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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Protocolului adi˛ional convenit prin notele verbale schimbate
Óntre Ministerul Afacerilor Externe din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor Externe
din Republica Albania, Ón numele Guvernului Rom‚niei ∫i al Consiliului de Mini∫tri
al Republicii Albania, transmise la Bucure∫ti la 26 mai 2005 ∫i, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005,
pentru modific„ri aduse la Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania
privind promovarea ∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la 11 mai 1994
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Protocolul adi˛ional convenit
prin notele verbale schimbate Óntre Ministerul Afacerilor
Externe din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor Externe din
Republica Albania, Ón numele Guvernului Rom‚niei ∫i al
Consiliului de Mini∫tri al Republicii Albania, transmise la

Bucure∫ti la 26 mai 2005 ∫i, respectiv, la Tirana la 15 iulie
2005, pentru modific„ri aduse la Acordul dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania privind promovarea
∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la
11 mai 1994, ratificat prin Legea nr. 107/1994.

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

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 aprilie 2006.
Nr. 94.

NOTA Nr. 193
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania
∫i, referindu-se la Nota verbal„ nr. 351 din data de 12 ianuarie 2005, are onoarea s„ propun„ Ón numele Guvernului
Rom‚niei Óncheierea unui protocol Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Consiliul de Mini∫tri al Republicii Albania, prin schimb de
note verbale, care va amenda Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania privind promovarea ∫i
protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la 11 mai 1994, av‚nd urm„torul con˛inut:
îGuvernul Rom‚niei ∫i Consiliul de Mini∫tri al Republicii Albania,
lu‚nd act de inten˛iile Rom‚niei de a amenda Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania
privind promovarea ∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la 11 mai 1994, denumit Ón continuare
Acordul, Ón vederea respect„rii obliga˛iilor ce Ói revin Ón calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene,
recunosc‚nd faptul c„ Rom‚nia, conform art. 307 din Tratatul instituind Comunitatea European„ ∫i termenelor
stabilite Ón cadrul negocierilor referitoare la viitorul Act de aderare la Uniunea European„, trebuie s„ Óntreprind„ toate
demersurile necesare pentru a elimina incompatibilit„˛ile Óntre dreptul comunitar ∫i toate acordurile interna˛ionale Óncheiate,
inclusiv Acordul,
hot„r‚nd, prin urmare, c„ este necesar ca anumite amendamente s„ fie aduse Acordului pentru a se evita astfel
de incompatibilit„˛i,
au convenit s„ Óncheie urm„torul protocol adi˛ional la Acord:
ARTICOLUL I

La articolul 1, paragraful 4 se va citi dup„ cum
urmeaz„:
«4. Termenul teritoriu al unei p„r˛i contractante Ónseamn„:
— Ón ceea ce prive∫te Rom‚nia, teritoriul Rom‚niei,
inclusiv marea sa teritorial„ ∫i spa˛iul aerian de deasupra
teritoriului ∫i m„rii teritoriale, asupra c„rora Rom‚nia Ó∫i
exercit„ suveranitatea, precum ∫i zona contigu„, platoul
continental ∫i zona economic„ exclusiv„ asupra c„rora

Rom‚nia Ó∫i exercit„ jurisdic˛ia, respectiv drepturile
suverane, Ón concordan˛„ cu propria sa legisla˛ie ∫i dreptul
interna˛ional;
— Ón ceea ce prive∫te Republica Albania, teritoriul aflat
sub suveranitatea Republicii Albania, inclusiv apele
teritoriale, precum ∫i zona economic„ exclusiv„ ∫i platoul
continental asupra c„rora Republica Albania Ó∫i exercit„, Ón
conformitate cu legile ∫i reglement„rile na˛ionale ∫i dreptul
interna˛ional, drepturile legale ∫i suverane.»
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ARTICOLUL II

La articolul 3, alineatul 1 va fi amendat prin ad„ugarea
unei noi formul„ri, astfel Ónc‚t acesta se va citi dup„ cum
urmeaz„:
«1. F„r„ a aduce prejudicii m„surilor adoptate de
Uniunea European„, nici una dintre p„r˛ile contractante nu
va supune investi˛iile celeilalte p„r˛i contractante unui
tratament mai pu˛in favorabil dec‚t cel acordat investi˛iilor
propriilor investitori sau investi˛iilor investitorilor oric„rui stat
ter˛.»
La articolul 3, alineatul 2 va fi amendat prin ad„ugarea
unei noi formul„ri, astfel Ónc‚t acesta se va citi dup„ cum
urmeaz„:
«2. F„r„ a aduce prejudicii m„surilor adoptate de
Uniunea European„, nici una dintre p„r˛ile contractante nu
va supune investitorii celeilalte p„r˛i contractante, Ón ceea
ce prive∫te activitatea lor Ón leg„tur„ cu investi˛iile de pe
teritoriul s„u, unui tratament mai pu˛in favorabil dec‚t cel
acordat propriilor investitori sau investitorilor oric„rui stat
ter˛.»
ARTICOLUL III

La articolul 3, alineatul 3 va fi amendat prin Ónlocuirea
Ón totalitate a formul„rii existente anterior Ón Acord cu
urm„toarea formulare:
«3. Prevederile prezentului acord referitoare la
tratamentul nediscriminatoriu, tratamentul na˛ional ∫i
tratamentul na˛iunii celei mai favorizate nu se vor aplica
avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare parte
contractant„, Ón virtutea apartenen˛ei la sau asocierii cu o
uniune vamal„, economic„ ori monetar„, o pia˛„ comun„
sau o zon„ de comer˛ liber, investitorilor proprii, ai statelor
membre ale unei astfel de uniuni, pie˛e comune ori zone
de comer˛ liber sau ai oric„rui stat ter˛.»
ARTICOLUL IV

Articolul 6 alineatul 1 va fi amendat prin ad„ugarea unei
noi formul„ri, astfel Ónc‚t acesta se va citi dup„ cum
urmeaz„:
«1. F„r„ a aduce prejudicii m„surilor adoptate de
Uniunea European„, fiecare parte contractant„ va garanta,
cu privire la investi˛iile investitorilor celeilalte p„r˛i
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contractante, transferul liber al capitalului investit ∫i al
veniturilor lor.»
ARTICOLUL V

Articolul 13 va fi amendat prin ad„ugarea unui nou
alineat, alineatul 4, cu urm„torul cuprins:
«4. Prin derogare de la alin. 1, Ón cazul ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„, prezentul acord va fi
amendat, dac„ este necesar, prin acordul p„r˛ilor, Ón
vederea asigur„rii conformit„˛ii prevederilor sale cu
obliga˛iile Rom‚niei rezult‚nd din calitatea de stat membru
al Uniunii Europene. Dac„ un asemenea acord nu poate fi
ob˛inut, Rom‚nia va avea dreptul de a denun˛a unilateral
prezentul acord. Acesta va Ónceta s„ se aplice la data la
care Rom‚nia va deveni membru cu drepturi depline al
Uniunii Europene sau, Ón cazul Ón care denun˛area se
produce dup„ data ader„rii, la 3 luni dup„ primirea
notific„rii de denun˛are.»
ARTICOLUL VI

Prezentul protocol adi˛ional va face parte integrant„ din
Acord, va r„m‚ne Ón vigoare pentru aceea∫i durat„ ca ∫i
Acordul amendat ∫i va fi supus procedurilor constitu˛ionale
cerute de legile na˛ionale ale p„r˛ilor contractante.“
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei are onoarea s„
propun„, dac„ textul protocolului este agreat de Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Albania, ca prezenta not„
verbal„ Ómpreun„ cu nota verbal„ de r„spuns din partea
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania s„
constituie Protocolul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Consiliul
de Mini∫tri al Republicii Albania, care va amenda Acordul
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania
privind promovarea ∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor,
semnat la Bucure∫ti la 11 mai 1994, ∫i care va intra Ón
vigoare la data primirii ultimei notific„ri prin care p„r˛ile
contractante Ó∫i vor comunica reciproc Óndeplinirea
procedurilor legale interne.
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei folose∫te acest
prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe al
Republicii Albania expresia Ónaltei sale considera˛iuni.
Bucure∫ti, 26 mai 2005.

REPUBLICA ALBANIA
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

NOTA Nr. 8.616
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei ∫i
are onoarea s„ confirme primirea Notei verbale nr. 193 din 26 mai 2005, av‚nd urm„torul con˛inut:
îMinisterul Afacerilor Externe al Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania
∫i, referindu-se la nota verbal„ nr. 351 din data de 12 ianuarie 2005, are onoarea s„ propun„ Ón numele Guvernului
Rom‚niei Óncheierea unui protocol Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Consiliul de Mini∫tri al Republicii Albania, prin schimb de
note verbale, care va amenda Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania privind promovarea ∫i
protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la 11 mai 1994, av‚nd urm„torul con˛inut:
«Guvernul Rom‚niei ∫i Consiliul de Mini∫tri al Republicii Albania,
lu‚nd act de inten˛iile Rom‚niei de a amenda Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania
privind promovarea ∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la 11 mai 1994, denumit Ón continuare
Acordul, Ón vederea respect„rii obliga˛iilor ce Ói revin Ón calitate de viitor stat membru al Uniunii Europene,
recunosc‚nd faptul c„ Rom‚nia, conform art. 307 din Tratatul instituind Comunitatea European„ ∫i termenelor
stabilite Ón cadrul negocierilor referitoare la viitorul Act de aderare la Uniunea European„, trebuie s„ Óntreprind„ toate
demersurile necesare pentru a elimina incompatibilit„˛ile Óntre dreptul comunitar ∫i toate acordurile interna˛ionale Óncheiate,
inclusiv Acordul,
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hot„r‚nd, prin urmare, c„ este necesar ca anumite amendamente s„ fie aduse Acordului pentru a se evita astfel
de incompatibilit„˛i,
au convenit s„ Óncheie urm„torul protocol adi˛ional la Acord:
ARTICOLUL I

La articolul 1, paragraful 4 se va citi dup„ cum
urmeaz„:
î4. Termenul teritoriu al unei p„r˛i contractante Ónseamn„:
— Ón ceea ce prive∫te Rom‚nia, teritoriul Rom‚niei,
inclusiv marea sa teritorial„ ∫i spa˛iul aerian de deasupra
teritoriului ∫i m„rii teritoriale, asupra c„rora Rom‚nia Ó∫i
exercit„ suveranitatea, precum ∫i zona contigu„, platoul
continental ∫i zona economic„ exclusiv„ asupra c„rora
Rom‚nia Ó∫i exercit„ jurisdic˛ia, respectiv drepturile
suverane, Ón concordan˛„ cu propria sa legisla˛ie ∫i dreptul
interna˛ional;
— Ón ceea ce prive∫te Republica Albania, teritoriul aflat
sub suveranitatea Republicii Albania, inclusiv apele
teritoriale, precum ∫i zona economic„ exclusiv„ ∫i platoul
continental asupra c„rora Republica Albania Ó∫i exercit„, Ón
conformitate cu legile ∫i reglement„rile na˛ionale ∫i dreptul
interna˛ional, drepturile legale ∫i suverane.“

cu privire la investi˛iile investitorilor celeilalte p„r˛i
contractante, transferul liber al capitalului investit ∫i al
veniturilor lor.“
ARTICOLUL V

Articolul 13 va fi amendat prin ad„ugarea unui nou
alineat, alineatul 4, cu urm„torul cuprins:
î4. Prin derogare de la alin. 1, Ón cazul ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„, prezentul acord va fi
amendat, dac„ este necesar, prin acordul p„r˛ilor, Ón
vederea asigur„rii conformit„˛ii prevederilor sale cu
obliga˛iile Rom‚niei rezult‚nd din calitatea de stat membru
al Uniunii Europene. Dac„ un asemenea acord nu poate fi
ob˛inut, Rom‚nia va avea dreptul de a denun˛a unilateral
prezentul acord. Acesta va Ónceta s„ se aplice la data la
care Rom‚nia va deveni membru cu drepturi depline al
Uniunii Europene sau, Ón cazul Ón care denun˛area se
produce dup„ data ader„rii, la 3 luni dup„ primirea
notific„rii de denun˛are.“

ARTICOLUL II

ARTICOLUL VI

La articolul 3, alineatul 1 va fi amendat prin ad„ugarea
unei noi formul„ri, astfel Ónc‚t acesta se va citi dup„ cum
urmeaz„:
î1. F„r„ a aduce prejudicii m„surilor adoptate de
Uniunea European„, nici una dintre p„r˛ile contractante nu
va supune investi˛iile celeilalte p„r˛i contractante unui
tratament mai pu˛in favorabil dec‚t cel acordat investi˛iilor
propriilor investitori sau investi˛iilor investitorilor oric„rui stat
ter˛.“
La articolul 3, alineatul 2 va fi amendat prin ad„ugarea
unei noi formul„ri, astfel Ónc‚t acesta se va citi dup„ cum
urmeaz„:
î2. F„r„ a aduce prejudicii m„surilor adoptate de
Uniunea European„, nici una dintre p„r˛ile contractante nu
va supune investitorii celeilalte p„r˛i contractante, Ón ceea
ce prive∫te activitatea lor Ón leg„tur„ cu investi˛iile de pe
teritoriul s„u, unui tratament mai pu˛in favorabil dec‚t cel
acordat propriilor investitori sau investitorilor oric„rui stat
ter˛.“

Prezentul protocol adi˛ional va face parte integrant„ din
Acord, va r„m‚ne Ón vigoare pentru aceea∫i durat„ ca ∫i
Acordul amendat ∫i va fi supus procedurilor constitu˛ionale
cerute de legile na˛ionale ale p„r˛ilor contractante.»

ARTICOLUL III

La articolul 3, alineatul 3 va fi amendat prin Ónlocuirea
Ón totalitate a formul„rii existente anterior Ón Acord cu
urm„toarea formulare:
î3. Prevederile prezentului acord referitoare la
tratamentul nediscriminatoriu, tratamentul na˛ional ∫i
tratamentul na˛iunii celei mai favorizate nu se vor aplica
avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare parte
contractant„, Ón virtutea apartenen˛ei la sau asocierii cu o
uniune vamal„, economic„ ori monetar„, o pia˛„ comun„
sau o zon„ de comer˛ liber, investitorilor proprii, ai statelor
membre ale unei astfel de uniuni, pie˛e comune ori zone
de comer˛ liber sau ai oric„rui stat ter˛.“
ARTICOLUL IV

Articolul 6 alineatul 1 va fi amendat prin ad„ugarea unei
noi formul„ri, astfel Ónc‚t acesta se va citi dup„ cum
urmeaz„:
î1. F„r„ a aduce prejudicii m„surilor adoptate de
Uniunea European„, fiecare parte contractant„ va garanta,

Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei are onoarea s„
propun„, dac„ textul protocolului este agreat de Ministerul
Afacerilor Externe al Republicii Albania, ca prezenta not„
verbal„ Ómpreun„ cu nota verbal„ de r„spuns din partea
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Albania s„
constituie Protocolul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Consiliul
de Mini∫tri al Republicii Albania, care va amenda Acordul
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania
privind promovarea ∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor,
semnat la Bucure∫ti la 11 mai 1994, ∫i care va intra Ón
vigoare la data primirii ultimei notific„ri prin care p„r˛ile
contractante Ó∫i vor comunica reciproc Óndeplinirea
procedurilor legale interne.
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei folose∫te acest
prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe al
Republicii Albania expresia Ónaltei sale considera˛iuni.“
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania are, de
asemenea, onoarea s„ accepte, Ón numele Consiliului de
Mini∫tri al Republicii Albania, propunerea descris„ Ón nota
verbal„ sus-men˛ionat„ ∫i s„ agreeze faptul c„ nota
verbal„ a ministerului Ómpreun„ cu prezenta not„ verbal„
de r„spuns vor constitui Protocolul dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Consiliul de Mini∫tri al Republicii Albania
pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Albania privind promovarea ∫i
protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la
11 mai 1994, care va intra Ón vigoare la data primirii
ultimei notific„ri prin care p„r˛ile contractante Ó∫i vor
comunica reciproc Óndeplinirea procedurilor legale interne.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Albania
folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor
Externe al Rom‚niei asigurarea Ónaltei sale considera˛iuni.
Tirana, 15 iulie 2005.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adi˛ional convenit prin notele verbale
schimbate Óntre Ministerul Afacerilor Externe din Rom‚nia ∫i Ministerul Afacerilor Externe
din Republica Albania, Ón numele Guvernului Rom‚niei ∫i al Consiliului de Mini∫tri
al Republicii Albania, transmise la Bucure∫ti la 26 mai 2005 ∫i, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005,
pentru modific„ri aduse la Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Albania
privind promovarea ∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la 11 mai 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 ratificarea
Protocolului adi˛ional convenit prin notele verbale schimbate
Óntre Ministerul Afacerilor Externe din Rom‚nia ∫i Ministerul
Afacerilor Externe din Republica Albania, Ón numele
Guvernului Rom‚niei ∫i al Consiliului de Mini∫tri al
Republicii Albania, transmise la Bucure∫ti la 26 mai 2005

∫i, respectiv, la Tirana la 15 iulie 2005, pentru modific„ri
aduse la Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Albania privind promovarea ∫i protejarea
reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bucure∫ti la 11 mai
1994, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 6 aprilie 2006.
Nr. 395.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a V-a a Ómputernici˛ilor, semnat la Baia Mare
la 23 decembrie 2005, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Ucrainei
privind cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor de frontier„,
semnat la Gala˛i la 30 septembrie 1997
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Protocolul*) Sesiunii a V-a a
Ómputernici˛ilor, semnat la Baia Mare la 23 decembrie 2005,
pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i

Guvernul Ucrainei privind cooperarea Ón domeniul
gospod„ririi apelor de frontier„, semnat la Gala˛i la
30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 februarie 2006.
Nr. 263.

*) Protocolul se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 356 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea atribu˛iilor ocoalelor silvice de stat ∫i ale celor constituite ca structuri proprii,
a obliga˛iilor ce revin de˛in„torilor de p„duri, Ón vederea respect„rii regimului silvic,
precum ∫i a Regulamentului de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005
privind administrarea p„durilor din Rom‚nia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 ∫i 17 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 139/2005 privind administrarea p„durilor din Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 38/2006,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ atribu˛iile ocoalelor silvice de stat
∫i ale celor constituite ca structuri proprii, obliga˛iile ce
revin de˛in„torilor de p„duri, Ón vederea respect„rii regimului
silvic, precum ∫i Regulamentul de aplicare a Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea
p„durilor din Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 38/2006, prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2
care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Constituie contraven˛ii ∫i se sanc˛ioneaz„
dup„ cum urmeaz„:
a) nerespectarea de c„tre proprietarii de p„duri a
obliga˛iei prev„zute la art. 1 din anexa nr. 1, cu amend„
de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);
b) nerespectarea de c„tre ∫eful ocolului silvic sau de c„tre
conduc„torul regiei publice locale cu specific exclusiv silvic,
dup„ caz, a obliga˛iei prev„zute la art. 2 alin. (2) din anexa
nr. 1, cu amend„ de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
Art. 3. — Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea
sanc˛iunilor se fac de c„tre personalul cu atribu˛ii de
control din cadrul autorit„˛ii publice centrale care r„spunde
de silvicultur„ ∫i din cadrul structurilor sale teritoriale.

Art. 4. — Contravenientul poate achita, pe loc sau Ón
termen de 48 de ore de la data Óncheierii procesului-verbal
ori, dup„ caz, de la data comunic„rii acestuia, jum„tate din
minimul amenzii prev„zute la art. 2, agentul constatator
f„c‚nd men˛iune despre aceast„ posibilitate Ón procesulverbal.
Art. 5. — Contraven˛iilor prev„zute la art. 2 le sunt
aplicabile 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.
Art. 6. — (1) Decontarea cheltuielilor prev„zute la
art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 ∫i ale Legii nr. 169/1997, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se realizeaz„ de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale.
(2) Metodologia de decontare a cheltuielilor se stabile∫te
prin ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii
rurale, Ón termen de 30 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 12 aprilie 2006.
Nr. 483.
ANEXA Nr. 1
ATRIBUﬁIILE

ocoalelor silvice de stat ∫i ale celor constituite ca structuri proprii, obliga˛iile proprietarilor de p„duri,
Ón vederea respect„rii regimului silvic
CAPITOLUL I
Atribu˛iile ocoalelor silvice
Art. 1. — Œn scopul gestion„rii durabile a p„durilor,
indiferent de forma de proprietate, proprietarii de p„duri din
Rom‚nia sunt obliga˛i s„ asigure, prin ocoale silvice care

se Ónfiin˛eaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón condi˛iile legii, realizarea
serviciilor silvice sau administrarea pentru p„durile pe care
le au Ón proprietate.
Art. 2. — (1) Ocoalele silvice constituite Ón condi˛iile legii
pot asigura, pe baze contractuale ∫i concuren˛iale, servicii
silvice sau administrarea altor p„duri dec‚t cele pentru care
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au fost constituite, cu adaptarea corespunz„toare a
statutului de func˛ionare.
(2) Ocoalele silvice ∫i regiile publice locale cu specific
silvic sunt obligate ca Ón termen de 15 zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri s„ fac„ publice
limitele minime ∫i maxime ale valorii tarifelor pentru
serviciile silvice pe care le asigur„, precum ∫i pentru
administrarea p„durilor.
(3) Tarifele prev„zute la alin. (2) se stabilesc Ón
lei/ha/an.
(4) Œn tarifele prev„zute la alin. (2) nu se includ:
a) cheltuielile necesare pentru aprovizionarea material„
pentru realizarea lucr„rilor de Ómp„duriri, a lucr„rilor de
combatere a d„un„torilor forestieri ∫i a unor lucr„ri a c„ror
necesitate rezult„ din apari˛ia unor situa˛ii excep˛ionale;
b) cheltuielile necesare pentru realizarea lucr„rilor
silvice.
(5) Cheltuielile prev„zute la alin. (4) se suport„ de c„tre
proprietar.
(6) Ofertele de tarife prev„zute la alin. (2) se public„ de
fiecare ocol silvic care are activitate pe raza unei unit„˛i
administrativ-teritoriale, la locul de afi∫aj al prim„riei unit„˛ii
administrativ-teritoriale respective, cu obliga˛ia men˛inerii
acestor oferte afi∫ate pe o perioad„ de 6 luni.
(7) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (6), pot afi∫a
oferte ∫i alte ocoale silvice care sunt interesate s„
realizeze serviciile silvice sau administrarea p„durilor aflate
pe teritoriul unit„˛ii administrativ-teritoriale respective.
(8) Serviciile silvice prestate de ocoalele silvice se
asigur„ numai Ón pachet de servicii.
Art. 3. — (1) Contractul de servicii silvice sau de
administrare a p„durii, dup„ caz, se Óncheie la solicitarea
adresat„ de fiecare proprietar de p„dure ocolului silvic
pentru care opteaz„.
(2) Contractul pentru servicii silvice se Óncheie pentru o
perioad„ de minimum un an calendaristic sau pentru o
perioad„ care s„ fie format„ din ani calendaristici Óntregi.
(3) Face excep˛ie frac˛iunea din anul Ón care se Óncheie
primul contract, Ón conformitate cu prevederile art. 8
alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 139/2005 privind administrarea p„durilor din Rom‚nia,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 38/2006, care se cumuleaz„ cu perioada prev„zut„ la
alin. (2).
(4) Serviciul de paz„ pentru proprietatea forestier„
respectiv„ se include obligatoriu Ón pachetul de servicii
dac„ proprietarul de p„dure nu face dovada la Óncheierea
contractului de prest„ri servicii silvice c„ Ó∫i asigur„ paza
propriet„˛ii forestiere conform art. 2 alin. (1) ∫i art. 5
alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor ∫i protec˛ia persoanelor, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
Art. 4. — (1) Administrarea p„durii asigurat„ de
ocoalele silvice presupune realizarea obligatorie de c„tre
acestea at‚t a serviciilor silvice, c‚t ∫i a altor ac˛iuni ∫i
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activit„˛i cu caracter economic, contabil, juridic, prev„zute
de lege ∫i convenite de proprietar cu ocolul silvic respectiv,
Ón conformitate cu documentul prin care proprietarul a ini˛iat
Ónfiin˛area ocolului silvic sau pe baze contractuale.
(2) Contractul pentru administrarea p„durii, indiferent de
m„rimea propriet„˛ii ∫i de forma de proprietate, se Óncheie
pentru perioada de timp prev„zut„ la art. 17 alin. (1) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea
regimului silvic ∫i administrarea fondului forestier na˛ional,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
CAPITOLUL II
Obliga˛iile de˛in„torilor de p„duri
SECﬁIUNEA A
Obliga˛iile ocoalelor silvice

Art. 5. — Ocolul silvic care asigur„ serviciile silvice sau
administrarea p„durii este obligat s„ realizeze lucr„rile
tehnice necesare pentru a asigura managementul
corespunz„tor al propriet„˛ii forestiere respective, cu
aplicarea regulilor regimului silvic ∫i cu respectarea
prevederilor art. 2 alin. (4).
Art. 6. — (1) Ocolul silvic este obligat s„ comunice
inspectoratului teritorial de regim silvic ∫i de v‚n„toare care
are competen˛„ teritorial„ situa˛ia contractelor Óncheiate, pe
tipuri (servicii silvice sau de administrare), pe proprietari ∫i
pe unit„˛ile administrativ-teritoriale unde se g„sesc p„durile
pentru care au fost Óncheiate contracte.
(2) Œn termenul prev„zut la art. 8 alin. (1) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 38/2006,
comunicarea prev„zut„ la alin. (1) se realizeaz„ lunar,
p‚n„ la data de 10 a lunii urm„toare lunii pentru care se
face comunicarea.
(3) Dup„ expirarea termenului prev„zut la alin. (2),
comunicarea se face Ón termen de 30 de zile de la data
Óncheierii contractului.
Art. 7. — Ocolul silvic este obligat s„ Óntocmeaz„
eviden˛a analitic„ a constituirii ∫i cheltuirii fondului de
conservare ∫i regenerare a p„durilor, prev„zut de art. 81
din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pentru fiecare
proprietar.
SECﬁIUNEA B
Obliga˛iile proprietarilor de p„duri

Art. 8. — Obliga˛iile proprietarilor de p„duri, prev„zute
la art. 8 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, indiferent
de m„rimea propriet„˛ii ∫i de forma de proprietate, sunt
preluate de ocolul silvic Ónfiin˛at de proprietar sau de ocolul
silvic cu care acesta are Óncheiat contract pentru servicii
silvice sau pentru administrarea p„durii, Ón baza acestui
contract ∫i cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (4).
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ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea p„durilor din Rom‚nia,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 38/2006
Art. 1. — (1) Constituirea unit„˛ilor de baz„ pentru
amenajamentele de tip I ∫i de tip II Ón care sunt incluse
propriet„˛i care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la art. 6
lit. b) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 38/2006,
se aprob„ prin decizie a inspectorului-∫ef al inspectoratului
teritorial de regim silvic ∫i de v‚n„toare.
(2) Programul de amenajare a p„durilor se aprob„ anual
de conduc„torul autorit„˛ii publice centrale care r„spunde
de silvicultur„.
Art. 2. — Œn vederea Óntocmirii amenajamentelor silvice
Ón conformitate cu prevederile art. 5 ∫i 6 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 38/2006, inspectoratele
teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare din subordinea
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„
organizeaz„ licita˛iile Ón conformitate cu prevederile legale
referitoare la achizi˛iile publice.
Art. 3. — (1) Amenajamentele silvice Óntocmite Ón
conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 139/2005, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 38/2006, se avizeaz„ Ón comisia
tehnic„ de specialitate constituit„ Ón cadrul autorit„˛ii publice
centrale care r„spunde de silvicultur„ ∫i se aprob„ prin
ordin al conduc„torului autorit„˛ii publice centrale care
r„spunde de silvicultur„.
(2) Cheltuielile pentru elaborarea amenajamentelor silvice
se deconteaz„:
a) de administratorii p„durilor proprietate public„ a
statului, pentru p„durile proprietate public„ a statului pe
care le administreaz„;
b) de inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de
v‚n„toare, aflate Ón subordinea autorit„˛ii publice centrale

care r„spunde de silvicultur„, pentru amenajamentele
Óntocmite Ón conformitate cu prevederile art. 6 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 38/2006;
c) de proprietari, pentru amenajamentele de tip II a
c„ror Óntocmire nu se asigur„ de la bugetul de stat.
(3) Pentru amenajamentele care se deconteaz„ Ón
conformitate cu prevederile alin. 2 lit. b) sunt aplicabile
normele de decontare prev„zute Ón Hot„r‚rea Guvernului
nr. 163/2000 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru acordarea, utilizarea ∫i controlul sumelor destinate
proprietarilor de p„duri, indiferent de forma de proprietate,
pentru efectuarea unor lucr„ri de gospod„rire, Ón scopul
asigur„rii integrit„˛ii fondului forestier na˛ional ∫i gestion„rii
durabile a p„durilor.
Art. 4. — Normele tehnice pentru amenajarea p„durilor,
aprobate prin Ordinul ministrului apelor, p„durilor ∫i
protec˛iei mediului nr. 1.672/2000, r„m‚n valabile p‚n„ la
data elabor„rii normelor pentru amenajarea p„durilor Ón
conformitate cu prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 139/2005, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 38/2006, dar nu mai t‚rziu de
12 luni de la data intr„rii Ón vigoare a prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
Art. 5. — Studiile de transformare a p„∫unilor
Ómp„durite aprobate sau cele pentru care a fost realizat„
recep˛ia lucr„rilor de teren p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri r„m‚n valabile p‚n„ la Óntocmirea
amenajamentului silvic Ón conformitate cu prevederile
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 38/2006, dar nu
mai t‚rziu de data Óncet„rii valabilit„˛ii lor.
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