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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aderarea Rom‚niei la Conven˛ia privind limitarea r„spunderii pentru crean˛e maritime
∫i la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate Ón cadrul Organiza˛iei Maritime
Interna˛ionale la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Art. 1. — Rom‚nia ader„ la Conven˛ia privind limitarea
r„spunderii pentru crean˛e maritime, adoptat„ Ón cadrul
Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale la Londra la
19 noiembrie 1976.

Art. 2. — Rom‚nia ader„ la Protocolul din 1996 pentru
amendarea Conven˛iei privind limitarea r„spunderii pentru
crean˛e maritime, 1976, adoptat de Organiza˛ia Maritim„
Interna˛ional„ la Londra la 2 mai 1996.

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, 6 iulie 2006.
Nr. 284.
CONVENﬁIA
privind limitarea r„spunderii pentru crean˛e maritime, 1976*)
Intrat„ Ón vigoare la 1 decembrie 1986
Statele p„r˛i la prezenta conven˛ie,
recunosc‚nd avantajul determin„rii prin acord a anumitor reguli uniforme privitoare la limitarea r„spunderii pentru
crean˛e maritime,
au decis s„ Óncheie Ón acest scop o conven˛ie ∫i au convenit la aceasta dup„ cum urmeaz„:
CAPITOLUL I
Dreptul la limitare
ARTICOLUL 1
Persoanele Óndrept„˛ite la limitarea r„spunderii

1. Proprietarii de nave ∫i salvatorii, a∫a cum sunt defini˛i
Ón cele ce urmeaz„, conform prevederilor acestei conven˛ii
Ó∫i pot limita r„spunderea pentru crean˛ele stabilite la art. 2.
2. Termenul proprietar de nav„ va avea Ón˛elesul de
proprietar, navlositor, manager ∫i operator al unei nave
maritime.
3. Salvator Ónseamn„ orice persoan„ care ofer„ servicii
Ón leg„tur„ direct„ cu opera˛iunile de salvare. Opera˛iunile
de salvare vor include de asemenea opera˛iunile
men˛ionate Ón art. 2 paragraful 1 subparagrafele d), e) ∫i f).
4. Dac„ oricare dintre crean˛ele prev„zute la art. 2 sunt
formulate Ómpotriva vreunei persoane pentru a c„rei fapt„,
neglijen˛„ sau gre∫eal„ este r„spunz„tor proprietarul de
nav„ sau salvatorul, aceast„ persoan„ va fi Óndrept„˛it„ s„
beneficieze ea Óns„∫i de limitarea r„spunderii a∫a cum este
prev„zut„ Ón prezenta conven˛ie.
5. Œn aceast„ conven˛ie r„spunderea proprietarului de
nav„ va include r„spunderea Óntr-o ac˛iune formulat„
Ómpotriva navei Ónse∫i.
*) Traducere.

6. Asigur„torul r„spunderii pentru crean˛e supuse
limit„rii, Ón conformitate cu prevederile prezentei conven˛ii,
va fi Óndrept„˛it s„ beneficieze de avantajele acestei
conven˛ii Ón aceea∫i m„sur„ ca ∫i asiguratul Ónsu∫i.
7. Actul prin care se invoc„ limitarea r„spunderii nu va
constitui o recunoa∫tere a r„spunderii.
ARTICOLUL 2
Crean˛e supuse limit„rii

1. Œn conformitate cu art. 3 ∫i 4, urm„toarele crean˛e,
oricare ar fi natura r„spunderii, vor face obiectul limit„rii
r„spunderii:
a) crean˛e privind pierderea vie˛ii sau v„t„marea
corporal„ sau pierderea ori deteriorarea propriet„˛ii
(incluz‚nd deteriorarea amenaj„rilor portuare, a bazinelor, a
c„ilor navigabile ∫i a mijloacelor de semnalizare
a naviga˛iei), care au avut loc la bord sau Ón leg„tur„
direct„ cu operarea navei sau cu opera˛iunile de salvare,
∫i pierderile ulterioare rezultate din acestea;
b) crean˛e privind pierderi cauzate de Ónt‚rzieri Ón
transportul pe mare al m„rfii, pasagerilor sau bagajelor
acestora;
c) crean˛e privind alte pierderi cauzate de Ónc„lcarea
drepturilor, altele dec‚t cele contractuale, produse Ón
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leg„tur„ direct„ cu operarea navei sau cu opera˛iunile de
salvare;
d) crean˛e privind ranfluarea, deze∫uarea, distrugerea
sau predarea Ón bun„ stare a unei nave scufundate,
naufragiate, e∫uate ori abandonate, inclusiv a tot ceea ce
este sau a fost la bordul unei astfel de nave;
e) crean˛e privind preluarea, distrugerea sau predarea Ón
bun„ stare a m„rfii de pe nav„;
f) crean˛e ale unei persoane, alta dec‚t cea
r„spunz„toare pentru m„surile luate Ón vederea prevenirii
sau minimaliz„rii pierderilor pentru care persoana
r„spunz„toare Ó∫i poate limita r„spunderea Ón conformitate
cu prezenta conven˛ie, ∫i pierderile ulterioare cauzate de
asemenea m„suri.
2. Crean˛ele enumerate Ón paragraful 1 vor face obiectul
limit„rii r„spunderii chiar dac„ ele sunt cerute prin
intermediul unui recurs sau ca desp„gubire impus„
contractual ori Ón alt mod. Totu∫i, crean˛ele men˛ionate Ón
paragraful 1 subparagrafele d), e) ∫i f) nu vor face obiectul
limit„rii r„spunderii Ón m„sura Ón care acestea sunt legate
de o remunerare potrivit unui contract Óncheiat cu persoana
r„spunz„toare.
ARTICOLUL 3
Crean˛e exceptate de la limitare

Prevederile prezentei conven˛ii nu se vor aplica:
a) crean˛elor pentru salvare sau pentru contribu˛ia la
avaria comun„;
b) crean˛elor pentru pagube produse prin poluarea cu
hidrocarburi Ón Ón˛elesul Conven˛iei interna˛ionale privind
r„spunderea civil„ pentru daune produse prin poluarea cu
hidrocarburi din 29 noiembrie 1969 sau al oric„rui
amendament ori protocol Ón vigoare al acesteia;
c) crean˛elor supuse oric„rei conven˛ii interna˛ionale sau
legisla˛ii na˛ionale, care guverneaz„ ori interzic limitarea
r„spunderii pentru daune de natur„ nuclear„;
d) crean˛elor Ómpotriva proprietarului unei nave nucleare
pentru daune de natur„ nuclear„;
e) crean˛elor prepu∫ilor proprietarului navei sau
salvatorului, ale c„ror Óndatoriri au leg„tur„ cu nava sau cu
opera˛iunile de salvare, incluz‚nd crean˛e ale mo∫tenitorilor
acestora, dependen˛ilor sau altor persoane Óndrept„˛ite s„
formuleze aceste crean˛e, dac„, sub legea care
guverneaz„ contractul de angajare dintre proprietarul navei
sau salvator ∫i ace∫ti prepu∫i, proprietarul navei ori
salvatorul nu este Óndrept„˛it s„ Ó∫i limiteze r„spunderea
pentru aceste crean˛e sau dac„, potrivit acestei legi, Ói este
permis s„ Ó∫i limiteze r„spunderea doar la o valoare mai
mare dec‚t cea prev„zut„ de art. 6.
ARTICOLUL 4
Conduita care Óngr„de∫te limitarea

O persoan„ r„spunz„toare nu trebuie s„ aib„ dreptul s„
Ó∫i limiteze r„spunderea, dac„ s-a demonstrat c„ pierderea
a rezultat prin ac˛iunea sa personal„ sau prin omisiune,
comis„ cu inten˛ia de a cauza aceast„ pierdere, sau din
impruden˛„ ∫i ∫tiind c„ este posibil s„ rezulte o astfel de
pierdere.
ARTICOLUL 5
Compensarea crean˛elor

C‚nd o persoan„ Óndrept„˛it„ la limitarea r„spunderii
potrivit prevederilor acestei conven˛ii are o crean˛„
Ómpotriva creditorului s„u rezultat„ din acela∫i eveniment,
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respectivele crean˛e se vor compensa, iar dispozi˛iile
prezentei conven˛ii se vor aplica numai soldului, dac„
exist„.
CAPITOLUL II
Limitele r„spunderii
ARTICOLUL 6
Limite generale

1. Limitele r„spunderii pentru alte crean˛e dec‚t cele
men˛ionate Ón art. 7, ap„rute Óntr-o ocazie distinct„, vor fi
calculate dup„ cum urmeaz„:
a) Ón ceea ce prive∫te crean˛ele pentru pierderea vie˛ii
sau v„t„mare corporal„:
(i) 333.000 unit„˛i de cont pentru o nav„ cu un
tonaj p‚n„ la 500;
(ii) pentru o nav„ cu tonaj mai mare dec‚t cel
prev„zut la pct. (i), urm„toarea sum„ peste cea
men˛ionat„ la pct. (i):
— pentru fiecare ton„ de la 501 la 3.000, 500 unit„˛i
de cont;
— pentru fiecare ton„ de la 3.001 la 30.000, 333 unit„˛i
de cont;
— pentru fiecare ton„ de la 30.001 la 70.000,
250 unit„˛i de cont; ∫i
— pentru fiecare ton„ peste 70.000, 167 unit„˛i de cont;
b) Ón ceea ce prive∫te orice alte crean˛e:
(i) 167.000 unit„˛i de cont pentru o nav„ cu un
tonaj p‚n„ la 500;
(ii) pentru o nav„ cu un tonaj mai mare dec‚t cel
prev„zut la pct. (i), urm„toarea sum„ peste cea
men˛ionat„ la pct. (i):
— pentru fiecare ton„ de la 501 la 30.000, 167 unit„˛i
de cont;
— pentru fiecare ton„ de la 30.001 la 70.000,
125 unit„˛i de cont; ∫i
— pentru fiecare ton„ peste 70.000 tone, 83 unit„˛i de
cont.
2. Atunci c‚nd suma calculat„ Ón conformitate cu
paragraful 1 subparagraful a) este insuficient„ pentru plata
Ón totalitate a crean˛elor men˛ionate Ón acel paragraf, suma
calculat„ Ón conformitate cu paragraful 1 subparagraful b)
va fi disponibil„ pentru reglarea soldului nepl„tit pentru
crean˛ele din paragraful 1 subparagraful a) ∫i acest sold
nepl„tit vine Ón completarea crean˛elor men˛ionate Ón
paragraful 1 subparagraful b).
3. Totu∫i, f„r„ a aduce atingere dreptului la crean˛e
pentru pierderea vie˛ii sau v„t„marea corporal„ conform
paragrafului 2, un stat parte poate stipula Ón legisla˛ia
na˛ional„ faptul c„ crean˛ele privind pagube la amenaj„rile
portuare, la bazine, la c„i navigabile ∫i la mijloace de
semnalizare a naviga˛iei vor avea prioritate asupra altor
crean˛e men˛ionate Ón paragraful 1 subparagraful b), dup„
cum stabile∫te acea lege.
4. Limitele r„spunderii pentru orice salvator care nu
opereaz„ de pe nav„ sau pentru orice salvator care
opereaz„ doar pe nava care sau Ón numele c„reia se
acord„ servicii de salvare vor fi calculate ca pentru un
tonaj de 1.500.
5. Œn scopul acestei conven˛ii tonajul navei va fi
considerat tonajul brut calculat conform regulilor de calcul
al tonajului con˛inute Ón anexa 1 la Conven˛ia interna˛ional„
privind m„sur„torile de tonaj al navelor, 1969.
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ARTICOLUL 7
Limita pentru crean˛ele pasagerilor

1. Pentru crean˛ele ap„rute ca urmare a oric„rei ocazii
distincte de pierdere a vie˛ii sau v„t„mare corporal„ a
pasagerilor unei nave, limita r„spunderii proprietarului de
nav„ Ón acest caz va fi Ón sum„ de 46.666 unit„˛i de cont,
multiplicat„ cu num„rul de pasageri pe care nava este
autorizat„ s„ Ól transporte conform certificatului s„u, dar
f„r„ a dep„∫i 25 milioane unit„˛i de cont.
2. Œn scopul acestui articol crean˛e pentru pierderea vie˛ii
sau v„t„mare corporal„ a pasagerilor unei nave va Ónsemna
orice astfel de crean˛e pretinse de sau Ón numele oric„rei
persoane transportate pe nav„:
a) conform unui contract de transport pasageri; sau
b) care, cu acceptul c„r„u∫ului, Ónso˛e∫te un vehicul sau
animale vii Ón cadrul unui contract de transport m„rfuri.
ARTICOLUL 8
Unitatea de cont

1. Unitatea de cont la care se face referire Ón art. 6 ∫i
7 reprezint„ dreptul special de tragere, a∫a cum este
definit de Fondul Monetar Interna˛ional. Sumele men˛ionate
Ón art. 6 ∫i 7 trebuie convertite Ón moneda na˛ional„ a
statului Ón care se solicit„ limitarea, la cursul din data
constituirii fondului limit„rii, efectu„rii pl„˛ii sau acord„rii
garan˛iei care Ón conformitate cu legea acelui stat este
echivalentul pl„˛ii respective. Pentru opera˛iunile ∫i
tranzac˛iile unui stat parte care este membru al Fondului
Monetar Interna˛ional, valoarea Ón drepturi speciale de
tragere a monedei na˛ionale trebuie calculat„ conform
metodei de evaluare aplicate de Fondul Monetar
Interna˛ional, Ón vigoare la data men˛ionat„. Valoarea Ón
drepturi speciale de tragere a monedei na˛ionale a unui
stat parte care nu este membru al Fondului Monetar
Interna˛ional trebuie calculat„ printr-o metod„ stabilit„ de
statul Ón cauz„.
2. Totu∫i, acele state care nu fac parte din Fondul
Monetar Interna˛ional ∫i a c„ror legisla˛ie nu permite
aplicarea prevederilor paragrafului 1 pot, la momentul
semn„rii f„r„ rezerve cu privire la ratificare, acceptare sau
aprobare sau la momentul ratific„rii, accept„rii, aprob„rii
sau ader„rii ori Ón orice moment ulterior, s„ declare faptul
c„ limitele r„spunderii prev„zute a fi aplicate Ón teritoriile
lor prin aceast„ conven˛ie vor fi fixate dup„ cum urmeaz„:
a) referitor la art. 6 paragraful 1 subparagraful a), la o
sum„ de:
(i) 5 milioane de unit„˛i monetare pentru o nav„ cu
un tonaj p‚n„ la 500;
(ii) pentru o nav„ cu un tonaj mai mare dec‚t cel
prev„zut la pct. (i), urm„toarea sum„ ad„ugat„
la cea men˛ionat„ la pct. (i):
— pentru fiecare ton„ de la 501 la 3.000, 7.500 unit„˛i
monetare;
— pentru fiecare ton„ de la 3.001 la 30.000, 5.000 unit„˛i
monetare;
— pentru fiecare ton„ de la 30.001 la 70.000, 3.750 unit„˛i
monetare; ∫i
— pentru fiecare ton„ care dep„∫e∫te 70.000, 2.500 unit„˛i
monetare; ∫i
b) cu privire la articolul 6 paragraful 1 subparagraful b),
la o sum„ de:
(i) 2,5 milioane de unit„˛i monetare pentru o nav„
cu un tonaj p‚n„ la 500;

(ii) pentru o nav„ cu un tonaj mai mare dec‚t cel
prev„zut la pct. (i), urm„toarea sum„ ad„ugat„
la cea men˛ionat„ la pct. (i):
— pentru fiecare ton„ de la 501 la 30.000, 2.500 unit„˛i
monetare;
— pentru fiecare ton„ de la 30.001 la 70.000, 1.850 unit„˛i
monetare; ∫i
— pentru fiecare ton„ care dep„∫e∫te 70.000, 1.250 unit„˛i
monetare; ∫i
c) cu privire la art. 7 paragraful 1, la o sum„ de
700.000 unit„˛i monetare multiplicate cu num„rul
pasagerilor pe care nava este autorizat„ s„ Ól transporte
conform certificatului s„u, dar f„r„ a dep„∫i 375 milioane
unit„˛i monetare.
Paragrafele 2 ∫i 3 ale art. 6 se aplic„ corespunz„tor
subparagrafelor a) ∫i b) ale acestui paragraf.
3. Unitatea monetar„ la care se face referire Ón
paragraful 2 corespunde cu ∫aizeci ∫i cinci ∫i jum„tate
miligrame de aur de puritate nou„ sute miimi. Conversia
sumelor la care se face referire Ón paragraful 2 Ón moneda
na˛ional„ trebuie f„cut„ conform legisla˛iei statului implicat.
4. Calculul men˛ionat Ón ultima fraz„ a paragrafului 1 ∫i
conversia men˛ionat„ Ón paragraful 3 trebuie efectuate
astfel Ónc‚t, pe c‚t posibil, s„ exprime Ón moneda na˛ional„
a statului parte aceea∫i valoare real„ a sumelor din art. 6
∫i 7, exprimate Ón unit„˛i de cont. Statele p„r˛i trebuie s„
comunice depozitarului metoda de calcul conform
paragrafului 1 sau rezultatul conversiei din paragraful 3,
dup„ caz, la momentul semn„rii f„r„ rezerve cu privire la
ratificare, acceptare sau aprobare ori atunci c‚nd depune
unul din instrumentele men˛ionate la art. 16 ∫i oric‚nd
intervine o modificare a oric„ruia dintre acestea.
ARTICOLUL 9
Cumularea crean˛elor

1. Limitele r„spunderii stabilite Ón conformitate cu art. 6
se vor aplica cumulului tuturor crean˛elor ap„rute Óntr-o
situa˛ie distinct„:
a) Ómpotriva persoanei sau persoanelor men˛ionate Ón
paragraful 2 al art. 1 ∫i oric„rei persoane pentru a c„rei ac˛iune,
neglijen˛„ sau gre∫eal„ ea sau ele sunt responsabile; sau
b) Ómpotriva proprietarului unei nave care acord„ servicii
de salvare de pe acea nav„ ∫i salvatorului sau salvatorilor
care opereaz„ de pe o astfel de nav„ ∫i oric„rei persoane
pentru a c„rei ac˛iune, neglijen˛„ sau gre∫eal„ ea sau ele
sunt responsabile; sau
c) Ómpotriva salvatorului sau salvatorilor care nu
opereaz„ de pe nav„ sau care opereaz„ doar pe nava
care sau Ón numele c„reia sunt acordate serviciile de
salvare ∫i oric„rei persoane pentru a c„rei ac˛iune,
neglijen˛„ sau gre∫eal„ ea sau ele sunt responsabile.
2. Limitele r„spunderii stabilite Ón conformitate cu art. 7
trebuie aplicate cumulului tuturor crean˛elor Ón cauz„, care
pot ap„rea Óntr-o ocazie distinct„ Ómpotriva persoanei sau
persoanelor men˛ionate Ón paragraful 2 al art. 1 Ón leg„tur„
cu nava men˛ionat„ Ón art. 7 ∫i oric„rei persoane pentru
ale c„rei ac˛iuni, neglijen˛„ sau gre∫eal„ ea sau ele sunt
responsabile.
ARTICOLUL 10
Limitarea r„spunderii f„r„ constituirea unui fond de limitare

1. Limitarea r„spunderii poate fi solicitat„ chiar dac„ nu
a fost Ónfiin˛at un fond de limitare potrivit art. 11. Totu∫i,
un stat parte poate prevedea Ón legisla˛ia na˛ional„ ca, la
introducerea Ón instan˛„ a unei ac˛iuni pentru ob˛inerea
pl„˛ii unei crean˛e supuse limit„rii, persoana r„spunz„toare

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 634/24.VII.2006
s„ poat„ invoca dreptul de limitare a r„spunderii doar dac„
a fost Ónfiin˛at un fond de limitare Ón conformitate cu
prevederile prezentei conven˛ii sau dac„ acesta se
Ónfiin˛eaz„ atunci c‚nd este invocat dreptul de limitare a
r„spunderii.
2. Dac„ limitarea r„spunderii este invocat„ f„r„
constituirea unui fond de limitare, prevederile art. 2 trebuie
aplicate corespunz„tor.
3. Aspectele legate de procedur„, ap„rute datorit„
regulilor acestui articol, trebuie stabilite conform legisla˛iei
na˛ionale a statului parte Ón care are loc ac˛iunea.
CAPITOLUL III
Fondul de limitare
ARTICOLUL 11
Constituirea fondului

1. Orice persoan„ considerat„ r„spunz„toare poate
constitui un fond Ón cadrul instan˛ei sau al oric„rei autorit„˛i
competente a statului parte Ón care sunt instituite
procedurile legale cu privire la crean˛ele care fac obiectul
limit„rii. Fondul trebuie s„ fie constituit Ón limita sumelor
men˛ionate Ón art. 6 ∫i 7, corespunz„toare crean˛elor pentru
care acea persoan„ poate fi r„spunz„toare, Ómpreun„ cu
dob‚nda calculat„ de la data producerii evenimentului care
a dat na∫tere r„spunderii, p‚n„ la data constituirii fondului.
Orice fond astfel constituit va fi disponibil doar pentru plata
crean˛elor pentru care poate fi invocat„ limitarea
r„spunderii.
2. Un fond poate fi constituit prin depunerea sumei sau
prin prezentarea unei garan˛ii acceptabile conform legisla˛iei
statului parte unde este constituit fondul ∫i considerat„
suficient„ de c„tre instan˛„ sau de alt„ autoritate competent„.
3. Un fond constituit de una dintre persoanele
men˛ionate Ón paragraful 1 subparagrafele a), b), sau c) ori
Ón paragraful 2 ale art. 9 sau de asigur„torul acestora
trebuie s„ fie recunoscut ca ∫i constituit de c„tre toate
persoanele men˛ionate Ón paragraful 1 subparagrafele a), b)
sau c) ori Ón paragraful 2, dup„ caz.
ARTICOLUL 12
Distribuirea fondului

1. Cu condi˛ia respect„rii prevederilor paragrafelor 1, 2
∫i 3 ale art. 6 ∫i 7, fondul trebuie distribuit Óntre solicitan˛i
propor˛ional cu crean˛ele lor stabilite asupra fondului.
2. Dac„, Ónainte de distribuirea fondului, persoana
responsabil„ sau asigur„torul acesteia a achitat o crean˛„
stabilit„ asupra fondului, acea persoan„ trebuie, p‚n„ la
limita sumei pl„tite, s„ dob‚ndeasc„ prin subrogare
drepturile pe care persoana astfel compensat„ le-ar fi
ob˛inut Ón baza prezentei conven˛ii.
3. Dreptul de subrogare prev„zut Ón paragraful 2 poate
fi, de asemenea, exercitat de alte persoane dec‚t cele
men˛ionate Ón acesta, pentru orice sum„ de compensare
pe care ar fi pl„tit-o, dar numai Ón m„sura Ón care acea
subrogare este permis„ Ón condi˛iile legisla˛iei na˛ionale.
4. Atunci c‚nd persoana responsabil„ sau orice alt„
persoan„ stabile∫te c„ poate fi obligat„ s„ pl„teasc„, la o
dat„ ulterioar„, integral sau par˛ial, o sum„ de compensare
pentru care acea persoan„ ∫i-ar fi c‚∫tigat un drept de
subrogare conform paragrafelor 2 ∫i 3 dac„ compensarea
ar fi fost pl„tit„ Ónainte ca fondul s„ fie distribuit, instan˛a
sau orice alt„ autoritate competent„ a statului unde fondul
a fost constituit poate cere ca o sum„ suficient„ s„ fie
stabilit„, temporar, ca rezerv„, pentru a permite acelei
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persoane s„ Ó∫i prezinte crean˛ele Ómpotriva fondului la
acea dat„ ulterioar„.
ARTICOLUL 13
Œngr„direa altor ac˛iuni

1. Atunci c‚nd un fond de limitare a fost stabilit Ón
conformitate cu art. 11, persoanele care au formulat o
crean˛„ asupra fondului nu Ó∫i vor mai putea exercita niciun
drept de revendicare Ómpotriva oric„ror alte bunuri ale
persoanei de c„tre care sau Ón numele c„reia a fost
constituit fondul.
2. Dup„ ce fondul de limitare a fost constituit conform
art. 11, orice nav„ sau orice alt„ proprietate, apar˛in‚nd
unei persoane Ón numele c„reia a fost constituit fondul,
care a fost arestat„ ori ˛inut„ sub jurisdic˛ia unui stat parte
pentru o crean˛„ posibil a fi stabilit„ asupra fondului, sau
orice alt„ form„ de garan˛ie acordat„ poate fi eliberat„ prin
ordinul instan˛ei sau al altei autorit„˛i competente a acelui
stat. Totu∫i, dac„ a fost constituit un fond de limitare,
aceast„ eliberare trebuie s„ fie Óntotdeauna dispus„:
a) Ón portul unde a avut loc incidentul ori, dac„ a avut
loc Ón afara portului, Ón primul port de destina˛ie ulterior;
sau
b) Ón portul de debarcare, pentru crean˛ele formulate
pentru pierderea vie˛ii sau v„t„marea corporal„; sau
c) Ón portul de desc„rcare, pentru daune la Ónc„rc„tur„;
sau
d) Ón statul unde s-a f„cut arestarea.
3. Regulile paragrafelor 1 ∫i 2 se vor aplica doar dac„
reclamantul poate formula o crean˛„ asupra fondului de
limitare Ón instan˛a care administreaz„ acel fond, iar fondul
este efectiv disponibil ∫i liber transferabil pentru acea
revendicare.
ARTICOLUL 14
Legea aplicabil„

Œn conformitate cu prevederile prezentului capitol, regulile
legate de constituirea ∫i distribuirea unui fond de limitare ∫i
toate regulile procedurale conexe trebuie guvernate de
legea statului parte Ón care a fost constituit fondul.
CAPITOLUL IV
Domeniul de aplicare
ARTICOLUL 15

1. Prezenta conven˛ie se aplic„ ori de c‚te ori o
persoan„ men˛ionat„ Ón art. 1 cere Ón instan˛a unui stat
parte s„ Ó∫i limiteze r„spunderea ori caut„ s„ ob˛in„
eliberarea navei sau a altei propriet„˛i ori ridicarea garan˛iei
acordate Ón limita jurisdic˛iei oric„rui asemenea stat. Cu
toate acestea, fiecare stat parte poate exclude, total sau
par˛ial, de la aplicarea prezentei conven˛ii orice persoan„
men˛ionat„ Ón art. 1, care Ón momentul Ón care prevederile
acestei conven˛ii sunt invocate Ónaintea instan˛ei acelui stat,
nu are domiciliul Óntr-un stat parte sau nu are sediul
principal al firmei Óntr-un stat parte, precum ∫i orice nav„
Ón leg„tur„ cu care se invoc„ dreptul de limitare sau a
c„rei eliberare se Óncearc„, care nu arboreaz„ Ón momentul
specificat mai sus pavilionul unui stat parte.
2. Un stat parte poate reglementa, prin prevederi legale
na˛ionale specifice, sistemul limit„rii r„spunderii care s„ se
aplice navelor care:
a) potrivit legii acelui stat, sunt destinate naviga˛iei pe
apele interioare;
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b) sunt nave cu un tonaj mai mic de 300.
Un stat parte care se folose∫te de op˛iunea prev„zut„
Ón acest paragraf va informa depozitarul cu privire la
limitele r„spunderii adoptate Ón legisla˛ia sa na˛ional„ sau
asupra faptului c„ nu exist„ astfel de limite.
3. Un stat parte poate reglementa prin prevederi legale
na˛ionale specifice sistemul limit„rii r„spunderii care se va
aplica crean˛elor formulate Ón cazurile Ón care nu sunt
implicate Ón niciun fel interese ale persoanelor care nu sunt
cet„˛eni ai statelor p„r˛i.
4. Instan˛ele unui stat parte nu vor aplica prezenta
conven˛ie Ón cazul navelor construite pentru sau adaptate
la ∫i angajate Ón lucr„ri de foraj:
a) atunci c‚nd acel stat a stabilit prin legisla˛ia sa
na˛ional„ o limit„ de r„spundere superioar„ celei prev„zute
Ón conformitate cu art. 6; sau
b) atunci c‚nd acel stat a devenit parte la o conven˛ie
care reglementeaz„ sistemul r„spunderii referitor la
asemenea nave.
Œn cazurile la care se aplic„ prevederile subparagrafului
a), acel stat parte va informa depozitarul Ón mod
corespunz„tor.
5. Prezenta conven˛ie nu se aplic„:
a) vehiculelor pe pern„ de aer;
b) platformelor plutitoare construite Ón scopul explor„rii
sau exploat„rii resurselor naturale ale bazinului m„rii ori ale
subsolului acesteia.
CAPITOLUL V
Clauze finale
ARTICOLUL 16
Semnarea, ratificarea ∫i aderarea

1. Prezenta conven˛ie este deschis„ semn„rii tuturor
statelor, la sediul central al Organiza˛iei Maritime
Consultative Interguvernamentale (denumit„ Ón continuare
Organiza˛ia), Óncep‚nd cu 1 februarie 1977 p‚n„ la
31 decembrie 1977 ∫i va r„m‚ne apoi deschis„ ader„rii.
2. Toate statele pot deveni parte la prezenta conven˛ie
prin:
a) semnare f„r„ rezerve Ón ceea ce prive∫te ratificarea,
acceptarea ori aprobarea; sau
b) semnarea cu condi˛ia ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare ori aprobare; sau
c) aderare.
3. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea se
va efectua prin depunerea Ón acest scop a unui instrument
formal la secretarul general al Organiza˛iei (denumit Ón
continuare secretar general).

aprobarea Ó∫i va produce efectul Ón ziua intr„rii Ón vigoare
a conven˛iei sau Ón prima zi a lunii urm„toare a unui
num„r de 90 de zile de la data semn„rii ori depunerii
instrumentului, oricare survine mai t‚rziu.
3. Pentru orice stat care devine ulterior parte la
prezenta conven˛ie, aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi
a lunii urm„toare expir„rii celor 90 de zile de la data la
care acest stat a depus instrumentul.
4. Referitor la rela˛iile dintre statele care au ratificat, au
acceptat sau au aprobat prezenta conven˛ie ori care au
aderat la ea, aceasta Ónlocuie∫te ∫i abrog„ Conven˛ia
interna˛ional„ privind limitarea r„spunderii proprietarilor de
nave maritime, Óncheiat„ la Bruxelles la 10 octombrie 1957,
∫i Conven˛ia interna˛ional„ pentru unificarea anumitor reguli
referitoare la limitarea r„spunderii proprietarilor de nave
maritime, semnat„ la Bruxelles la 25 august 1924.
ARTICOLUL 18
Rezerve

1. Orice stat poate, la momentul semn„rii, ratific„rii,
accept„rii, aprob„rii sau ader„rii, s„ Ó∫i rezerve dreptul de
a nu aplica prevederile art. 2 paragraful 1 subparagrafele
d) ∫i e). Nu este permis„ nicio alt„ rezerv„ de la
prevederile fundamentale ale prezentei conven˛ii.
2. Pentru a fi acceptate, rezervele prezentate la
momentul semn„rii trebuie confirmate Ón momentul
ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii.
3. Orice stat care a prezentat o rezerv„ la aceast„
conven˛ie o poate retrage Ón orice moment, prin intermediul
unei notific„ri adresate secretarului general. O asemenea
retragere va intra Ón vigoare Ón ziua primirii notific„rii. Dac„
notificarea men˛ioneaz„ c„ retragerea unei rezerve va intra
Ón vigoare la o dat„ specificat„ ∫i aceast„ dat„ este
ulterioar„ primirii notific„rii de c„tre secretarul general,
retragerea va intra Ón vigoare la aceast„ dat„ ulterioar„.
ARTICOLUL 19
Denun˛area

1. Prezenta conven˛ie poate fi denun˛at„ de c„tre un
stat parte Ón orice moment dup„ un an de la data la care
aceasta a intrat Ón vigoare pentru acel stat parte.
2. Denun˛area se va efectua prin depunerea unui
instrument la secretarul general.
3. Denun˛area va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii perioadei de un an de la data depunerii
instrumentului sau dup„ o perioad„ suficient de lung„
precum cea men˛ionat„ Ón instrument.

ARTICOLUL 17
Intrarea Ón vigoare

ARTICOLUL 20

1. Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii urm„toare Ómplinirii unui an de c‚nd 12 state fie au
semnat-o f„r„ rezerve Ón ceea ce prive∫te ratificarea,
acceptarea sau aprobarea, fie au depus instrumentele
solicitate pentru ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
2. Pentru un stat care depune un instrument de
ratificare, acceptare, aprobare sau aderare ori care
semneaz„ f„r„ rezerve Ón ceea ce prive∫te ratificarea,
acceptarea sau aprobarea, Ón conformitate cu prezenta
conven˛ie, dup„ Óntrunirea cerin˛elor privind intrarea Ón
vigoare, dar Ónaintea datei de intrare Ón vigoare, ratificarea,
acceptarea, aprobarea sau aderarea ori semnarea f„r„
rezerve Ón ceea ce prive∫te ratificarea, acceptarea sau

Revizuirea ∫i amendarea

1. Œn scopul revizuirii sau amend„rii prezentei conven˛ii,
Organiza˛ia poate convoca o conferin˛„.
2. Organiza˛ia va convoca o conferin˛„ a statelor p„r˛i
la prezenta conven˛ie pentru revizuirea ∫i amendarea
acesteia, la cererea a cel pu˛in unei treimi din num„rul
statelor p„r˛i.
3. Dup„ data intr„rii Ón vigoare a unui amendament la
prezenta conven˛ie, orice instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare depus va fi considerat ca
aplic‚ndu-se conven˛iei Ón forma amendat„, dac„ Ón
instrument nu este exprimat„ o inten˛ie contrar„.
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ARTICOLUL 21
Revizuirea sumelor de limitare ∫i a unit„˛ilor de cont
sau a unit„˛ilor monetare

1. Œn afara cazurilor prev„zute la art. 20 ∫i Ón
conformitate cu prevederile paragrafelor 2 ∫i 3 ale
prezentului articol, Organiza˛ia poate convoca o conferin˛„
numai Ón scopul modific„rii sumelor specificate Ón art. 6 ∫i
7 ∫i Ón art. 8 paragraful 2 sau al Ónlocuirii cu alte unit„˛i a
uneia ori a am‚ndurora dintre unit„˛ile definite Ón art. 8
paragrafele 1 ∫i 2. Modificarea sumelor va fi f„cut„ doar
ca urmare a unei schimb„ri semnificative a valorii lor reale.
2. Organiza˛ia va convoca o asemenea conferin˛„ la
solicitarea a cel pu˛in unui sfert din num„rul statelor p„r˛i.
3. O decizie de a modifica sumele sau de a Ónlocui
unit„˛ile cu alte unit„˛i de cont va fi luat„ cu o majoritate
de dou„ treimi din num„rul statelor p„r˛i prezente ∫i
votante Ón aceast„ conferin˛„.
4. Orice stat care depune instrumentul de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare la prezenta conven˛ie,
dup„ intrarea Ón vigoare a unui amendament, va aplica
conven˛ia Ón forma ei amendat„.
ARTICOLUL 22
Depozitarea

1. Prezenta conven˛ie va fi depozitat„ la secretarul
general.
2. Secretarul general:
a) va transmite copii legalizate ale prezentei conven˛ii
tuturor statelor care au fost invitate s„ participe la
Conferin˛a privind limitarea r„spunderii pentru crean˛ele
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maritime ∫i oric„ror alte state care au aderat la aceast„
conven˛ie;
b) va informa toate statele care au semnat sau au
aderat la prezenta conven˛ie, cu privire la:
(i) fiecare nou„ semnare ∫i fiecare depunere a unui
instrument sau a oric„rei rezerve la aceasta,
Ómpreun„ cu datele respective;
(ii) data intr„rii Ón vigoare a prezentei conven˛ii sau
a oric„ror amendamente la aceasta;
(iii) orice denun˛are a prezentei conven˛ii ∫i data
intr„rii ei Ón vigoare;
(iv) orice amendament adoptat Ón conformitate cu
art. 20 sau 21;
(v) orice comunicare prev„zut„ de oricare dintre
articolele prezentei conven˛ii.
3. La intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii, o copie
legalizat„ va fi transmis„ de c„tre secretarul general
Secretariatului Na˛iunilor Unite pentru Ónregistrarea ∫i
publicarea Ón conformitate cu art. 102 din Carta Na˛iunilor
Unite.
ARTICOLUL 23
Limbi

Prezenta conven˛ie este elaborat„ Óntr-un singur
exemplar original, Ón limbile englez„, francez„, rus„ ∫i
spaniol„, fiecare text fiind autentic Ón egal„ m„sur„.
Œncheiat„ la Londra la 19 noiembrie 1976.
Ca m„rturie la aceasta, subsemna˛ii, fiind pe deplin
autoriza˛i Ón acest scop, am semnat prezenta conven˛ie.
(Lista semn„turilor nu este reprodus„.)

PROTOCOLUL DIN 1996*)
pentru amendarea Conven˛iei privind limitarea r„spunderii pentru crean˛e maritime, 1976
P„r˛ile la prezentul protocol,
consider‚nd c„ este oportun„ amendarea Conven˛iei privind limitarea r„spunderii pentru crean˛e maritime,
Óncheiat„ la Londra la 19 noiembrie 1976, pentru ob˛inerea unei compensa˛ii sporite ∫i pentru stabilirea unei proceduri
simplificate de actualizare a sumelor de limitare,
au decis urm„toarele:
ARTICOLUL 1

Œn scopul prezentului protocol:
1. Conven˛ie Ónseamn„ Conven˛ia privind limitarea
r„spunderii pentru crean˛e maritime, 1976;
2. Organiza˛ie Ónseamn„ Organiza˛ia Maritim„ Interna˛ional„;
3. secretar general Ónseamn„ secretarul general al
Organiza˛iei.
ARTICOLUL 2

Subparagraful a) al articolului 3 din Conven˛ie este
Ónlocuit cu urm„torul text:
îa) crean˛ele pentru salvare, incluz‚nd, dup„ caz, orice
crean˛„ pentru compensare special„ Ón baza art. 14 din
Conven˛ia interna˛ional„ privind salvarea, 1989, amendat„,
sau pentru contribu˛ia la avaria comun„;“.
ARTICOLUL 3

Paragraful 1 al articolului 6 din Conven˛ie este Ónlocuit
cu urm„torul text:
î1. Limitele r„spunderii pentru alte crean˛e dec‚t cele
men˛ionate Ón art. 7, care apar Óntr-o situa˛ie distinct„,
trebuie calculate dup„ cum urmeaz„:
a) cele privind crean˛ele pentru pierderea vie˛ii sau
v„t„mare corporal„:
*) Traducere.

(i) 2 milioane unit„˛i de cont pentru o nav„ cu un
tonaj p‚n„ la 2.000;
(ii) pentru o nav„ cu un tonaj mai mare dec‚t cel
prev„zut la pct. (i), urm„toarea sum„ se adaug„
la cea men˛ionat„ la pct. (i):
— pentru fiecare ton„ de la 2.001 la 30.000, 800 unit„˛i
de cont;
— pentru fiecare ton„ de la 30.001 la 70.000,
600 unit„˛i de cont; ∫i
— pentru fiecare ton„ peste 70.000, 400 unit„˛i de cont;
(b) cele privind orice alte crean˛e:
(i) 1 milion unit„˛i de cont pentru o nav„ cu un
tonaj p‚n„ la 2.000;
(ii) pentru o nav„ cu un tonaj mai mare dec‚t cel
prev„zut la pct. (i), urm„toarea sum„ se adaug„
la cea men˛ionat„ la pct. (i):
— pentru fiecare ton„ de la 2.001 la 30.000, 400 unit„˛i
de cont;
— pentru fiecare ton„ de la 30.001 la 70.000,
300 unit„˛i de cont; ∫i
— pentru fiecare ton„ peste 70.000, 200 unit„˛i de
cont.“
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ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 7

Paragraful 1 al articolului 7 din Conven˛ie este Ónlocuit
cu urm„torul text:
îPentru crean˛ele ap„rute ca urmare a oric„rei ocazii
distincte de pierderea vie˛ii sau v„t„mare corporal„ a
pasagerilor unei nave, limita r„spunderii proprietarului de
nav„ Ón acest caz va fi Ón sum„ de 175.000 unit„˛i de
cont multiplicat„ cu num„rul de pasageri pe care nava
este autorizat„ s„-l transporte conform certificatului s„u.“

Paragraful 1 al articolului 18 din Conven˛ie este Ónlocuit
cu urm„torul text:
î1. Orice stat poate, la momentul semn„rii, ratific„rii,
accept„rii, aprob„rii ori ader„rii sau Ón orice alt moment
ulterior, s„ Ó∫i rezerve dreptul:
a) de a exclude aplicarea art. 2 paragraful 1 subparagrafele d) ∫i e);
b) de a exclude crean˛ele pentru daunele sub inciden˛a
Conven˛iei interna˛ionale privind r„spunderea ∫i
compensarea pentru daune Ón leg„tur„ cu transportul
substan˛elor nocive ∫i periculoase pe mare, 1996, sau a
oric„rui amendament ori protocol la aceasta.
Nicio alt„ rezerv„ de la prevederile fundamentale ale
acestei conven˛ii nu trebuie acceptat„.“

ARTICOLUL 5

Paragraful 2 al articolului 8 din Conven˛ie este Ónlocuit
cu urm„torul text:
îTotu∫i, acele state care nu sunt membre ale Fondului
Monetar Interna˛ional ∫i ale c„ror legi nu permit aplicarea
prevederilor paragrafului 1 pot, la momentul semn„rii f„r„
rezerve privind ratificarea, acceptarea sau aprobarea ori la
momentul ratific„rii, accept„rii, aprob„rii sau ader„rii ori Ón
orice moment ulterior, s„ declare faptul c„ limitele
r„spunderii prev„zute a fi aplicate Ón teritoriile lor prin
aceast„ conven˛ie vor fi fixate dup„ cum urmeaz„:
a) cu privire la art. 6 paragraful 1 subparagraful a), la o
sum„ de:
(i) 30 milioane unit„˛i monetare pentru o nav„ cu
un tonaj p‚n„ la 2.000;
(ii) pentru o nav„ cu un tonaj mai mare dec‚t cel
prev„zut la pct. (i), urm„toarea sum„ se adaug„
la cea men˛ionat„ la pct. (i):
— pentru fiecare ton„ de la 2.001 la 30.000,
12.000 unit„˛i monetare;
— pentru fiecare ton„ de la 30.001 la 70.000,
9.000 unit„˛i monetare; ∫i
— pentru fiecare ton„ care dep„∫e∫te 70.000,
6.000 unit„˛i monetare; ∫i
b) cu privire la art. 6 paragraful 1 subparagraful b), la o
sum„ de:
(i) 15 milioane unit„˛i monetare pentru o nav„ cu
un tonaj p‚n„ la 2.000;
(ii) pentru o nav„ cu un tonaj mai mare dec‚t cel
prev„zut la pct. (i), urm„toarea sum„ se adaug„
la cea men˛ionat„ la pct. (i):
— pentru fiecare ton„ de la 2.001 la 30.000,
6.000 unit„˛i monetare;
— pentru fiecare ton„ de la 30.001 la 70.000,
4.500 unit„˛i monetare;
— pentru fiecare ton„ care dep„∫e∫te 70.000,
3.000 unit„˛i monetare; ∫i
c) cu privire la art. 7 paragraful 1, la o sum„ de
2.625.000 unit„˛i monetare multiplicat„ cu num„rul
pasagerilor pe care nava este autorizat„ s„-l transporte Ón
conformitate cu certificatul s„u.
Paragrafele 2 ∫i 3 ale art. 6 se aplic„ corespunz„tor
subparagrafelor a) ∫i b) ale acestui paragraf.“
ARTICOLUL 6

Urm„torul text este ad„ugat ca paragraful 3 bis Ón
articolul 15 din Conven˛ie:
î3 bis. F„r„ a aduce atingere limitei de r„spundere
stipulate Ón paragraful 1 al art. 7, un stat parte poate
reglementa prin prevederi legale na˛ionale particulare
sistemul r„spunderii care trebuie aplicat crean˛elor pentru
pierderea vie˛ii sau pentru v„t„marea corporal„ a
pasagerilor unei nave, cu condi˛ia ca limita r„spunderii s„
nu fie mai mic„ dec‚t cea stipulat„ Ón paragraful 1 al
art. 7. Un stat parte care face uz de op˛iunea prev„zut„ Ón
acest paragraf trebuie s„ informeze secretarul general cu
privire la limitele r„spunderii adoptate sau despre faptul c„
nu exist„ limite.“

ARTICOLUL 8
Amendarea limitelor

1. Œn baza cererii a cel pu˛in unei jum„t„˛i, dar Ón niciun
caz mai pu˛in de 6 din statele p„r˛i la acest protocol, orice
propunere de amendare a limitelor specificate Ón art. 6
paragraful 1, art. 7 paragraful 1 ∫i art. 8 paragraful 2 din
Conven˛ia amendat„ prin prezentul protocol trebuie s„ fie
transmis„ de c„tre secretarul general tuturor membrilor
Organiza˛iei ∫i tuturor statelor contractante.
2. Orice amendament propus ∫i transmis a∫a cum se
men˛ioneaz„ mai sus trebuie Ónaintat Comitetului legislativ
al Organiza˛iei (Comitetul legislativ), spre examinare, la o
dat„ cu cel pu˛in 6 luni ulterioar„ datei transmiterii.
3. Toate statele contractante ale Conven˛iei amendate
de prezentul protocol, indiferent dac„ sunt sau nu membre
ale Organiza˛iei, trebuie s„ aib„ dreptul s„ participe la
lucr„rile Comitetului legislativ pentru examinarea ∫i
adoptarea amendamentelor.
4. Amendamentele trebuie adoptate cu o majoritate de
dou„ treimi din num„rul statelor contractante ale Conven˛iei
amendate de prezentul protocol, prezente ∫i votante Ón
Comitetul legislativ, l„rgit conform prevederilor paragrafului 3,
cu condi˛ia ca cel pu˛in o jum„tate din statele contractante
ale Conven˛iei amendate de prezentul protocol s„ fie
prezente la momentul vot„rii.
5. Atunci c‚nd ac˛ioneaz„ asupra unei propuneri de
amendare a limitelor, Comitetul legislativ trebuie s„ ˛in„
seama de experien˛a incidentelor ∫i, Ón particular, de totalul
daunelor rezultate din acestea, de schimb„ri ale valorilor
monetare ∫i de efectele amendamentelor propuse asupra
costului asigur„rii.
6. a) Niciun amendament la limit„rile prev„zute de
prezentul articol nu va fi luat Ón considerare Ónainte de
5 ani de la data la care acest protocol a fost deschis
pentru semnare ∫i nici Ónainte de 5 ani de la data intr„rii Ón
vigoare a unui amendament anterior Ón baza acestui articol.
b) Nicio limit„ nu poate fi stabilit„ la o valoare mai
mare dec‚t suma care corespunde limitei prev„zute Ón
Conven˛ia amendat„ de prezentul protocol, m„rit„ cu 6%
pe an, calculat„ pe baza compus„, de la data la care
acest protocol a fost deschis pentru semnare.
c) Nicio limit„ nu poate fi stabilit„ la o valoare mai
mare dec‚t suma care corespunde limitei men˛ionate Ón
Conven˛ia amendat„ de prezentul protocol, Ónmul˛it„ cu 3.
7. Orice amendament adoptat Ón conformitate cu
paragraful 4 trebuie adus la cuno∫tin˛„ tuturor statelor
contractante de c„tre Organiza˛ie. Amendamentul trebuie
considerat ca fiind acceptat la sf‚r∫itul unei perioade de
18 luni de la data notific„rii, cu excep˛ia cazului Ón care Ón
acea perioad„ cel pu˛in un sfert din statele care sunt state
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contractante la momentul adopt„rii amendamentului au
comunicat secretarului general c„ nu accept„
amendamentul, caz Ón care amendamentul este respins ∫i
nu intr„ Ón vigoare.
8. Un amendament considerat ca fiind acceptat Ón
conformitate cu paragraful 7 va intra Ón vigoare dup„
18 luni de la acceptarea lui.
9. Toate statele contractante se vor supune prevederilor
acestui amendament, cu excep˛ia cazului Ón care acestea
denun˛„ prezentul protocol Ón conformitate cu paragrafele 1
∫i 2 ale art. 12, cu cel pu˛in 6 luni Ónainte ca
amendamentul s„ intre Ón vigoare. O astfel de denun˛are
va avea efect atunci c‚nd amendamentul va intra Ón
vigoare.
10. Atunci c‚nd un amendament a fost adoptat, dar
perioada de 18 luni pentru acceptarea sa nu a expirat
Ónc„, amendamentul va trebui respectat de un stat care
devine stat contractant pe parcursul acelei perioade, dac„
acesta intr„ Ón vigoare. Un amendament care a fost
acceptat Ón conformitate cu paragraful 7 se va aplica unui
stat care devine stat contractant dup„ acea perioad„. Œn
cazurile la care s-a f„cut referire Ón acest paragraf,
amendamentul se aplic„ unui stat atunci c‚nd acesta intr„
Ón vigoare sau c‚nd prezentul protocol intr„ Ón vigoare
pentru acel stat, dac„ acest lucru se Ónt‚mpl„ mai t‚rziu.
ARTICOLUL 9

1. Conven˛ia ∫i prezentul protocol trebuie s„ fie citite ∫i
interpretate Ómpreun„ ca un singur instrument Óntre p„r˛ile
la acest protocol.
2. Un stat care este parte la prezentul protocol, dar nu
este parte la Conven˛ie trebuie s„ respecte prevederile
Conven˛iei Ón forma amendat„ de prezentul protocol Ón
ceea ce prive∫te rela˛iile cu alte state p„r˛i la acesta, dar
nu este obligat s„ respecte prevederile Conven˛iei Ón
rela˛iile cu statele p„r˛i numai la Conven˛ie.
3. Conven˛ia Ón forma amendat„ prin prezentul protocol
se va aplica doar crean˛elor ap„rute ca urmare a
evenimentelor care au avut loc dup„ intrarea Ón vigoare a
acestui protocol pentru fiecare stat.
4. Nicio prevedere a prezentului protocol nu va afecta
obliga˛iile unui stat care este parte at‚t la Conven˛ie, c‚t ∫i
la protocol Ón ceea ce prive∫te un stat care este parte la
Conven˛ie, dar nu este parte la prezentul protocol.
CLAUZE FINALE
ARTICOLUL 10
Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea ∫i aderarea

1. Prezentul protocol va fi deschis pentru semnare la
sediul central al Organiza˛iei, Óncep‚nd cu 1 octombrie
1996 p‚n„ la 30 septembrie 1997, tuturor statelor.
2. Orice stat Ó∫i poate exprima consim˛„m‚ntul de a
respecta acest protocol prin:
a) semnare f„r„ rezerve Ón ceea ce prive∫te ratificarea,
acceptarea ori aprobarea; sau
b) semnarea cu condi˛ia ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare ori aprobare; sau
c) aderare.
3. Ratificarea, acceptarea, aprobarea sau aderarea va
intra Ón vigoare prin depunerea unui instrument Ón acest
sens la secretarul general.
4. Orice instrument de ratificare, acceptare, aprobare
sau aderare, depus dup„ intrarea Ón vigoare a unui
amendament la Conven˛ia Ón forma amendat„ prin
prezentul protocol, va fi considerat a se aplica Conven˛iei
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astfel amendat„, Ón forma modificat„ printr-un asemenea
amendament.
ARTICOLUL 11
Intrarea Ón vigoare

1. Prezentul protocol va intra Ón vigoare dup„ 90 de zile
de la data la care 10 state ∫i-au exprimat consim˛„m‚ntul
de a respecta prevederile acestuia.
2. Pentru orice stat care Ó∫i exprim„ consim˛„m‚ntul de
a respecta prevederile prezentului protocol, dup„ ce
condi˛iile din paragraful 1 privind intrarea Ón vigoare s-au
Óndeplinit, acest protocol va intra Ón vigoare dup„ 90 de
zile de la data exprim„rii acestui consim˛„m‚nt.
ARTICOLUL 12
Denun˛area

1. Prezentul protocol poate fi denun˛at de orice stat
parte, Ón orice moment ulterior datei intr„rii acestuia Ón
vigoare pentru acel stat parte.
2. Denun˛area va fi efectuat„ prin depunerea unui
instrument de denun˛are la secretarul general.
3. Denun˛area va avea efect dup„ 12 luni sau o
perioad„ mai lung„, dup„ cum este specificat Ón
instrumentul de denun˛are, de la depunerea sa la
secretarul general.
4. Œntre statele p„r˛i la prezentul protocol, denun˛area
Conven˛iei de c„tre oricare dintre acestea, Ón conformitate
cu art. 19 din aceasta, nu trebuie interpretat„ Ón niciun fel
ca o denun˛are a Conven˛iei Ón forma amendat„ de
prezentul protocol.
ARTICOLUL 13
Revizuirea ∫i amendarea

1. Organiza˛ia poate convoca o conferin˛„ Ón scopul
revizuirii sau amend„rii prezentului protocol.
2. Organiza˛ia va convoca o conferin˛„ a statelor
contractante la prezentul protocol pentru revizuirea sau
amendarea acestuia, la cererea a cel pu˛in unei treimi din
statele contractante.
ARTICOLUL 14
Depozitarea

1. Prezentul protocol ∫i orice amendamente acceptate
conform art. 8 trebuie depozitate la secretarul general.
Secretarul general:
a) va informa toate statele care au semnat sau au
aderat la acest protocol cu privire la:
(i) fiecare nou„ semnare sau depunere a unui
instrument ∫i data acestuia;
(ii) fiecare declara˛ie ∫i comunicare conform art. 8
paragraful 2 din Conven˛ia Ón forma amendat„ de
prezentul protocol ∫i art. 8 paragraful 4 din
Conven˛ie;
(iii) data intr„rii Ón vigoare a prezentului protocol;
(iv) orice propunere de amendare a limitelor
efectuat„ Ón conformitate cu art. 8 paragraful 1;
(v) orice amendament care a fost adoptat Ón
conformitate cu art. 8 paragraful 4;
(vi) orice amendament considerat ca fiind acceptat
conform art. 8 paragraful 7 ∫i data la care acest
amendament va intra Ón vigoare conform
paragrafelor 8 ∫i 9 ale acelui articol;
(vii) depunerea oric„rui instrument de denun˛are a
prezentului protocol ∫i data depunerii, precum ∫i
data la care acesta va intra Ón vigoare;
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ARTICOLUL 15

b) va transmite copii legalizate ale prezentului protocol

Limbi

tuturor statelor semnatare ∫i tuturor statelor care ader„ la
acesta.

Prezentul protocol este elaborat Óntr-un singur exemplar
original Ón limbile arab„, chinez„, englez„, francez„, rus„
∫i spaniol„, fiecare text fiind autentic Ón egal„ m„sur„.
Elaborat la Londra la 2 mai 1996.
Ca m„rturie la aceasta, subsemna˛ii, fiind pe deplin
autoriza˛i de guvernele lor Ón acest scop, au semnat
prezentul protocol.

2. La intrarea Ón vigoare a prezentului protocol, textul
s„u

va

fi

transmis

de

c„tre

secretarul

general

Secretariatului Na˛iunilor Unite pentru Ónregistrare ∫i
publicare, conform art. 102 din Carta Na˛iunilor Unite.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aderarea Rom‚niei
la Conven˛ia privind limitarea r„spunderii pentru crean˛e
maritime ∫i la Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia,
adoptate Ón cadrul Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale
la Londra la 19 noiembrie 1976, respectiv la 2 mai 1996
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 aderarea Rom‚niei la
Conven˛ia privind limitarea r„spunderii pentru crean˛e maritime ∫i la
Protocolul din 1996 pentru amendarea acesteia, adoptate Ón cadrul
Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale la Londra la 19 noiembrie 1976,
respectiv la 2 mai 1996, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 910.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Protocolului adi˛ional dintre Rom‚nia ∫i Republica Slovac„,
semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre Rom‚nia ∫i Republica Slovac„
privind promovarea ∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Protocolul adi˛ional dintre
Rom‚nia ∫i Republica Slovac„, semnat la Bratislava la
8 noiembrie 2005, la Acordul dintre Rom‚nia ∫i Republica

Slovac„ privind promovarea ∫i protejarea reciproc„ a
investi˛iilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994, ratificat
de Rom‚nia prin Legea nr. 97/1994.

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, 12 iulie 2006.
Nr. 306.
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PROTOCOL ADIﬁIONAL
Óntre Rom‚nia ∫i Republica Slovac„ la Acordul dintre Rom‚nia ∫i Republica Slovac„ privind promovarea
∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
P„r˛ile contractante au convenit cele ce urmeaz„:
La articolul 3, paragraful 3 va fi amendat astfel:
î3. Prevederile paragrafelor 1 ∫i 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate Ón sensul de a obliga o parte
contractant„ s„ extind„ asupra investitorilor celeilalte p„r˛i contractante avantajul oric„rui tratament, oric„rei preferin˛e sau
oric„rui privilegiu care poate fi extins/extins„ de c„tre prima parte contractant„ Ón virtutea unui acord interna˛ional sau
aranjament referitor, Ón Óntregime sau par˛ial, la impozitare.“
Articolul 3 va fi amendat ∫i prin ad„ugarea unui nou paragraf, paragraful 4, dup„ cum urmeaz„:
î4. Prevederile acestui 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„ sau monetar„, o pia˛„ comun„ sau 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˛.“
La articolul 6, paragraful 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„ pe teritoriul
c„reia s-au efectuat investi˛ii de c„tre investitorii celeilalte p„r˛i contractante va garanta acelor investitori transferul liber al
pl„˛ilor Ón leg„tur„ cu aceste investi˛ii, Ón special pentru:“.
Prezentul protocol adi˛ional va face parte integrant„ din acord ∫i va fi supus procedurilor constitu˛ionale cerute de
legile p„r˛ilor contractante.
Prezentul protocol adi˛ional va intra Ón vigoare Ón a 90-a zi de la data primirii ultimei notific„ri.
Drept care subsemna˛ii, pe deplin autoriza˛i, au semnat prezentul protocol adi˛ional.
Œncheiat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, Ón dou„ exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, slovac„ ∫i
englez„, toate textele fiind egal autentice. Œn caz de divergen˛e Ón interpretare, textul Ón limba englez„ va prevala.
Pentru Rom‚nia,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat la Ministerul Finan˛elor Publice

Pentru Republica Slovac„,
Vladimil Podstranky,
secretar de stat la Ministerul Finan˛elor

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului
adi˛ional dintre Rom‚nia ∫i Republica Slovac„,
semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul
dintre Rom‚nia ∫i Republica Slovac„ privind promovarea
∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bratislava
la 3 martie 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 dintre Rom‚nia ∫i Republica Slovac„, semnat la Bratislava la
8 noiembrie 2005, la Acordul dintre Rom‚nia ∫i Republica Slovac„ privind
promovarea ∫i protejarea reciproc„ a investi˛iilor, semnat la Bratislava la
3 martie 1994, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iulie 2006.
Nr. 935.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea a IV-a — Re˛eaua de localit„˛i
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Dup„ articolul 5 din Legea nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
na˛ional — Sec˛iunea a IV-a — Re˛eaua de localit„˛i,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 408
din 24 iulie 2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se introduce un nou articol, articolul 5 1 , cu urm„torul
cuprins:
îArt. 51. — (1) Unit„˛ile administrativ-teritoriale care se
reÓnfiin˛eaz„ sunt delimitate ∫i marcate teritorial pe baza
vechilor hotare existente la data desfiin˛„rii lor ∫i dup„ un
plan cadastral Óntocmit de ini˛iator ∫i avizat de oficiul
jude˛ean de cadastru ∫i publicitate imobiliar„. Planul
cadastral avizat se supune consult„rii publice, prin
referendum local, ∫i dup„ aprobare va face parte integrant„
din legea de aprobare a Ónfiin˛„rii noii unit„˛i administrativteritoriale.
(2) Œn cazul unit„˛ilor administrativ-teritoriale nouÓnfiin˛ate, marcarea hotarelor administrativ-teritoriale, precum

∫i a limitelor intravilanelor se face pe baza planului
cadastral Óntocmit de c„tre ini˛iatori ∫i avizat de c„tre oficiul
jude˛ean de cadastru ∫i publicitate imobiliar„.
(3) Œn cazul Ón care apar divergen˛e Ón procesul de
delimitare teritorial„ a dou„ sau mai multe unit„˛i
administrativ-teritoriale, prefectul mediaz„ conflictul.
(4) Dac„ Ón urma procesului de mediere, p„r˛ile nu
ajung la un acord, planul cadastral se Óntocme∫te conform
solu˛iei propuse de ini˛iator.
(5) Consiliile locale supun consult„rii popula˛iei, prin
referendum local, odat„ cu hot„r‚rile de Ónfiin˛are a
unit„˛ilor administrativ-teritoriale prev„zute la alin. (1) ∫i (2),
∫i planurile cadastrale de delimitare teritorial„ a acestora.
(6) Cheltuielile legate de Óntocmirea ∫i avizarea planurilor
cadastrale fac parte din cheltuielile aferente organiz„rii
referendumului.“

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 12 iulie 2006.
Nr. 308.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea
Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului na˛ional — Sec˛iunea a IV-a — Re˛eaua
de localit„˛i
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru completarea Legii
nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na˛ional —
Sec˛iunea a IV-a — Re˛eaua de localit„˛i ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iulie 2006.
Nr. 937.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor
f„r„ st„p‚n sau abandonate pe terenuri apar˛in‚nd domeniului public sau privat al statului
ori al unit„˛ilor administrativ-teritoriale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Legea nr. 421/2002 privind regimul
juridic al vehiculelor f„r„ st„p‚n sau abandonate pe
terenuri apar˛in‚nd domeniului public sau privat al statului
ori al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 482 din 5 iulie 2002, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1.

La articolul 3 se introduc dou„ noi alineate,

potrivit art. 3, o dispozi˛ie prin care declar„ vehiculul ca
fiind f„r„ st„p‚n sau abandonat.“
3. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Cheltuielile ocazionate de efectuarea
opera˛iunilor prev„zute la art. 3 alin. (3) se suport„ de
proprietarul sau de de˛in„torul legal al vehiculului ori, Ón
lipsa acestuia, din sumele ob˛inute Ón urma valorific„rii

alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul cuprins:
î(2) Cu ocazia Óntocmirii procesului-verbal, agentul
constatator va afi∫a o soma˛ie pe caroseria autovehiculului,
prin care solicit„ ridicarea acestuia de pe terenul
apar˛in‚nd domeniului public sau privat al statului ori al
unit„˛ilor administrativ-teritoriale, Ón termen de 10 zile.

vehiculului ∫i a bunurilor g„site Ón interiorul acestuia.“
4. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — Dac„ Ón termen de 10 zile de la data
anun˛ului proprietarul sau de˛in„torul s„u legal nu se

(3) La Ómplinirea termenului prev„zut la alin. (2),

prezint„ Ón vederea ridic„rii vehiculului, acesta trece de

primarul va dispune, la propunerea organului constatator,

drept Ón proprietatea unit„˛ii administrativ-teritoriale din raza

inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea ∫i

c„reia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispozi˛ie a

depozitarea autovehiculului ∫i a bunurilor aflate Ón interiorul

primarului, ∫i urmeaz„ s„ fie valorificat prin v‚nzare, Ón

acestuia, prin grija agentului constatator, Óntr-un loc special

condi˛iile legii, sau predat unei unit„˛i de colectare ∫i

amenajat de c„tre autorit„˛ile administra˛iei publice locale.“
2. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt.

4.

—

(1)

Œn

termen

de

10

zile

de

la

Óncuno∫tin˛area organelor de poli˛ie de c„tre agentul

valorificare a de∫eurilor, Ón func˛ie de starea vehiculului.“
5. La articolul 10, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:

constatator privind datele de identificare a autovehiculului

îArt. 10. — (1) Dac„ proprietarul sau de˛in„torul legal al

abandonat (serie caroserie, serie motor, marc„, model,

vehiculului abandonat nu r„spunde soma˛iei primite, devin

culoare), acestea efectueaz„ cercet„ri pentru identificarea

aplicabile prevederile art. 4 alin. (2). Dup„ expirarea unui

proprietarului sau, dup„ caz, a de˛in„torului legal al
autovehiculului respectiv.
(2) La Ómplinirea termenului prev„zut la alin. (1), pe

termen de 5 zile de la data soma˛iei adresate proprietarului
sau de˛in„torului legal, vehiculul trece de drept Ón

agentul

proprietatea unit„˛ii administrativ-teritoriale pe a c„rei raz„

constatator, primarul emite, la propunerea organului

teritorial„ se afl„ ∫i va fi predat unei unit„˛i de colectare ∫i

constatator care a Óncheiat procesul-verbal de constatare,

valorificare a de∫eurilor.“

baza

rezultatului

cercet„rilor

efectuate

de

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, 12 iulie 2006.
Nr. 309.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor
f„r„ st„p‚n sau abandonate pe terenuri apar˛in‚nd
domeniului public sau privat al statului ori al unit„˛ilor
administrativ-teritoriale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor f„r„ st„p‚n sau
abandonate pe terenuri apar˛in‚nd domeniului public sau privat al statului
ori al unit„˛ilor administrativ-teritoriale ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iulie 2006.
Nr. 938.

´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea
∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a

nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului

Guvernului nr. 107 din 14 iulie 2005 pentru modificarea ∫i

de asigur„ri sociale de s„n„tate, publicat„ Ón Monitorul

completarea

Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

Ordonan˛ei

de

urgen˛„

a

Guvernului

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 12 iulie 2006.
Nr. 310.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului
de asigur„ri sociale de s„n„tate
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind respingerea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iulie 2006.
Nr. 939.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului
de intrare Ón vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 38/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate
Parlamentul Rom‚niei

adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 160 din 24 noiembrie 2005 pentru
prorogarea termenului de intrare Ón vigoare a Legii
nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea ∫i

completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.050 din
25 noiembrie 2005.

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 12 iulie 2006.
Nr. 311.
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 634/24.VII.2006
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea
termenului de intrare Ón vigoare a Legii nr. 327/2005
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 38/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea
∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind respingerea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare
Ón vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea
sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iulie 2006.
Nr. 940.
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