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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 165 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul unic, Ónaintea punctului 1 se introduc
dou„zeci ∫i patru de noi puncte, punctele 1—24, cu
urm„torul cuprins:
î1. La articolul 18, alineatul (4) va avea urm„torul
cuprins:
«(4) Contribuabilul f„r„ domiciliu fiscal Ón Rom‚nia, care
are obliga˛ia de a depune declara˛ii la organele fiscale,
trebuie s„ desemneze un Ómputernicit, cu domiciliul fiscal Ón
Rom‚nia, care s„ Óndeplineasc„, Ón numele ∫i din averea
contribuabilului, obliga˛iile acestuia din urm„ fa˛„ de organul
fiscal.»
2. La articolul 25 alineatul (2), dup„ litera d) se
introduce o nou„ liter„, litera d1), cu urm„torul cuprins:
«d1) persoana juridic„, pentru obliga˛iile fiscale datorate
de sediile secundare ale acesteia;».
3. La articolul 27, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
«(2) Persoana juridic„ r„spunde solidar cu debitorul
declarat insolvabil Ón condi˛iile prezentului cod sau declarat
insolvent dac„, direct ori indirect, controleaz„, este
controlat„ sau se afl„ sub control comun cu debitorul, dac„
desf„∫oar„ efectiv aceea∫i activitate sau acelea∫i activit„˛i
ca ∫i debitorul ∫i dac„ este Óndeplinit„ cel pu˛in una dintre
urm„toarele condi˛ii:
a) dob‚nde∫te, cu orice titlu, dreptul de proprietate
asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea
contabil„ a acestor active reprezint„ cel pu˛in jum„tate din
valoarea contabil„ net„ a tuturor activelor corporale ale
dob‚nditorului;
b) are raporturi comerciale contractuale cu clien˛ii ∫i/sau
cu furnizorii, al˛ii dec‚t cei de utilit„˛i, care, Ón propor˛ie de
cel pu˛in jum„tate, au avut sau au raporturi contractuale cu
debitorul;
c) are raporturi de munc„ sau civile de prest„ri de
servicii cu cel pu˛in jum„tate dintre angaja˛ii sau prestatorii
de servicii ai debitorului.»
4. Dup„ articolul 68 se introduce un nou articol,
articolul 681, cu urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 681
Termenul de solu˛ionare a cererilor contribuabililor

(1) Cererile depuse de c„tre contribuabil potrivit
prezentului cod se solu˛ioneaz„ de c„tre organul fiscal Ón
termen de 45 de zile de la Ónregistrare.
(2) Œn situa˛iile Ón care, pentru solu˛ionarea cererii, sunt
necesare informa˛ii suplimentare relevante pentru luarea

deciziei, acest termen se prelunge∫te cu perioada cuprins„
Óntre data solicit„rii ∫i data primirii informa˛iilor solicitate.»
5. La articolul 76 alineatul (1), litera b) va avea
urm„torul cuprins:
«b) categoriile de obliga˛ii fiscale de declarare, potrivit
legii, denumite vector fiscal; categoriile de obliga˛ii fiscale
care se Ónscriu Ón vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al
ministrului finan˛elor publice;»
6. La articolul 78, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
«(1) Eviden˛ele contabile ∫i fiscale vor fi p„strate, dup„
caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile
secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau
pot fi Óncredin˛ate spre p„strare unei societ„˛i autorizate,
potrivit legii, s„ presteze servicii de arhivare.»
7. La articolul 78, dup„ alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
«(11) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), eviden˛ele
contabile ∫i fiscale ale exerci˛iului financiar Ón curs se
p„streaz„, dup„ caz, la domiciliul fiscal al contribuabililor,
la sediile secundare ale acestora sau, Ón perioada 1—25 a
lunii urm„toare, la sediul persoanei fizice ori juridice
autorizate pentru prelucrarea lor Ón vederea Óntocmirii
declara˛iilor fiscale.»
8. La articolul 79 alineatul (3), dup„ litera c) se
introduce o nou„ liter„, litera d), cu urm„torul cuprins:
«d) pentru obliga˛ia fiscal„ nu rezult„, Ón perioada de
raportare, sume de plat„, dar exist„ obliga˛ia declarativ„,
conform legii.»
9. La articolul 84, alineatul (6) va avea urm„torul
cuprins:
«(6) Decizia de impunere ∫i decizia referitoare la
obliga˛iile de plat„ accesorii constituie ∫i Ón∫tiin˛„ri de plat„,
de la data comunic„rii acestora, Ón condi˛iile Ón care se
stabilesc sume de plat„.»
10. La articolul 92 alineatul (3), dup„ litera d) se
introduce o nou„ liter„, litera d1), cu urm„torul cuprins:
«d 1 ) stabilirea corect„ a bazei de impunere, a
diferen˛elor datorate Ón plus sau Ón minus, dup„ caz, fa˛„
de crean˛a fiscal„ declarat„ ∫i/sau stabilit„, dup„ caz, la
momentul Ónceperii inspec˛iei fiscale;»
11. La articolul 92 alineatul (3), litera e) va avea
urm„torul cuprins:
«e) stabilirea de diferen˛e de obliga˛ii fiscale de plat„,
precum ∫i a obliga˛iilor fiscale accesorii aferente acestora;».
12. La articolul 96, partea introductiv„ a alineatului (3)
va avea urm„torul cuprins:
«(3) La celelale categorii de contribuabili inspec˛ia
fiscal„ se efectueaz„ asupra crean˛elor n„scute Ón ultimii
3 ani fiscali pentru care exist„ obliga˛ia depunerii
declara˛iilor fiscale. Inspec˛ia fiscal„ se poate extinde pe
perioada de prescrip˛ie a dreptului de a stabili obliga˛ii
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fiscale, dac„ este identificat„ cel pu˛in una dintre
urm„toarele situa˛ii:».
13. La articolul 96 alineatul (3), litera b) va avea
urm„torul cuprins:
«b) nu au fost depuse declara˛ii fiscale Ón interiorul
termenului de prescrip˛ie;».
14. La articolul 100 alineatul (2), dup„ litera c) se
introduce o nou„ liter„, litera d), cu urm„torul cuprins:
«d) Ón cazul refacerii controlului ca urmare a unei
dispozi˛ii de reverificare cuprinse Ón decizia de solu˛ionare
a contesta˛iei.»
15. La articolul 100, dup„ alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
«(3) Pe durata unei inspec˛ii fiscale pentru solu˛ionarea
unei cereri a contribuabilului, organul de inspec˛ie poate
decide efectuarea unei inspec˛ii generale sau par˛iale. Œn
acest caz, prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), avizul
de inspec˛ie se comunic„ contribuabilului chiar Ón cursul
efectu„rii inspec˛iei pentru solu˛ionarea cererii.»
16. La articolul 102, dup„ alineatul (2) se introduc trei
noi alineate, alineatele (3)—(5), cu urm„torul cuprins:
«(3) Perioadele Ón care derularea inspec˛iei fiscale este
suspendat„ nu sunt incluse Ón calculul duratei acesteia,
conform prevederilor alin. (1) ∫i (2).
(4) Conduc„torul inspec˛iei fiscale competent poate
decide suspendarea unei inspec˛ii fiscale ori de c‚te ori
sunt motive justificate pentru aceasta.
(5) Condi˛iile ∫i modalit„˛ile de suspendare a unei
inspec˛ii fiscale se vor stabili prin ordin al pre∫edintelui
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, care se public„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.»
17. La articolul 107, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
«(2) La finalizarea inspec˛iei fiscale, raportul Óntocmit va
sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde
∫i diferen˛e Ón plus sau Ón minus, dup„ caz, fa˛„ de
crean˛a fiscal„ existent„ la momentul Ónceperii inspec˛iei
fiscale. Œn cazul Ón care baza de impunere nu se modific„,
acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea
bazei de impunere.»
18. Dup„ articolul 109 se introduce un nou articol,
articolul 1091, cu urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 1091
Certificatul de atestare fiscal„

(1) Certificatul de atestare fiscal„ se emite de organul
fiscal competent, la solicitarea contribuabilului.
(2) Certificatul de atestare fiscal„ se elibereaz„ pe baza
datelor cuprinse Ón eviden˛a pe pl„titor a organului fiscal
competent ∫i cuprinde crean˛ele fiscale exigibile, existente
Ón sold Ón ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii,
denumit„ lun„ de referin˛„.
(3) Œn primele 5 zile lucr„toare ale lunii se emit
certificate de atestare fiscal„ Ón care se men˛ioneaz„
crean˛ele fiscale exigibile, existente Ón sold la sf‚r∫itul lunii
anterioare lunii de referin˛„.
(4) Certificatul de atestare fiscal„ se emite Ón termen de
5 zile lucr„toare de la data depunerii cererii de c„tre
contribuabil ∫i poate fi utilizat de contribuabil pe o perioad„
de p‚n„ la 30 de zile de la data emiterii. Œn cazul
persoanelor fizice, perioada Ón care poate fi utilizat este de
p‚n„ la 90 de zile de la data emiterii. Pe perioada de
utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, Ón
original sau Ón copie legalizat„, oric„rui solicitant.
(5) Œn situa˛ia Ón care, Ón conformitate cu art. 112 alin. (3),
exist„ cereri de compensare aflate Ón termenul legal de
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solu˛ionare, certificatul fiscal se elibereaz„ cu men˛iunea cerere
de compensare Ón curs de solu˛ionare pentru suma de ... .»
19. La articolul 110, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
«(2) Plata obliga˛iilor fiscale se efectueaz„ de c„tre
debitori, distinct pe fiecare impozit, tax„, contribu˛ie ∫i alte
sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv
major„ri de Ónt‚rziere. Dispozi˛iile art. 1093 din Codul civil
se aplic„ Ón mod corespunz„tor.»
20. La articolul 110, dup„ alineatul (3) se introduc patru
noi alineate, alineatele (4)—(7), cu urm„torul cuprins:
«(4) Pentru crean˛ele fiscale administrate de Agen˛ia
Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ ∫i unit„˛ile subordonate,
organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua Óndreptarea
erorilor din documentele de plat„ Óntocmite de acesta ∫i va
considera valabil„ plata de la momentul efectu„rii acesteia,
Ón suma ∫i din contul debitorului Ónscrise Ón documentul de
plat„, cu condi˛ia debit„rii contului acestuia ∫i a credit„rii
unui cont bugetar.
(5) Prevederile alin. (4) se aplic„ Ón mod corespunz„tor
∫i de c„tre celelalte autorit„˛i publice care, potrivit legii,
administreaz„ crean˛e fiscale.
(6) Cererea poate fi depus„ Ón termen de un an de la
data pl„˛ii, sub sanc˛iunea dec„derii.
(7) Procedura de Óndreptare a erorilor va fi aprobat„
prin ordin al ministrului finan˛elor publice.»
21. La articolul 116, dup„ alineatul (1) se introduc dou„
noi alineate, alineatele (11) ∫i (12), cu urm„torul cuprins:
«(11) Pentru diferen˛ele suplimentare de crean˛e fiscale
rezultate din corectarea declara˛iilor sau modificarea unei
decizii de impunere, major„rile de Ónt‚rziere se datoreaz„
Óncep‚nd cu ziua imediat urm„toare scaden˛ei crean˛ei
fiscale pentru care s-a stabilit diferen˛a ∫i p‚n„ la data
stingerii acesteia inclusiv.
(1 2 ) Œn situa˛ia Ón care diferen˛ele rezultate din
corectarea declara˛iilor sau modificarea unei decizii de
impunere sunt negative Ón raport cu sumele stabilite ini˛ial,
se datoreaz„ major„ri de Ónt‚rziere pentru suma datorat„
dup„ corectare ori modificare, Óncep‚nd cu ziua imediat
urm„toare scaden˛ei ∫i p‚n„ la data stingerii acesteia
inclusiv.»
22. La articolul 116, alineatul (2) litera b) se abrog„.
23. Articolul 120 va avea urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 120
Dob‚nzi Ón cazul sumelor de restituit sau de rambursat
de la buget

(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la
buget contribuabilii au dreptul la dob‚nd„ din ziua
urm„toare expir„rii termenului prev„zut la art. 113 alin. (2)
sau la art. 199, dup„ caz. Acordarea dob‚nzilor astfel
acumulate se face la cererea contribuabililor.
(2) Dob‚nda datorat„ este la nivelul major„rii de
Ónt‚rziere prev„zute de prezentul cod ∫i se suport„ din
acela∫i buget din care se restituie ori se ramburseaz„,
dup„ caz, sumele solicitate de pl„titori.»
24. La articolul 126, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
«(2) Se dispun m„suri asigur„torii sub forma popririi
asigur„torii ∫i sechestrului asigur„toriu asupra bunurilor
publice mobile ∫i/sau imobile proprietate a debitorului,
precum ∫i asupra veniturilor acestuia, c‚nd exist„ pericolul
ca acesta s„ se sustrag„, s„ Ó∫i ascund„ ori s„ Ó∫i
risipeasc„ patrimoniul, periclit‚nd sau Óngreun‚nd Ón mod
considerabil colectarea.»“
2. La articolul unic, punctul 1 devine punctul 25.
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3. La articolul unic, dup„ punctul 1, devenit punctul 25, se
introduce un nou punct, punctul 26, cu urm„torul cuprins:
î26. La articolul 133, alineatul (5) va avea urm„torul
cuprins:
«(5) Pentru efectuarea procedurii de executare silit„
este competent organul de executare Ón a c„rui raz„
teritorial„ se g„sesc bunurile urm„ribile, coordonarea
Óntregii execut„ri revenind organului de executare Ón a c„rui
raz„ teritorial„ Ó∫i are domiciliul fiscal debitorul sau organul
de executare competent, desemnat potrivit art. 33, dup„
caz. Œn cazul Ón care executarea silit„ se face prin poprire,
aplicarea m„surii de executare silit„ se face de c„tre
organul de executare coordonator.»“
4. La articolul unic, punctul 2 devine punctul 27.
5. La articolul unic, dup„ punctul 2, devenit punctul 27,
se introduc opt noi puncte, punctele 28—35, cu urm„torul
cuprins:
î28. La articolul 146, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
«(1) Dac„ ter˛ul poprit Ón∫tiin˛eaz„ organul de executare
c„ nu datoreaz„ vreo sum„ de bani debitorului urm„rit,
precum ∫i Ón cazul Ón care se invoc„ alte neregularit„˛i
privind Ónfiin˛area popririi, instan˛a judec„toreasc„ Ón a c„rei
raz„ teritorial„ se afl„ domiciliul sau sediul ter˛ului poprit, la
cererea organului de executare ori a altei p„r˛i interesate,
pe baza probelor administrate, va pronun˛a men˛inerea sau
desfiin˛area popririi.»
29. La articolul 154, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
«(1) Bunurile mobile ∫i/sau imobile, proprietate a
debitorului, pot fi valorificate individual ∫i/sau Ón ansamblu
dac„ organul de executare apreciaz„ c„ astfel acestea pot
fi v‚ndute Ón condi˛ii mai avantajoase.»
30. La articolul 154, dup„ alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
«(11) Organul de executare Ó∫i poate schimba op˛iunea
Ón orice faz„ a execut„rii, cu reluarea procedurii.»
31. La articolul 158, alineatul (4) va avea urm„torul
cuprins:
«(4) Anun˛ul privind v‚nzarea cuprinde urm„toarele
elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis;
c) numele ∫i semn„tura persoanelor Ómputernicite ale
organului fiscal, potrivit legii, ∫i ∫tampila organului fiscal
emitent;
d) num„rul dosarului de executare silit„;
e) bunurile care se ofer„ spre v‚nzare ∫i descrierea lor
sumar„;
f) pre˛ul de evaluare ori pre˛ul de pornire a licita˛iei, Ón
cazul v‚nz„rii la licita˛ie, pentru fiecare bun oferit spre
v‚nzare;
g) indicarea, dac„ este cazul, a drepturilor reale ∫i a
privilegiilor care greveaz„ bunurile;
h) data, ora ∫i locul v‚nz„rii;
i) invita˛ia, pentru to˛i cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor, s„ Ón∫tiin˛eze despre aceasta organul de
executare Ónainte de data stabilit„ pentru v‚nzare;
j) invita˛ia c„tre to˛i cei interesa˛i Ón cump„rarea
bunurilor s„ se prezinte la termenul de v‚nzare la locul
fixat Ón acest scop ∫i p‚n„ la acel termen s„ prezinte
oferte de cump„rare;
k) men˛iunea c„ ofertan˛ii sunt obliga˛i s„ depun„, Ón
cazul v‚nz„rii prin licita˛ie, p‚n„ la termenul de v‚nzare, o
tax„ de participare reprezent‚nd 10% din pre˛ul de pornire
a licita˛iei;
l) men˛iunea c„ to˛i cei interesa˛i Ón cump„rarea
bunurilor trebuie s„ prezinte dovada emis„ de organele
fiscale c„ nu au obliga˛ii fiscale restante;
m) data afi∫„rii publica˛iei de v‚nzare.»

32. La articolul 163, dup„ alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
«(11) Œn cazul bunurilor sechestrate ce nu au putut fi
valorificate nici la a treia licita˛ie, cu ocazia relu„rii
procedurii Ón cadrul termenului de prescrip˛ie, dac„ organul
de executare consider„ c„ nu se impune o nou„ evaluare,
pre˛ul de pornire a licita˛iei nu poate fi mai mic dec‚t 50%
din pre˛ul de evaluare a bunurilor.»
33. La articolul 164, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
«(2) Prevederile alin. (1) se aplic„ ∫i Ón cazul Ón care
executarea silit„ este suspendat„ ca urmare a aprob„rii
unei Ónlesniri la plata obliga˛iilor fiscale, potrivit legi.»
34. La articolul 164, dup„ alineatul (7) se introduc dou„
noi alineate, alineatele (71) ∫i (72), cu urm„torul cuprins:
«(71) La data Óntocmirii procesului-verbal pentru trecerea
Ón proprietatea public„ a statului a bunului imobil Ónceteaz„
m„sura de indisponibilizare a acestuia, precum ∫i, dac„
este cazul, calitatea de administrator-sechestru a
persoanelor desemnate conform legii.
(72) Eventualele cheltuieli de administrare efectuate Ón
perioada cuprins„ Óntre data Óncheierii procesului-verbal de
trecere Ón proprietatea public„ a statului a bunurilor imobile
∫i preluarea Ón administrare prin hot„r‚re a Guvernului sunt
suportate de institu˛ia public„ solicitant„. Œn cazul Ón care
Guvernul hot„r‚∫te darea Ón administrare c„tre alt„
institu˛ie public„ dec‚t cea solicitant„, cheltuielile de
administrare se suport„ de c„tre institu˛ia public„ c„reia i
s-a dat Ón administrare.»
35. La articolul 164, dup„ alineatul (8) se introduce un
nou alineat, alineatul (9), cu urm„torul cuprins:
«(9) Œn cazul Ón care, Ón interiorul termenului de
prescrip˛ie a crean˛elor fiscale, comisia prev„zut„ la alin. (3)
este sesizat„ asupra unor aspecte privind bunurile imobile,
necunoscute la data aprob„rii cererii debitorului, aceasta
poate decide, pe baza documentelor prezentate, revocarea,
Ón tot sau Ón parte, a deciziei prin care s-a aprobat
stingerea unor crean˛e fiscale prin trecerea bunurilor
imobile Ón proprietatea public„ a statului. Debitorul
persoan„ juridic„ va fi obligat la plata sumelor stinse prin
aceast„ modalitate.»“
6. La articolul unic, punctul 3 devine punctul 36.
7. La articolul unic, punctul 4 devine punctul 37.
8. La articolul unic, dup„ punctul 4, devenit punctul 37,
se introduc patru noi puncte, punctele 38—41, cu
urm„torul cuprins:
î38. Articolul 185 va avea urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 185

Suspendarea execut„rii actului administrativ fiscal
(1) Introducerea contesta˛iei pe calea administrativ„ de
atac nu suspend„ executarea actului administrativ fiscal.
(2) Dispozi˛iile prezentului articol nu aduc atingere
dreptului contribuabilului de a cere suspendarea actului
administrativ fiscal, Ón temeiul Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modific„rile ulterioare, cu
condi˛ia depunerii unei garan˛ii la nivelul sumei contestate.»
39. La articolul 189 alineatul (1), litera b) va avea
urm„torul cuprins:
«b) neÓndeplinirea la termen a obliga˛iilor de declarare
prev„zute de lege, a bunurilor ∫i veniturilor impozabile sau,
dup„ caz, a impozitelor, taxelor, contribu˛iilor ∫i a altor
sume;».
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Art. II. — (1) Dispozi˛iile prezentei legi intr„ Ón vigoare
la 30 de zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, ∫i se aplic„ actelor de procedur„
Óndeplinite Óncep‚nd cu aceast„ dat„. Prin excep˛ie,
dispozi˛iile art. 1091 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se aplic„ de la data
de Ónt‚i a lunii urm„toare celei Ón care a intrat Ón vigoare
prezenta lege.

«ARTICOLUL 199

Dispozi˛ii privind termenele
Termenele Ón curs la data intr„rii Ón vigoare a
prezentului cod se calculeaz„ dup„ normele legale Ón
vigoare la data c‚nd au Ónceput s„ curg„.»
41. Dup„ articolul 200 se introduce un nou articol,
articolul 2001, cu urm„torul cuprins:
«ARTICOLUL 2001

Constatarea faptelor ce pot constitui infrac˛iuni
Constatarea faptelor ce pot constitui infrac˛iuni Ón
condi˛iile art. 2961 din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, este de
competen˛a organului fiscal din cadrul Agen˛iei Na˛ionale
de Administrare Fiscal„ ∫i a G„rzii Financiare.»“

(2) Suspendarea execut„rii actului administrativ fiscal
dispus„ de organul de solu˛ionare a contesta˛iei Ónainte de
intrarea Ón vigoare a prezentei legi continu„ s„ Ó∫i produc„
efectele p‚n„ la solu˛ionarea contesta˛iei.

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, 15 mai 2006.
Nr. 158.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„
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. 165/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„ ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 11 mai 2006.
Nr. 690.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2003
pentru stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea
unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor,
a altor organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi se
abrog„ art. 7 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor m„suri privind

Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor
structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a
ministerelor, a altor organe de specialitate ale administra˛iei
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publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie
2003, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 194/2004, cu
modific„rile ulterioare.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
ca, la propunerea ordonatorilor de credite, s„ introduc„

modific„rile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei
legi Ón structura bugetului de stat, precum ∫i Ón volumul ∫i
structura bugetelor Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale
∫i Familiei ∫i Consiliului Economic ∫i Social.

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, 16 mai 2006.
Nr. 170.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 7 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 64/2003 pentru stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea, reorganizarea
sau func˛ionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor,
a altor organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i a unor institu˛ii publice
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 „:
din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor,
a altor organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale ∫i a unor institu˛ii publice ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind abrogarea
art. 7 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 64/2003 pentru stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area,
organizarea, reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 15 mai 2006.
Nr. 716.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Uniunea Latin„
privind Ónfiin˛area unui birou al Uniunii Latine la Bucure∫ti ∫i privilegiile ∫i imunit„˛ile
Biroului Uniunii Latine pe teritoriul Rom‚niei, semnat la Bucure∫ti la 14 octombrie 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Uniunea Latin„ privind
Ónfiin˛area unui birou al Uniunii Latine la Bucure∫ti

∫i privilegiile ∫i imunit„˛ile Biroului Uniunii Latine
pe teritoriul Rom‚niei, semnat la Bucure∫ti la
14 octombrie 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

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 mai 2006.
Nr. 177.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 444/23.V.2006

7

ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Uniunea Latin„ privind Ónfiin˛area unui birou al Uniunii Latine la Bucure∫ti
∫i privilegiile ∫i imunit„˛ile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul Rom‚niei
Guvernul Rom‚niei ∫i Uniunea Latin„, denumite Ón continuare p„r˛i,
Ón baza Conven˛iei de creare a Uniunii Latine, adoptat„ la Madrid la 15 mai 1954, la care Rom‚nia a aderat prin
Decretul Consiliului de Stat nr. 421 din 5 decembrie 1979,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ p„r˛ile au convenit, prin rezolu˛ia celui de-al VIII-lea Congres al Uniunii Latine,
desf„∫urat la Paris Ón anul 1986, Ónfiin˛area Ón Rom‚nia a unui birou al Uniunii Latine,
au convenit asupra celor ce urmeaz„:
I. Statutul, privilegiile ∫i imunit„˛ile Uniunii Latine
ARTICOLUL 1
Biroul Uniunii Latine din Bucure∫ti

1.1. Uniunea Latin„ Ó∫i va desf„∫ura activitatea pe
teritoriul Rom‚niei, prin intermediul unui birou situat Ón
Bucure∫ti, denumit Ón continuare Birou.
1.2. Biroul va fi condus de un director.
1.3. Activit„˛ile Biroului se vor desf„∫ura Ón conformitate
cu prevederile prezentului acord ∫i cu respectarea legisla˛iei
rom‚ne Ón vigoare.
ARTICOLUL 2
Personalitate juridic„

2.1. Uniunea Latin„ se bucur„ pe teritoriul Rom‚niei de
personalitatea juridic„ necesar„ pentru exercitarea deplin„
a func˛iilor sale, a∫a cum a fost stabilit„ prin art. II din
Conven˛ia de creare a Uniunii Latine, adoptat„ la Madrid la
15 mai 1954.
2.2. Uniunea Latin„ are capacitatea de a Óncheia
contracte, de a dob‚ndi ∫i de a dispune de bunuri imobile
∫i mobile ∫i de a sta Ón justi˛ie.
ARTICOLUL 3
Imunitate de jurisdic˛ie ∫i de execu˛ie

3.1. Uniunea Latin„ beneficiaz„ de imunitate de
jurisdic˛ie, cu urm„toarele excep˛ii:
a) dac„ a renun˛at la aceasta, Ón mod expres, Óntr-un
caz special;
b) Ón cazul unei ac˛iuni civile intentate de un ter˛ cu
privire la un prejudiciu rezult‚nd dintr-un accident cauzat de
un autovehicul apar˛in‚nd Uniunii Latine sau utilizat Ón
numele s„u ori privitor la o infrac˛iune la regulile de
circula˛ie rutier„ Ón care a fost implicat un asemenea
autovehicul;
c) Ón cazul execut„rii sentin˛ei arbitrale date Ón aplicarea
art. 12;
d) Ón caz de poprire, instituit„ prin hot„r‚re judec„toreasc„,
asupra retribu˛iilor, salariilor ∫i indemniza˛iilor pe care le
datoreaz„ Uniunea Latin„ unui membru al personalului s„u.
3.2. Sub rezerva excep˛iilor de imunitate prev„zute mai
sus, bunurile puse la dispozi˛ia Biroului de c„tre Uniunea
Latin„ pentru Óndeplinirea misiunii sale oficiale, oricare ar fi
locul unde se afl„ ∫i persoana care le de˛ine, nu vor putea
face obiectul perchezi˛iei, confisc„rii, rechizi˛iei, exproprierii

sau oric„rei alte m„suri de constr‚ngere administrativ„ ori
judiciar„.
ARTICOLUL 4
Inviolabilitatea imobilelor, bunurilor ∫i arhivelor

4.1. Imobilele al c„ror proprietar sau locatar este
Uniunea Latin„ ∫i pe care le ocup„ ori urmeaz„ s„ le
ocupe pentru Óndeplinirea misiunii sale oficiale, cu excep˛ia
imobilelor locuite de membrii personalului s„u, sunt
inviolabile.
4.2. Reprezentan˛ii sau func˛ionarii autorit„˛ilor rom‚ne
nu pot p„trunde Ón imobilele Biroului pentru a-∫i exercita
atribu˛iile oficiale dec‚t la cererea sau cu consim˛„m‚ntul
secretarului general sau al directorului Biroului, Ón special
pentru a restabili ordinea ∫i pentru a Óndep„rta orice
persoan„ a c„rei prezen˛„ este considerat„ indezirabil„ de
c„tre secretarul general sau directorul Biroului. Existen˛a
consim˛„m‚ntului poate fi prezumat„ Ón caz de sinistru grav
ce necesit„ m„suri de protec˛ie imediat„.
4.3. Uniunea Latin„ nu va permite ca imobilele Biroului
s„ serveasc„ drept refugiu unei persoane urm„rite pentru
o infrac˛iune sau care face obiectul unui mandat
judec„toresc, al unei condamn„ri penale sau al unui ordin
de expulzare, emis de autorit„˛ile rom‚ne competente.
4.4. Arhivele Biroului sunt inviolabile oriunde s-ar afla.
Arhivele Biroului sunt formate, la modul general, din
toate documentele care apar˛in Biroului sau pe care le
de˛ine acesta.
ARTICOLUL 5
Libera dispunere de fonduri

F„r„ a fi constr‚ns„ de vreun control, vreo reglementare
sau vreun moratoriu financiar, Uniunea Latin„ poate:
a) s„ de˛in„ fonduri sau valut„ de orice fel ∫i s„ aib„
conturi Ón orice moned„;
b) s„ transfere liber fondurile sale sau valuta sa dintr-un
stat Ón altul ori pe teritoriul Rom‚niei ∫i s„ schimbe liber
valuta pe care o de˛ine Ón alt„ moned„.
ARTICOLUL 6
Privilegii fiscale

6.1. Bunurile puse la dispozi˛ia Biroului pentru
Óndeplinirea misiunii sale oficiale sunt scutite de impozite
directe conform legisla˛iei rom‚ne Ón vigoare; totu∫i, scutirea
nu se refer„ la taxele percepute pentru plata serviciilor
prestate, Ón afara celor prev„zute la paragraful 6.2.
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6.2. Achizi˛ionarea sau Ónchirierea de c„tre Uniunea
Latin„ a imobilelor necesare misiunii oficiale a Biroului este
scutit„ de taxele de Ónregistrare, taxa de publicitate
imobiliar„, taxa de Ónchiriere ∫i de orice alte taxe similare.
6.3. Uniunea Latin„ beneficiaz„ de scutirea cu drept de
deducere a taxei pe valoarea ad„ugat„ pentru livr„rile de
bunuri ∫i prest„rile de servicii Ón favoarea sa. Restituirea
taxei pe valoarea ad„ugat„ se va realiza conform
procedurii prev„zute de legisla˛ia rom‚n„ pentru
organiza˛iile interna˛ionale interguvernamentale acreditate Ón
Rom‚nia.
ARTICOLUL 7
Privilegii vamale

7.1. Bunurile necesare func˛ion„rii administrative a
Biroului, precum ∫i publica˛iile, filmele cinematografice,
documentele fotografice, Ónregistr„rile video, produc˛iile
multimedia necesare misiunii sale oficiale, toate produsele
destinate expozi˛iilor temporare cu caracter cultural
(cataloage de art„, picturi, sculpturi, gravuri, desene,
fotografii) sau destinate dona˛iilor pentru institu˛ii ori
asocia˛ii rom‚ne∫ti cu scop cultural, ∫tiin˛ific ∫i tehnic vor fi
scutite de orice drepturi ∫i taxe vamale, Ón conformitate cu
reglement„rile rom‚ne Ón vigoare.
Bunurile importate Ón acest fel nu vor putea face pe
teritoriul Rom‚niei obiectul unei cesiuni cu titlu gratuit sau
oneros dec‚t Ón condi˛iile prealabil aprobate de autorit„˛ile
rom‚ne competente.
7.2. Biroul poate importa, cu scutire de taxe vamale, un
autovehicul, pentru Óndeplinirea misiunii sale oficiale, Ón
conformitate cu reglement„rile Ón vigoare pe teritoriul
Rom‚niei.
ARTICOLUL 8
Facilit„˛i de comunicare

8.1. Coresponden˛a oficial„ a Biroului se bucur„ de
inviolabilitate pe teritoriul Rom‚niei.
Totodat„, coresponden˛a oficial„ a Biroului se va bucura
de un tratament nu mai pu˛in favorabil dec‚t cel acordat
coresponden˛ei altor organiza˛ii interna˛ionale Ón materie de
priorit„˛i, tarife ∫i taxe po∫tale pe curier, telegrame,
transmisiuni prin fax, convorbiri telefonice ∫i alte
comunica˛ii. De acela∫i regim se bucur„ comunicatele
Biroului Ón ceea ce prive∫te tarifele de pres„ pentru
informa˛ii difuzate prin pres„ ∫i radio.
8.2. Coresponden˛a oficial„ ∫i alte comunic„ri oficiale
ale Biroului nu vor putea fi cenzurate.
8.3. Biroul va avea dreptul de a expedia ∫i de a primi
coresponden˛a sa prin curieri speciali ai Uniunii Latine sau
prin valize sigilate, care vor beneficia de acelea∫i privilegii
∫i imunit„˛i ca ∫i curierii ∫i valizele diplomatice.

II.
Privilegii ∫i imunit„˛i acordate membrilor
personalului Biroului
ARTICOLUL 9
Vize de intrare ∫i ∫edere

9.1. Autorit„˛ile rom‚ne vor elibera, la cererea
directorului Biroului, f„r„ taxe ∫i f„r„ Ónt‚rzieri nejustificate,
cu excep˛ia cazului Ón care s-ar pune Ón pericol ordinea
public„ ∫i siguran˛a na˛ional„, vize de intrare ∫i ∫edere Ón
Rom‚nia, pentru perioada exercit„rii func˛iilor sau a misiunii
lor pe l‚ng„ Birou, Ón beneficiul:
a) membrilor personalului Biroului ∫i membrilor familiilor
acestora;
b) membrilor personalului Uniunii Latine care au
re∫edin˛a Ón str„in„tate ∫i care sunt trimi∫i Ón misiune pe
l‚ng„ Birou.
9.2. Directorul Biroului va comunica regulat Ministerului
Afacerilor Externe al Rom‚niei lista membrilor personalului
numit permanent la acest birou.
ARTICOLUL 10
Privilegii ∫i imunit„˛i

10.1. Directorul ∫i membrii personalului Biroului:
a) beneficiaz„, Ón timpul exercit„rii func˛iilor lor ∫i dup„
Óncetarea acestora, de imunitate de jurisdic˛ie Ón privin˛a
faptelor Óndeplinite de ei Ón exercitarea func˛iilor lor oficiale
(inclusiv cuvintele lor rostite sau scrise). Imunitatea de
jurisdic˛ie nu acoper„ cazurile de Ónc„lcare a regulilor de
circula˛ie rutier„ comise de c„tre beneficiarul imunit„˛ii sau
de prejudicii pricinuite de un autovehicul care apar˛ine ori
este condus de c„tre acesta;
b) nici ei, nici so˛iile ∫i membrii de familie care sunt Ón
Óngrijirea lor nu vor fi supu∫i m„surilor restrictive privind
imigra˛ia;
c) Ón ceea ce prive∫te facilit„˛ile de schimb ∫i transfer al
activelor lor Ón Rom‚nia ∫i Ón str„in„tate, vor beneficia de
acelea∫i privilegii ca ∫i membrii misiunilor diplomatice
acreditate Ón Rom‚nia, de rang comparabil;
d) se vor bucura, Ómpreun„ cu so˛iile ∫i membrii familiei
afla˛i Ón grija lor, Ón perioada de criz„ interna˛ional„, de
acelea∫i facilit„˛i de repatriere ca ∫i membrii misiunilor
diplomatice acreditate Ón Rom‚nia, de rang comparabil;
e) vor beneficia de dreptul de a importa, cu scutire de
taxe vamale, mobilierul ∫i bunurile lor personale cu ocazia
primei lu„ri Ón primire a postului Ón Rom‚nia;
f) vor fi scuti˛i de impozitul rom‚n pe venit ce ar afecta
retribu˛iile, salariile ∫i indemniza˛iile pl„tite de Birou, Ón
conformitate cu legisla˛ia rom‚n„ Ón vigoare;
g) vor fi scuti˛i, pe durata exercit„rii func˛iilor lor Ón
cadrul Biroului, de orice obliga˛ie cu privire la serviciul
militar.
10.2. Guvernul Rom‚niei nu are obliga˛ia s„ acorde
membrilor personalului de cet„˛enie rom‚n„ sau reziden˛ilor
permanen˛i Ón Rom‚nia privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute
la paragraful 10.1.
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ARTICOLUL 11
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Hot„r‚rile tribunalului arbitral sunt executorii de plin
drept ∫i nu pot face obiectul vreunui recurs.

Obiectul privilegiilor ∫i imunit„˛ilor

11.1. Privilegiile ∫i imunit„˛ile sunt acordate beneficiarilor
numai Ón interesul bunei func˛ion„ri a Biroului ∫i nu Ón
beneficiu personal. Uniunea Latin„ va ridica imunitatea
acordat„ unui membru al personalului s„u Ón orice situa˛ie
Ón care, Ón opinia sa, aceast„ imunitate ar Ómpiedica cursul
justi˛iei ∫i Ón care imunitatea poate fi ridicat„ f„r„ a
prejudicia interesele Uniunii Latine.
11.2. Biroul va colabora permanent cu autorit„˛ile
rom‚ne Ón vederea facilit„rii bunei aplic„ri a justi˛iei,
asigur„rii respect„rii legisla˛iei rom‚ne Ón vigoare ∫i evit„rii
oric„rui abuz la care ar putea da loc privilegiile, imunit„˛ile
∫i facilit„˛ile prev„zute de prezentul acord.
III. Dispozi˛ii finale
ARTICOLUL 12
Solu˛ionarea diferendelor

Orice diferend care poate s„ apar„ Óntre Guvernul
Rom‚niei ∫i Uniunea Latin„ cu privire la interpretarea sau
aplicarea prezentului acord, ce nu a putut fi solu˛ionat prin
negocieri, Ón afar„ de cazul Ón care p„r˛ile nu convin altfel,
va fi supus, la cererea uneia dintre ele, unui tribunal
arbitral, compus din 3 membri, dintre care unul desemnat
de Uniunea Latin„, altul desemnat de Guvernul Rom‚niei
∫i al treilea, care va prezida tribunalul, desemnat de comun
acord de c„tre cele dou„ p„r˛i.
Cheltuielile legate de func˛ionarea tribunalului arbitral
sunt Ón sarcina celor dou„ p„r˛i, Ón afar„ de cazul Ón care
nu convin altfel.

ARTICOLUL 13
Revizuirea

Prezentul acord poate fi revizuit la cererea uneia dintre
p„r˛i. Modific„rile convenite de c„tre cele dou„ p„r˛i vor
intra Ón vigoare Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 15.
ARTICOLUL 14
Denun˛area

Orice parte poate denun˛a prezentul acord printr-o
notificare scris„ adresat„ celeilalte p„r˛i pe cale
diplomatic„.
Denun˛area Ó∫i produce efectele la expirarea unui
termen de un an de la data primirii notific„rii de c„tre
cealalt„ parte.
Retragerea Rom‚niei din Conven˛ia de creare a Uniunii
Latine, Ón conformitate cu art. XXVII din aceasta, atrage
ie∫irea din vigoare a prezentului acord Óncep‚nd cu
aceea∫i dat„.
ARTICOLUL 15
Intrarea Ón vigoare

Prezentul acord va intra Ón vigoare la data primirii de
c„tre Uniunea Latin„ a notific„rii scrise, transmis„ de c„tre
partea rom‚n„, cu privire la Óndeplinirea procedurilor interne
necesare intr„rii sale Ón vigoare.
Semnat la Bucure∫ti la 14 octombrie 2005, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limba rom‚n„ ∫i Ón limba
francez„, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Valentin Naumescu,
secretar de stat,
Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Uniunea Latin„,
Bernardino Osio,
secretar general,
Uniunea Latin„
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Uniunea Latin„
privind Ónfiin˛area unui birou al Uniunii Latine la Bucure∫ti ∫i privilegiile ∫i imunit„˛ile
Biroului Uniunii Latine pe teritoriul Rom‚niei, semnat la Bucure∫ti la 14 octombrie 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 Guvernul Rom‚niei ∫i Uniunea Latin„
privind Ónfiin˛area unui birou al Uniunii Latine la Bucure∫ti ∫i
privilegiile ∫i imunit„˛ile Biroului Uniunii Latine pe teritoriul

Rom‚niei, semnat la Bucure∫ti la 14 octombrie 2005, ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Viena, 15 mai 2006.
Nr. 723.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROM¬NIEI
COMISIA NAﬁIONAL√ PENTRU CONTROLUL ACTIVIT√ﬁILOR NUCLEARE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind sistemul de r„cire la avarie a zonei active
pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU
Œn conformitate cu prevederile:
— Legii nr. 111/1996 privind desf„∫urarea Ón siguran˛„ a activit„˛ilor nucleare, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei
Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare, cu modific„rile ulterioare,
pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele privind sistemul de r„cire
la avarie a zonei active pentru centralele nuclearoelectrice
de tip CANDU, prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Art. 3. — Normele prev„zute la art. 1 intr„ Ón vigoare la
data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 4. — Direc˛ia reactori nucleari va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare,
Vilmos Zsombori
Bucure∫ti, 11 mai 2006.
Nr. 136.
ANEX√

NORME
privind sistemul de r„cire la avarie a zonei active pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU
CAPITOLUL I

CAPITOLUL II

Dispozi˛ii generale

Cerin˛e fundamentale

Scop, domeniu, defini˛ii

Art. 1. — (1) Œn baza Legii nr. 111/1996 privind
desf„∫urarea Ón siguran˛„ a activit„˛ilor nucleare,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
prezentele norme instituie cerin˛ele pentru sistemul de
r„cire la avarie a zonei active pentru centralele
nuclearoelectrice de tip CANDU.
(2) Œndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie
o condi˛ie necesar„ pentru autorizarea de c„tre Comisia
Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare, denumit„ Ón
continuare CNCAN, a activit„˛ilor de construc˛ie, punere Ón
func˛iune, func˛ionare ∫i Óntre˛inere a centralelor
nuclearoelectrice de tip CANDU.
(3) Pentru centralele nuclearoelectrice al c„ror proiect
este anterior intr„rii Ón vigoare a prezentelor norme, gradul
de aplicabilitate al acestora va fi analizat ∫i agreat cu
CNCAN.
Art. 2. — Termenii utiliza˛i Ón prezentele norme sunt
defini˛i Ón anexa nr. 1, cu excep˛ia celor ale c„ror defini˛ii
se reg„sesc Ón textul prezentelor norme.

Art. 3. — (1) Toate reactoarele de putere de tip
CANDU trebuie s„ fie prev„zute cu un mijloc alternativ de
r„cire a combustibilului pentru situa˛iile Ón care inventarul
de agent primar de r„cire scade p‚n„ la un nivel la care
nu se mai poate asigura r„cirea adecvat„ a combustibilului.
Œn prezentele norme, acest sistem este denumit sistemul de
r„cire la avarie a zonei active (SRAZA).
(2) SRAZA trebuie considerat sistem special de
securitate.
(3) Cu excep˛iile men˛ionate la alin. (4) ∫i (5),
toate echipamentele necesare pentru func˛ionarea
corespunz„toare a SRAZA sunt considerate parte din acest
sistem ∫i trebuie s„ Óndeplineasc„ prevederile prezentelor
norme.
(4) Echipamentele care asigur„ furnizarea aerului
comprimat, energiei electrice sau apei de r„cire, necesare
pentru func˛ionarea SRAZA, sunt considerate echipamente
suport de securitate. Aceste echipamente trebuie s„
satisfac„ toate cerin˛ele relevante din prezentele norme, cu
excep˛ia prevederilor sec˛iunilor a 5-a ∫i a 10-a din cap. III.
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(5) Echipamentele care fac parte din sistemele de
proces ale centralei nuclearoelectrice ∫i care nu sunt
proiectate special pentru reducerea consecin˛elor
accidentelor, dar care contribuie la r„cirea combustibilului
ca urmare a unui accident, trebuie considerate
echipamente de proces care contribuie la r„cirea
combustibilului. Aceste echipamente trebuie s„
Óndeplineasc„ toate cerin˛ele relevante din prezentele
norme, cu excep˛ia prevederilor art. 8 p‚n„ la 16 inclusiv
∫i ale sec˛iunilor a 5-a, a 6-a ∫i a 10-a din cap. III.
(6) Cerin˛ele de proiectare pentru SRAZA trebuie s„ se
bazeze, Ón mod conservativ, pe ipoteza c„ a func˛ionat Ón
mod corespunz„tor cel mai pu˛in eficient dintre sistemele
de oprire rapid„.
(7) Solicitantul de autoriza˛ie va transmite spre aprobare
la CNCAN documenta˛ia care face dovada respect„rii
prevederilor prezentelor norme. Aprobarea documenta˛iei
mai sus men˛ionate condi˛ioneaz„ eliberarea autoriza˛iei de
construc˛ie, dac„ se face dovada respect„rii cerin˛elor de
proiectare cuprinse Ón cap. III ∫i, respectiv, eliberarea
autoriza˛iei de func˛ionare ∫i Óntre˛inere, dac„ se face
dovada respect„rii cerin˛elor de func˛ionare ∫i testare
cuprinse Ón cap. IV ∫i V.
CAPITOLUL III
Cerin˛e de proiectare
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c) Óntregul inventar de combustibil din reactor ∫i toate
canalele de combustibil trebuie s„ fie men˛inute Óntr-o
configura˛ie pentru care s„ fie posibil„ evacuarea continu„
a c„ldurii reziduale de c„tre SRAZA;
d) dup„ restabilirea r„cirii corespunz„toare a
combustibilului de c„tre SRAZA, acest sistem trebuie s„ fie
capabil s„ r„ceasc„ zona activ„ at‚t timp c‚t este necesar
pentru evitarea deterior„rii suplimentare a elementelor
combustibile;
e) cerin˛ele de r„cire a combustibilului specificate la
lit. b), c) ∫i d) se aplic„ numai combustibilului din reactor.
Pentru cazurile Ón care evenimentul de ini˛iere este localizat
la nivelul unui singur canal de combustibil sau al extensiilor
acestuia, aceste cerin˛e nu se aplic„ respectivului canal
sau combustibilului pe care Ól con˛ine.
(3) Deoarece Ón timpul unui accident de pierdere a
agentului de r„cire pot fi dislocate ∫i antrenate de curgere
diverse materiale componente ale sistemelor nucleare aflate
Ón interiorul cl„dirii reactorului, proiectul treptei de joas„
presiune a SRAZA trebuie astfel conceput Ónc‚t s„ se
previn„ obturarea c„ilor de curgere prev„zute pentru
recircularea agentului de r„cire recuperat.
SECﬁIUNEA a 3-a
Cerin˛e privind calificarea la condi˛ii de mediu

SECﬁIUNEA 1
Cerin˛e de performan˛„ minim„ admisibil„
Definirea cerin˛elor de performan˛„ minim„ admisibil„

Art. 4. — Cerin˛ele de performan˛„ minim„ admisibil„
pentru SRAZA trebuie definite ∫i incluse Ón Raportul de
securitate ∫i Ón documentul care stabile∫te politicile ∫i
principiile de operare a instala˛iei nucleare. Se vor
specifica, de asemenea, cerin˛ele de performan˛„ minim„
admisibil„ pentru toate echipamentele ∫i subsistemele
importante necesare pentru func˛ionarea corespunz„toare a
SRAZA.
SECﬁIUNEA a 2-a
Cerin˛e func˛ionale

Art. 5. — (1) Pentru toate evenimentele men˛ionate Ón
anexa nr. 2, SRAZA trebuie s„ men˛in„ sau s„
restabileasc„ r„cirea corespunz„toare a combustibilului din
reactor ∫i a canalelor de combustibil, cu scopul de a limita
eliber„rile de materiale radioactive din combustibil ∫i de a
men˛ine integritatea canalelor de combustibil.
(2) Pentru evenimentele men˛ionate Ón anexa nr. 2,
SRAZA trebuie s„ Óndeplineasc„ toate cerin˛ele urm„toare:
a) eliberarea de materiale radioactive din combustibilul
din reactor trebuie s„ nu conduc„ la dep„∫irea limitelor de
doz„ permise de normele Ón vigoare;
b) pentru evenimentele de la 1 la 9 inclusiv, trebuie s„
nu apar„ defecte ale combustibilului din reactor datorate
r„cirii necorespunz„toare;

Art. 6. — (1) Toate componentele SRAZA care trebuie
s„ intre Ón func˛iune sau s„ continue s„ func˛ioneze ca
r„spuns la oricare dintre evenimentele men˛ionate Ón anexa
nr. 2 trebuie s„ fie proiectate astfel Ónc‚t s„ Óndeplineasc„
toate cerin˛ele de performan˛„ necesare, chiar ∫i atunci
c‚nd sunt supuse celor mai severe condi˛ii de mediu care
pot ap„rea. Aceste condi˛ii includ cel pu˛in efectele
datorate aburului, apei, temperaturilor ridicate ∫i radia˛iilor.
(2) Calificarea corespunz„toare la condi˛ii de mediu este
necesar„ pentru toate echipamentele SRAZA care trebuie
s„ intre Ón func˛iune sau s„ func˛ioneze Ón situa˛ia
expunerii la condi˛iile de mediu mai sus men˛ionate.
(3) Calificarea trebuie demonstrat„ prin teste care s„
arate, Ón m„sura Ón care este practic posibil, c„ tipul
respectiv de echipament poate func˛iona Ón condi˛ii similare
celor care ar putea ap„rea Ón timpul sau ca urmare a
evenimentelor specificate Ón anexa nr. 2; Ón cazul Ón care
efectuarea unor astfel de teste nu este practic posibil„,
trebuie efectuate analize care s„ demonstreze c„ cerin˛ele
de calificare la condi˛ii de mediu sunt Óndeplinite.
Efecte dinamice, for˛e de jet

Art. 7. — SRAZA trebuie proiectat astfel Ónc‚t s„ Ó∫i
p„streze capacitatea de a Óndeplini cerin˛ele prev„zute la
art. 5 ∫i Ón situa˛ia apari˛iei efectelor dinamice sau a
for˛elor de jet produse ori cauzate indirect de oricare dintre
evenimentele specificate Ón anexa nr. 2.
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SECﬁIUNEA a 4-a
Cerin˛e de disponibilitate

Disponibilitatea

Art. 8. — (1) SRAZA trebuie astfel proiectat Ónc‚t
indisponibilitatea sa s„ fie mai mic„ dec‚t 10-3 ani/an;
sistemul este considerat disponibil numai dac„ poate fi
demonstrat c„ Óndepline∫te cerin˛ele de performan˛„ minim„
admisibil„ definite Ón conformitate cu art. 4.
(2) Disponibilitatea sistemelor suport de securitate
necesare pentru func˛ionarea corespunz„toare a SRAZA
trebuie s„ fie inclus„ Ón disponibilitatea SRAZA.
(3) Analizele care demonstreaz„ Óndeplinirea cerin˛elor
de disponibilitate trebuie s„ fie incluse sau referen˛iate Ón
Raportul de securitate.
Fiabilitatea

Art. 9. — La proiectarea SRAZA ∫i a sistemelor suport
de securitate ale acestuia trebuie luate Ón considerare
cerin˛ele de fiabilitate pe termen lung pentru acele
componente care trebuie s„ continue s„ func˛ioneze Ón
situa˛ii de accident. Eliberarea autoriza˛iei de construc˛ie
este condi˛ionat„ de aprobarea de c„tre CNCAN a
cerin˛elor de fiabilitate pe termen lung pentru aceste
componente.
Redundan˛a

Art. 10. — (1) Proiectul trebuie s„ asigure o redundan˛„
suficient„, astfel Ónc‚t pentru orice defec˛iune a unei
singure componente a SRAZA, sistemul s„ continue s„
Óndeplineasc„ cerin˛ele de performan˛„ minim„ admisibil„ Ón
caz de accident.
(2) Cerin˛ele prev„zute la alin. (1) nu se aplic„ la
componentele pasive ∫i care nu depind de sistemele suport
de securitate pentru a-∫i Óndeplini func˛ia, cu condi˛ia ca
aceste componente s„ fie proiectate, fabricate, inspectate
∫i Óntre˛inute Ón conformitate cu standardele acceptate de
CNCAN.
Independen˛a fa˛„ de sursa de alimentare cu energie electric„

Art. 11. — Func˛ionarea corespunz„toare a SRAZA ca
urmare a unui accident trebuie s„ fie independent„ de
alimentarea cu energie electric„ din sistemul energetic
na˛ional.
Marja de securitate nuclear„

Art. 12. — Œn m„sura Ón care este practic posibil, toate
echipamentele SRAZA trebuie s„ fie proiectate astfel Ónc‚t
cele mai probabile moduri de defectare ale acestora s„ nu
conduc„ la reducerea marjei de securitate nuclear„.
Œntre˛inerea

Art. 13. — Œn m„sura Ón care este practic posibil,
proiectul trebuie astfel conceput Ónc‚t toate activit„˛ile de
Óntre˛inere ∫i testele de disponibilitate, necesar a fi
efectuate c‚nd SRAZA trebuie s„ fie disponibil, s„ poat„ fi
desf„∫urate f„r„ reducerea eficien˛ei acestui sistem sub
nivelul impus de cerin˛ele de performan˛„ minim„
admisibil„.
Starea sigur„ la defectare

Art. 14. — Œn m„sura Ón care este practic posibil,
proiectul SRAZA trebuie astfel realizat Ónc‚t o component„

defect„ s„ poat„ fi adus„ Óntr-o stare care nu afecteaz„
func˛ionarea sigur„ a sistemului.
Ac˛ionarea manual„

Art. 15. — Proiectul trebuie astfel conceptul Ónc‚t toate
ac˛iunile ini˛iate de logica de control automat a
echipamentelor SRAZA, ca r„spuns la un accident, s„
poat„ fi ini˛iate ∫i manual din camera de comand„
principal„.
Inhibarea declan∫„rii

Art. 16. — Trebuie s„ nu fie posibil„ oprirea involuntar„
de c„tre operator a ac˛iunii SRAZA Ón caz de accident,
atunci c‚nd injec˛ia de agent de r„cire la avarie este
necesar„.
Fiabilitatea echipamentelor de proces care contribuie
la r„cirea combustibilului

Art. 17. — Solicitantul autoriza˛iei de construc˛ie trebuie
s„ elaboreze ∫i s„ transmit„ spre aprobare la CNCAN
cerin˛ele de fiabilitate pentru echipamentele de proces care
contribuie la r„cirea combustibilului, a∫a cum sunt definite
Ón art. 3 alin. (5).
SECﬁIUNEA a 5-a
Cerin˛e de separare ∫i independen˛„
Independen˛a fizic„ ∫i func˛ional„

Art. 18. — (1) Œn m„sura Ón care este practic posibil,
SRAZA trebuie s„ fie independent fizic ∫i func˛ional fa˛„ de
alte sisteme speciale de securitate.
(2) Œn m„sura Ón care este practic posibil, trebuie ca
nici un echipament care face parte din sistemul SRAZA s„
nu fie folosit de un alt sistem special de securitate.
Independen˛a fa˛„ de sistemele de proces

Art. 19. — Œn m„sura Ón care este practic posibil,
sistemul de r„cire la avarie trebuie s„ fie independent fa˛„
de toate sistemele de proces.
Separarea canalelor de instrumenta˛ie redundante

Art. 20. — Eliberarea autoriza˛iei de construc˛ie este
condi˛ionat„ de aprobarea de c„tre CNCAN a principiilor
de proiectare pentru separarea canalelor de instrumenta˛ie
redundante ∫i pentru serviciile suport ale acestora, aferente
SRAZA.
Justificarea principiilor de separare

Art. 21. — Dac„ Ón analizele de securitate subsistemele
SRAZA sunt considerate independente, eliberarea
autoriza˛iei de construc˛ie este condi˛ionat„ de definirea de
c„tre solicitantul de autoriza˛ie a principiilor de separare ∫i
independen˛„ pentru aceste subsisteme ∫i de aprobarea
acestor principii de c„tre CNCAN.
SECﬁIUNEA a 6-a
Cerin˛e privind controlul scurgerilor
Componentele SRAZA aflate Ón exteriorul anvelopei
reactorului

Art. 22. — (1) Componentele SRAZA aflate Ón exteriorul
anvelopei reactorului ∫i care pot con˛ine materiale
radioactive ca urmare a unui accident de pierdere a
agentului de r„cire trebuie amplasate astfel Ónc‚t orice
sc„p„ri de lichid, vapori sau gaz, care ar putea ap„rea, s„
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fie re˛inute Ón imediata vecin„tate a componentei respective
sau s„ fie dirijate Ón condi˛ii de siguran˛„ c„tre o instala˛ie
corespunz„toare destinat„ colect„rii scurgerilor.
(2) Cerin˛a prev„zut„ la alin. (1) nu se aplic„ la
componentele ∫i conductele Ómbinate exclusiv prin sudur„.
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Lista de coduri ∫i standarde adi˛ionale

Art. 29. — Solicitantul de autoriza˛ie are obliga˛ia de a
Óntocmi ∫i de a prezenta spre aprobare la CNCAN, Ónainte
de ob˛inerea autoriza˛iei de construc˛ie, o list„ de coduri ∫i
standarde aplicabile SRAZA, altele dec‚t cel men˛ionat Ón
anexa nr. 3, precum ∫i detalii privind aplicarea acestora.

SECﬁIUNEA a 7-a
SECﬁIUNEA a 11-a

Declan∫area intempestiv„

Art. 23. — Œn m„sura Ón care este practic posibil,
SRAZA trebuie proiectat astfel Ónc‚t declan∫area
intempestiv„ a acestuia sau a unor p„r˛i ale sale s„ nu
aib„ efecte negative asupra securit„˛ii centralei.

Cerin˛e de calificare seismic„

Art. 30. — Toate echipamentele necesare pentru r„cirea
combustibilului, dup„ ce aceasta a fost restabilit„, trebuie
s„ fie proiectate astfel Ónc‚t s„ r„m‚n„ func˛ionale dup„
producerea unui seism baz„ de amplasament.

SECﬁIUNEA a 8-a

CAPITOLUL IV

Cerin˛e privind protec˛iile biologice

Art. 24. — Trebuie prev„zute prin proiect suficiente
mijloace de protec˛ie biologic„ pentru orice echipament al
SRAZA care ar putea con˛ine materiale radioactive ca
urmare a unui accident, pentru a se asigura c„ nivelul de
radia˛ii Ón zonele Ón care este necesar accesul personalului
de interven˛ie r„m‚ne Ón limitele permise.
SECﬁIUNEA a 9-a
Cerin˛e de monitorizare
Monitorizarea din camera de comand„

Art. 25. — Proiectul SRAZA trebuie astfel conceput
Ónc‚t starea tuturor echipamentelor importante, necesare
pentru func˛ionarea sistemului, s„ poat„ fi monitorizat„ sau
dedus„ din camera de comand„ principal„.
Semnalizarea defectelor Ón camera de comand„

Art. 26. — Œn m„sura Ón care este practic posibil, toate
defec˛iunile componentelor SRAZA care pot afecta
func˛ionarea corespunz„toare a sistemului trebuie s„ fie
semnalizate Ón camera de comand„ principal„.
SECﬁIUNEA a 10-a
Coduri ∫i standarde
Except„ri

Art. 27. — (1) Œn cererea pentru eliberarea autoriza˛iei
de construc˛ie, solicitantul trebuie s„ identifice zonele
proiectului care nu Óndeplinesc cerin˛ele standardului
men˛ionat Ón anexa nr. 3. Se consider„ aplicabil„ edi˛ia
agreat„ de CNCAN.
(2) Pentru toate except„rile de la standardul men˛ionat
Ón anexa nr. 3 este necesar avizul CNCAN Ónainte de
implementare.
Art. 28. — (1) Cerin˛ele minim acceptabile pentru
componentele sub presiune ale SRAZA trebuie s„
corespund„ celor de clas„ 3, conform standardului
men˛ionat Ón anexa nr. 3.
(2) Cerin˛ele de clas„ 2 din standardul men˛ionat Ón
anexa nr. 3 se vor aplica cel pu˛in acelor por˛iuni ale
SRAZA aflate Ón exteriorul anvelopei ∫i care pot s„ con˛in„
cantit„˛i apreciabile de materiale radioactive ca urmare a
unui accident.

Cerin˛e de func˛ionare
SECﬁIUNEA 1
Cerin˛e pentru func˛ionarea normal„
Indisponibilizarea SRAZA

Art. 31. — (1) SRAZA nu trebuie indisponibilizat Ón mod
inten˛ionat atunci c‚nd exist„ posibilitatea ca interven˛ia sa
s„ fie necesar„, cu excep˛ia cazurilor Ón care sunt aplicate
proceduri aprobate de CNCAN. Eliberarea autoriza˛iei de
func˛ionare este condi˛ionat„ de Óntocmirea de c„tre
solicitantul de autoriza˛ie a procedurilor pentru
indisponibilizarea inten˛ionat„ a SRAZA ∫i de aprobarea
acestor proceduri de c„tre CNCAN.
(2) SRAZA este considerat disponibil numai c‚nd
Óndepline∫te toate cerin˛ele de performan˛„ minim„
admisibil„, definite Ón conformitate cu prevederile art. 4.
Proceduri pentru ac˛iuni corective

Art. 32. — Œnainte de emiterea autoriza˛iei de
func˛ionare trebuie elaborate ∫i trimise spre aprobare la
CNCAN procedurile pentru Óntreprinderea ac˛iunilor
corective Ón situa˛ia Ón care se constat„ c„ SRAZA prezint„
disfunc˛ionalit„˛i Óntr-o perioad„ de timp Ón care ar trebui s„
fie disponibil.
Indisponibilitatea unei componente

Art. 33. — Œn situa˛ia Ón care se observ„ c„ o
component„ SRAZA este indisponibil„ sau prezint„
disfunc˛ionalit„˛i datorit„ c„rora nu Óndepline∫te cerin˛ele de
performan˛„
minim„
admisibil„,
componenta
∫i
echipamentele asociate acesteia vor fi imediat aduse Óntr-o
stare sigur„, Ón m„sura Ón care este practic posibil, cu
excep˛ia cazurilor Ón care se aplic„ ac˛iuni corective Ón
conformitate cu prevederile art. 32.
Œntre˛inerea

Art. 34. — (1) Œn m„sura Ón care este practic posibil,
activit„˛ile de Óntre˛inere pentru oricare dintre componentele
SRAZA trebuie s„ fie efectuate numai dup„ ce
componenta respectiv„ ∫i echipamentele asociate acesteia
au fost aduse Óntr-o stare care nu reduce disponibilitatea
sistemului.
(2) Œn cazul Ón care componentele redundante necesit„
opera˛iuni de Óntre˛inere, fiecare dintre aceste componente
trebuie complet testat„ dup„ efectuarea lucr„rilor de
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CAPITOLUL V

Óntre˛inere, Ónainte de a se Óncepe lucr„rile asupra
urm„toarei componente.

Cerin˛e de testare

(3) Cerin˛ele prev„zute la art. 33 ∫i la art. 34 alin. (1)
SECﬁIUNEA 1

∫i (2) nu se aplic„ pe durata intervalelor Ón care SRAZA a

Teste la punerea Ón func˛iune

fost indisponibilizat inten˛ionat ca urmare a aplic„rii
procedurilor aprobate Ón conformitate cu prevederile art. 31.
(4) Dup„ ce activit„˛ile de Óntre˛inere pentru o
component„ sunt finalizate, componenta trebuie testat„, Ón
m„sura Ón care este practic posibil, pentru a demonstra c„
aceasta, Ómpreun„ cu echipamentele asociate, func˛ioneaz„
Ón conformitate cu cerin˛ele ∫i specifica˛iile de proiectare.
(5) Calitatea activit„˛ilor de Óntre˛inere trebuie stabilit„
astfel Ónc‚t

s„ asigure fiabilitatea ∫i eficien˛a tuturor

echipamentelor, Ón conformitate cu specifica˛iile con˛inute Ón
Raportul de securitate ∫i Ón alte documente suport pentru
autoriza˛ia de func˛ionare.
SECﬁIUNEA a 2-a
Cerin˛e privind operarea Ón condi˛ii de accident

Teste de performan˛„

Art. 36. — (1) Œnainte de atingerea primei criticit„˛i a
reactorului
nuclear
trebuie
efectuat„
testarea
echipamentelor SRAZA, pentru a se verifica Óndeplinirea
tuturor cerin˛elor de proiectare.
(2) Except„rile de la prevederile alin. (1) sunt permise
numai cu aprobarea CNCAN, dac„ solicitantul de
autoriza˛ie demonstreaz„ satisf„c„tor c„ anumite
caracteristici de func˛ionare nu se pot verifica dec‚t Ón
condi˛ii de accident sau c„ testele respective pot avea o
influen˛„ negativ„ asupra securit„˛ii nucleare a centralei.
Testarea sistemelor de cabluri electrice

Art. 37. — Œnainte de atingerea primei criticit„˛i a
reactorului nuclear trebuie testate toate sistemele de cabluri
electrice asociate SRAZA, pentru a demonstra c„ toate
conexiunile sunt Ón conformitate cu cerin˛ele ∫i specifica˛iile
de proiectare.
Teste de disponibilitate

Ac˛iunile operatorului

Art. 35. — Œn cazurile Ón care este necesar„ interven˛ia
operatorului pentru ac˛ionarea oric„rui echipament al
SRAZA, urm„toarele cerin˛e trebuie s„ fie Óndeplinite
simultan:
a) trebuie s„ existe instrumenta˛ie adecvat„ care s„
furnizeze operatorului indica˛ii clare ∫i sigure asupra
necesit„˛ii interven˛iei;
b) fiabilitatea instrumenta˛iei men˛ionate la lit. a) trebuie
s„ fie Ón conformitate cu cerin˛ele de disponibilitate pentru
SRAZA, specificate Ón cap. III sec˛iunea a 4-a. Dac„ este
necesar„ indicarea doar a unui singur parametru, atunci
instrumenta˛ia care furnizeaz„ indica˛ia pentru respectivul
parametru trebuie s„ fac„ parte din SRAZA;
c) trebuie s„ fie disponibil un interval de minimum
15 minute Óntre indica˛ia clar„ ∫i sigur„ furnizat„ de

Art. 38. — Toate echipamentele SRAZA trebuie s„ fie
monitorizate sau testate cu o frecven˛„ corespunz„toare
pentru a demonstra Óndeplinirea cerin˛elor specificate Ón art. 8.
Rapoarte de disponibilitate

Art. 39. — Œn raportul anual de exploatare a centralei
trebuie inclus un raport asupra disponibilit„˛ii SRAZA. Acest
raport trebuie s„ cuprind„:
a) intervalul de timp pentru care SRAZA nu a putut fi
considerat disponibil Ón conformitate cu prevederile art. 8;
la calcularea acestui interval se exclud numai perioadele
de timp Ón care SRAZA a fost indisponibilizat inten˛ionat Ón
conformitate cu prevederile cap. IV sec˛iunea 1;
b) o compara˛ie Óntre modurile de defectare ∫i
frecven˛ele de defectare observate Ón exploatarea centralei
∫i cele utilizate Ón analizele de disponibilitate prev„zute la
art. 8;
c) analizele de disponibilitate bazate pe datele ob˛inute
din exploatarea centralei, menite s„ demonstreze c„
cerin˛ele de disponibilitate prev„zute Ón art. 8 continu„ s„
fie Óndeplinite.

instrumenta˛ie ∫i interven˛ia operatorului;

CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale

d) trebuie s„ existe proceduri ∫i instruc˛iuni de operare
clare ∫i bine definite, aflate la dispozi˛ia operatorilor pentru
identificarea ac˛iunilor necesar a fi Óntreprinse.

Art. 40. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezentele norme.
ANEXA Nr. 1
la norme

DEFINIﬁII

Cerin˛ele de performan˛„ minim„ admisibil„ — setul de
limite de operare sau domeniul condi˛iilor stabilite pentru
componente ori subsisteme, prin care se definesc st„rile

minime acceptabile pentru acele componente sau
subsisteme, astfel cum sunt considerate Ón analizele de
securitate.
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Defect de combustibil — orice deteriorare a tecii
elementelor de combustibil care poate conduce la
eliberarea produ∫ilor de fisiune.
Disponibilitate — frac˛iunea de timp dintr-o perioad„
specificat„ Ón care un sistem cu func˛ie de securitate este
capabil s„ Ó∫i Óndeplineasc„ func˛ia pentru care a fost
proiectat.
Eveniment de ini˛iere — un eveniment singular care
conduce la apari˛ia de evenimente anticipate Ón exploatare
sau la condi˛ii de accident ∫i care necesit„ ini˛ierea
func˛iilor de securitate ale sistemelor centralei
nuclearoelectrice. Pentru evenimentele de ini˛iere luate Ón
considerare Ón proiectarea centralei se folose∫te termenul
îevenimente de ini˛iere postulate“.
Securitate nuclear„ — ansamblul de m„suri tehnice ∫i
organizatorice destinate s„ asigure func˛ionarea instala˛iilor
nucleare Ón condi˛ii de siguran˛„, s„ previn„ ∫i s„ limiteze
deteriorarea acestora ∫i s„ asigure protec˛ia personalului
ocupat profesional, a popula˛iei, mediului Ónconjur„tor ∫i a
bunurilor materiale Ómpotriva iradierii sau contamin„rii
radioactive.
Seism baz„ de amplasament — reprezentarea
inginereasc„ a efectelor asupra amplasamentului centralei
a unui set de evenimente seismice posibile, selectate pe
baza Ónregistr„rilor existente ca av‚nd o frecven˛„ de
apari˛ie mai mic„ de 10-2 evenimente/an.
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Sisteme de proces — sistemele a c„ror func˛ie principal„
este de a asigura sau de a contribui la producerea
aburului sau electricit„˛ii.
Sistem primar de transport al c„ldurii — acel ansamblu de
componente care permite transferul c„ldurii de la
combustibilul din reactor c„tre generatorii de abur.
Sistem de r„cire a combustibilului — orice sistem de
r„cire a c„rui defectare poate conduce la eliber„ri de
radioactivitate care dep„∫esc limitele legale. Œn aceast„
categorie sunt incluse sistemul primar de transport al
c„ldurii, precum ∫i sistemul de r„cire al ma∫inii de
Ónc„rcare-desc„rcare combustibil. Nu este inclus sistemul
de r„cire al bazinului de combustibil uzat.
Sisteme speciale de securitate — acele sisteme
Óncorporate Ón proiectul centralei nucleare, care au rolul de
a limita ∫i a atenua consecin˛ele defect„rii unui sistem de
proces ∫i de a asigura men˛inerea sc„p„rilor radioactive
cauzate de aceast„ defectare sub limitele permise de
normele Ón vigoare; Óntr-o unitate CANDU aceste sisteme
sunt:
a) sistemele de oprire rapid„ a reactorului;
b) sistemul de r„cire la avarie a zonei active a
reactorului;
c) sistemul anvelopei.
Sisteme suport de securitate — sistemele care furnizeaz„
servicii necesare pentru func˛ionarea corespunz„toare a
sistemelor speciale de securitate.
ANEXA Nr. 2
la norme

EVENIMENTE POSTULATE

care necesit„ interven˛ia SRAZA
1. Ruperea oric„rui feeder din sistemul primar de
transport al c„ldurii
2. Ruperea unui fiting terminal
3. Ruperea unui tub de presiune ∫i a tubului calandria
asociat acestuia
4. Blocarea curgerii Ón canalul de combustibil
5. D e f e c t a r e a m a ∫ i n i i d e Ó n c „ r c a r e - d e s c „ r c a r e
combustibil astfel Ónc‚t s„ nu poat„ Ónlocui dopul de
Ónchidere al canalului
6. Deschiderea intempestiv„ a arm„turilor de control al
presiunii sau de desc„rcare ale sistemului primar de
transport al c„ldurii

7. Ruperea tuburilor generatorului de abur
8. Defectarea sistemului de alimentare cu ap„ a
generatorilor de abur sau a sistemului de abur viu
9. Oricare dintre evenimentele de la pct. 1 la pct. 8
inclusiv, coincident cu disfunc˛ionalit„˛i ale sistemului
anvelopei
10. Ruperea oric„rei conducte sau a oric„rui colector
din sistemul primar de transport al c„ldurii
11. Evenimentul de la pct. 10, simultan cu
disfunc˛ionalit„˛i ale sistemului anvelopei.
Prin rupere/defectare se Ón˛elege ruperea/defectarea at‚t
par˛ial„, c‚t ∫i total„.

ANEXA Nr. 3
la norme
DOCUMENTE DE REFERINﬁ√
pentru reactoarele de tip CANDU

CAN3-N285.0 îGeneral Requirements for Pressure-Retaining Systems and Components in CANDU Nuclear
Power Plants“
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GUVERNUL ROM¬NIEI
OFICIUL REGISTRULUI NAﬁIONAL
AL INFORMAﬁIILOR SECRETE DE STAT

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare ∫i certificare a produselor,
profilelor ∫i pachetelor de protec˛ie INFOSEC—INFOSEC 14
Œn temeiul art. 1 alin. (4) lit. b) ∫i al art. 3 alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 153/2002 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat, aprobat„ prin Legea
nr. 101/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Metodologia de evaluare ∫i
certificare a produselor, profilelor ∫i pachetelor de protec˛ie
INFOSEC—INFOSEC 14, prev„zut„ Ón anexa*) care face
parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Metodologia aprobat„ potrivit art. 1 stabile∫te
activit„˛ile aferente proceselor de evaluare ∫i certificare a
produselor, profilelor ∫i pachetelor de protec˛ie INFOSEC
destinate protec˛iei informa˛iilor clasificate, vehiculate Ón sistemele
informatice ∫i de comunica˛ii na˛ionale, civile ∫i militare.

Directorul general al Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
Marius Petrescu

Bucure∫ti, 13 aprilie 2006.
Nr. 181.

*) Anexa se comunic„ persoanelor juridice de drept public ∫i privat Óndrept„˛ite.
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