de reabilitare

a liniei de cale ferat„ Curtici—Simeria, semnat la Bucure∫ti
la 22 decembrie 2005 ∫i la Luxemburg la 27 decembrie
2005, ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 3 aprilie 2006.
Nr. 383.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre acceptare Parlamentului a amendamentelor la Statutul Conferin˛ei
de la Haga de drept interna˛ional privat, adoptate la cea de-a XX-a sesiune diplomatic„
a Conferin˛ei de drept interna˛ional privat, la Haga la 30 iunie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 91 din 22 martie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supun spre acceptare Parlamentului
amendamentele la Statutul Conferin˛ei de la Haga de drept
interna˛ional privat, adoptate la cea de-a XX-a sesiune

diplomatic„ a Conferin˛ei de drept interna˛ional privat, la
Haga la 30 iunie 2005, ∫i se dispune publicarea prezentului
decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 3 aprilie 2006.
Nr. 384.
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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar
popula˛iei din satul B„dila, comuna P‚rscov, jude˛ul Buz„u
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind
rezervele de stat, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se acord„ un ajutor umanitar de urgen˛„, cu
titlu gratuit, Ón limita sumei de 89.000 lei (RON), const‚nd
Ón 6 buc„˛i de construc˛ii u∫oare din elemente modulate
pentru cazarea provizorie a persoanelor sinistrate din satul
B„dila, comuna P‚rscov, jude˛ul Buz„u, ale c„ror locuin˛e
au fost grav afectate Ón urma reactiv„rii alunec„rilor de
teren.
Art. 2. — Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de Stat
va sc„dea din gestiune la pre˛urile de Ónregistrare, prin
debitarea contului 6891 îCheltuieli privind rezerva de stat“
prin creditul contului 3041 îMateriale rezerve de stat“,
cantitatea de 6 buc„˛i construc˛ii u∫oare din elemente
modulate pentru cazare familii sinistrate, aprobate a fi
scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hot„r‚ri, pe
baza avizului de expedi˛ie ∫i a procesului-verbal de
predare-primire semnate de Ómputernici˛ii desemna˛i de
Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Buz„u.
Art. 3. — (1) Transportul construc˛iilor u∫oare din
elemente modulate pentru cazare familii sinistrate p‚n„ la
locul indicat de Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Buz„u se va
efectua Ón regim de urgen˛„, prin grija unit„˛ilor teritoriale
din subordinea Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de
Stat.
(2) Cheltuielile legate de transportul produselor
prev„zute la alin. (1) se suport„ de c„tre Administra˛ia
Na˛ional„ a Rezervelor de Stat, Ón limita bugetului aprobat.
(3) Distribuirea c„tre popula˛ia sinistrat„ se va face de
c„tre Comitetul Jude˛ean pentru Situa˛ii de Urgen˛„ Buz„u,
prin grija Institu˛iei Prefectului Jude˛ului Buz„u.
(4) Preluarea locuin˛elor de c„tre persoanele sinistrate
se face pe baz„ de proces-verbal de predare-primire, cu
precizarea obliga˛iilor ∫i Óndatoririlor primitorului, Óntocmit
dup„ modelul Contractului-cadru de Ónchiriere prev„zut Ón
anexa nr. 8 la Normele metodologice pentru punerea Ón
aplicare a prevederilor Legii locuin˛ei nr. 114/1996, aprobate
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modific„rile
ulterioare, pe termen de un an calendaristic, dar nu mai

pu˛in dec‚t perioada necesar„ rezolv„rii situa˛iei locative
definitive a sinistratului beneficiar de locuin˛„ provizorie.
(5) Schimbarea sub orice form„ a destina˛iei,
deteriorarea, distrugerea sau modificarea constructiv„ a
construc˛iilor u∫oare din elemente modulate acordate ca
ajutor umanitar din rezervele de stat este interzis„ ∫i
atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, administrativ„,
disciplinar„ sau penal„.
Art. 4. — (1) Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Buz„u va
justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat Ón
condi˛iile prezentei hot„r‚ri, conform prevederilor art. 7 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, Ón
prim„ interven˛ie, a ajutoarelor umanitare popula˛iei
sinistrate, ca urmare a unor situa˛ii excep˛ionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
p„strate la sediul Institu˛iei Prefectului Jude˛ului Buz„u, Ón
vederea punerii lor la dispozi˛ie organelor de control
abilitate.
Art. 5. — Autorit„˛ile administra˛iei publice locale din
jude˛ul Buz„u vor asigura pentru zona sinistrat„:
a) loca˛ia pentru amplasarea construc˛iilor u∫oare din
elemente modulate pentru cazare familii sinistrate, alta
dec‚t aceea unde urmeaz„ s„ se reconstruiasc„ locuin˛ele
distruse;
b) energia electric„ necesar„ iluminatului ∫i, dup„ caz,
Ónc„lzirii din surs„ electric„;
c) grupuri sanitare ∫i surse de ap„ potabil„.
Art. 6. — (1) Pe m„sura finaliz„rii reconstruc˛iei
locuin˛elor, Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Buz„u va prelua
de la popula˛ie construc˛iile u∫oare din elemente modulate,
acordate Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri.
(2) Preluarea se va face pe baz„ de proces-verbal de
predare-primire, cu constatarea st„rii constructiv-func˛ionale
∫i aplicarea m„surilor, dup„ caz.
(3) Construc˛iile u∫oare din elemente modulate astfel
preluate vor fi transmise, Ón condi˛iile legii, Inspectoratului
Jude˛ean pentru Situa˛ii de Urgen˛„ Buz„u, care va asigura
demontarea ∫i conservarea acestora.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 427.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Pre∫edintele Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat,
Sorin Vicol
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar
popula˛iei din comuna Bustuchin, jude˛ul Gorj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind
rezervele de stat, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se acord„ un ajutor umanitar de urgen˛„, cu
titlu gratuit, Ón limita sumei de 148.000 lei (RON), const‚nd
Ón 10 buc„˛i de construc˛ii u∫oare din elemente modulate
pentru cazarea provizorie a persoanelor sinistrate din
comuna Bustuchin, jude˛ul Gorj, ale c„ror locuin˛e au fost
afectate Ón urma alunec„rilor de teren.
Art. 2. — Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de Stat
va sc„dea din gestiune la pre˛urile de Ónregistrare, prin
debitarea contului 6891 îCheltuieli privind rezerva de stat“
prin creditul contului 3041 îMateriale rezerve de stat“,
cantitatea de 10 buc„˛i construc˛ii u∫oare din elemente
modulate pentru cazare familii sinistrate, aprobate a fi
scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hot„r‚ri, pe
baza avizului de expedi˛ie ∫i a procesului-verbal de
predare-primire semnate de Ómputernici˛ii desemna˛i de
Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Gorj.
Art. 3. — (1) Transportul construc˛iilor u∫oare din
elemente modulate pentru cazare familii sinistrate p‚n„ la
locul indicat de Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Gorj se va
efectua Ón regim de urgen˛„, prin grija unit„˛ilor teritoriale
din subordinea Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de
Stat.
(2) Cheltuielile legate de transportul produselor
men˛ionate la alin. (1) se suport„ de Administra˛ia
Na˛ional„ a Rezervelor de Stat, Ón limita bugetului aprobat.
(3) Distribuirea c„tre popula˛ia sinistrat„ se va face de
Comitetul Jude˛ean pentru Situa˛ii de Urgen˛„ Gorj, prin
grija Institu˛iei Prefectului Jude˛ului Gorj.
(4) Preluarea locuin˛elor de c„tre persoanele sinistrate
se face pe baz„ de proces-verbal de predare-primire, cu
precizarea obliga˛iilor ∫i Óndatoririlor primitorului, Óntocmit
dup„ modelul Contractului-cadru de Ónchiriere prev„zut Ón
anexa nr. 8 la Normele metodologice pentru punerea Ón
aplicare a prevederilor Legii locuin˛ei nr. 114/1996, aprobate
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modific„rile
ulterioare, pe termen de un an calendaristic, dar nu mai
pu˛in dec‚t perioada necesar„ rezolv„rii situa˛iei locative
definitive a sinistratului beneficiar de locuin˛„ provizorie.

(5) Schimbarea sub orice form„ a destina˛iei,
deteriorarea, distrugerea sau modificarea constructiv„ a
construc˛iilor u∫oare din elemente modulate acordate ca
ajutor umanitar din rezervele de stat este interzis„ ∫i
atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, administrativ„,
disciplinar„ sau penal„.
Art. 4. — (1) Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Gorj va
justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat Ón
condi˛iile prezentei hot„r‚ri, conform prevederilor art. 7 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, Ón
prim„ interven˛ie, a ajutoarelor umanitare popula˛iei
sinistrate, ca urmare a unor situa˛ii excep˛ionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
p„strate la sediul Institu˛iei Prefectului Jude˛ului Gorj, Ón
vederea punerii lor la dispozi˛ie organelor de control
abilitate.
Art. 5. — Autorit„˛ile administra˛iei publice locale din
jude˛ul Gorj vor asigura pentru zona sinistrat„:
a) loca˛ia pentru amplasarea construc˛iilor u∫oare din
elemente modulate pentru cazare familii sinistrate, alta
dec‚t aceea unde urmeaz„ s„ se reconstruiasc„ locuin˛ele
distruse;
b) energia electric„ necesar„ iluminatului ∫i, dup„ caz,
Ónc„lzirii din surs„ electric„;
c) grupuri sanitare ∫i surse de ap„ potabil„.
Art. 6. — (1) Pe m„sura finaliz„rii reconstruc˛iei
locuin˛elor, Institu˛ia Prefectului Jude˛ului Gorj va prelua de
la popula˛ie construc˛iile u∫oare din elemente modulate,
acordate Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri.
(2) Preluarea se va face pe baz„ de proces-verbal de
predare-primire, cu constatarea st„rii constructiv-func˛ionale
∫i aplicarea m„surilor, dup„ caz.
(3) Construc˛iile u∫oare din elemente modulate astfel
preluate vor fi transmise, Ón condi˛iile legii, Inspectoratului
Jude˛ean pentru Situa˛ii de Urgen˛„ Gorj, care va asigura
demontarea ∫i conservarea acestora.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Pre∫edintele Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat,
Sorin Vicol
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 428.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea doamnei Coru˛ Cristina-Ecaterina
Ón func˛ia public„ de subprefect al municipiului Bucure∫ti
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 45 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale ∫i a altor drepturi ale
func˛ionarilor publici pe anul 2006,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Doamna Coru˛ Cristina-Ecaterina se nume∫te Ón func˛ia
public„ de subprefect al municipiului Bucure∫ti pe durata suspend„rii din
func˛ie a titularului postului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei
∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 429.
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MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
pentru contingentarea consumului ∫i produc˛iei de substan˛e
care epuizeaz„ stratul de ozon Ón anul 2006
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 2 ∫i 5 din Protocolul de la Montreal privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de
ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, la care Rom‚nia a aderat prin Legea nr. 84/1993, ∫i ale
Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de ozon, adoptat la cea de-a
doua reuniune a p„r˛ilor de la Londra, din 27—29 iunie 1990,
Ón baza prevederilor art. 3 alin. (2) ∫i (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial ∫i
introducerea unor restric˛ii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat„ cu modific„ri prin
Legea nr. 159/2000,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i Ón baza Ordinului ministrului apelor, p„durilor ∫i protec˛iei mediului nr. 506/1996 pentru aprobarea
Procedurii de reglementare a activit„˛ilor de import ∫i export cu substan˛e, produse ∫i echipamente Ónscrise Ón anexele
Protocolului de la Montreal privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de ozon,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se contingenteaz„ Ón anul 2006 valoarea
nivelului calculat anual al consumului de substan˛e Ónscrise
Ón anexa A, anexa B, anexa C grupa a II-a ∫i anexa E la
Protocolul de la Montreal privind substan˛ele care
epuizeaz„ stratul de ozon.

Art. 2. — Valorile de contingentare pentru nivelurile
calculate anual ale consumului ∫i produc˛iei de substan˛e
Ónscrise Ón anexa A, anexa B, anexa C grupa a II-a ∫i
anexa E la Protocolul de la Montreal privind substan˛ele
care epuizeaz„ stratul de ozon sunt stabilite conform
anexei care face parte integrant„ din prezentul ordin.
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Art. 3. — Nu fac obiectul contingent„rii stabilite prin
prezentul ordin produc˛ia ∫i consumul de substan˛e
reglementate, destinate utiliz„rii ca agen˛i de proces ∫i ca
aplica˛ii analitice de laborator, aprobate printr-o decizie a
p„r˛ilor la Protocolul de la Montreal, precum ∫i consumul
de bromur„ de metil destinat scopurilor de carantin„, stabilit
Ón conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial ∫i
introducerea unor restric˛ii la utilizarea hidrocarburilor
halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 159/2000.

Art. 4. — Direc˛ia general„ gestiune de∫euri ∫i
substan˛e chimice periculoase emite acordurile de mediu
pentru importul/exportul de substan˛e Ónscrise Ón anexele la
Protocolul de la Montreal, Ón condi˛iile respect„rii valorilor
de contingentare stabilite Ón anexa la prezentul ordin.
Art. 5. — Direc˛ia general„ gestiune de∫euri ∫i
substan˛e chimice periculoase va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 28 martie 2006.
Nr. 304.
ANEX√

Anexa/Grupa

Anexa A
Grupa I

Anexa A
Grupa II
Anexa
Grupa
Anexa
Grupa
Anexa
Grupa
Anexa
Grupa
Anexa

B
I
B
II
B
III
C
II
E

Substan˛ele
Ónscrise
Ón anex„

Poten˛ialul
de epuizare
al ozonului

CFC 11
CFC 12
CFC 113
CFC 114
CFC 115
halon-1211
halon-1301
halon-2402
Al˛i CFC

1,0
1,0
0,8
1,0
0,6
3,0
10
6,0
1

tetraclorur„ de carbon
metilcloroform
(1,1,1, Tricloretan)
HBrFC
bromur„ de metil

Valoarea
contingentului
pentru nivelul
calculat al
consumului1) Ón
anul 2006
(tone ODP2))

135

Valoarea
contingentului
pentru nivelul
calculat al
produc˛iei1) Ón
anul 2006
(tone ODP)

0

2,1

0

0

0

1,1

0

0

0,1

0

0

0,03—4,4

0

0

0,7

0

0

1)

Prin nivel calculat anual al consumului, respectiv al produc˛iei, se Ón˛elege defini˛ia prev„zut„ de Legea
nr. 84/1993 pentru aderarea Rom‚niei la Conven˛ia privind protec˛ia stratului de ozon, adoptat„ la Viena la 22 martie
1985, ∫i la Protocolul privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, ∫i
pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substan˛ele care epuizeaz„ stratul de ozon, adoptat
la cea de-a doua reuniune a p„r˛ilor de la Londra, din 27—29 iunie 1990.
2) Prin tone ODP se Ón˛elege valoarea rezultat„ prin multiplicarea valorilor exprimate Ón tone metrice cu poten˛ialul
de epuizare al ozonului.
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