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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului-cadru de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei, semnat la Bucure∫ti la 27 decembrie 2005 ∫i la Paris la 10 ianuarie 2006
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se ratific„ Acordul-cadru de Ómprumut dintre
Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
semnat la Bucure∫ti la 27 decembrie 2005 ∫i la Paris la
10 ianuarie 2006, referitor la finan˛area proiectului privind
construc˛ia ∫i reabilitarea de locuin˛e sociale pentru tineri,
destinate Ónchirierii, Ón valoare de 140 milioane euro.
Art. 2. — (1) Aplicarea acordului-cadru de Ómprumut va
fi realizat„ de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, prin intermediul Agen˛iei Na˛ionale pentru
Locuin˛e, desemnat„ ca agen˛ie de implementare.
(2) Ministerul Finan˛elor Publice va Óncheia cu Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i cu Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Locuin˛e un acord de Ómprumut subsidiar,

prin care se vor stabili drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor,
inclusiv repartizarea sumelor necesare pentru proiect, pe
tipuri de activit„˛i ∫i surse de finan˛are.
Art. 3. — (1) Contribu˛ia Rom‚niei la finan˛area
proiectului va fi asigurat„ de la:
a) bugetele locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale —
Ón limita sumelor aprobate anual cu aceast„ destina˛ie, Ón a
c„ror raz„ teritorial„ este situat amplasamentul, Ón lei,
corespunz„tor unui cuantum, Ón echivalent euro, de
35,5 milioane euro, din care se vor asigura costul terenului
∫i cheltuielile pentru finan˛area studiilor de fezabilitate,
pentru preg„tirea ∫i viabilizarea terenurilor. Contribu˛ia
asigurat„ de la bugetele locale se majoreaz„ cu valoarea
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taxelor ∫i impozitelor aferente activit„˛ilor finan˛ate de
acestea;
b) bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón lei,
corespunz„tor unui cuantum, Ón echivalent euro, de
34,5 milioane euro, din care se vor asigura cheltuielile
pentru finan˛area documenta˛iilor tehnico-economice, a
lucr„rilor de construc˛ie ∫i pentru supravegherea execut„rii
lucr„rilor. Contribu˛ia asigurat„ de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului se majoreaz„ cu valoarea taxelor ∫i impozitelor
datorate ∫i pl„tibile pe teritoriul Rom‚niei, aferente
activit„˛ilor finan˛ate de acesta.
(2) Contribu˛ia Rom‚niei, asigurat„ de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului, va fi transferat„ la Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Locuin˛e ∫i va fi utilizat„ de aceasta exclusiv pentru
scopurile proiectului, numai dup„ Óncheierea de c„tre
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e a conven˛iilor cu
autorit„˛ile administra˛iei publice locale implicate. Aceste
conven˛ii vor statua, printre altele: cedarea dreptului de
administrare a terenului c„tre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Locuin˛e, obligativitatea asigur„rii de c„tre consiliile locale
a studiilor de fezabilitate, a lucr„rilor de viabilizare a
terenurilor, a Óntre˛inerii ∫i repar„rii noilor locuin˛e, dup„
finalizarea construc˛iilor, precum ∫i criteriile de repartizare a

locuin˛elor, contra unei chirii, tinerilor cu venituri reduse, cu
respectarea legisla˛iei Ón vigoare.
Art. 4. — Locuin˛ele sociale realizate Ón condi˛iile
prezentei legi, precum ∫i terenurile aferente se predau Ón
administrare autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón
condi˛iile legii, pe baz„ de protocol Óncheiat cu Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Locuin˛e.
Art. 5. — Fondurile Ón lei necesare pentru rambursarea
Ómprumutului, plata dob‚nzilor ∫i comisioanelor aferente
Ómprumutului se vor asigura de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului.
Art. 6. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei ca,
prin Ministerul Finan˛elor Publice, de comun acord cu
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, s„ introduc„,
pe parcursul utiliz„rii Ómprumutului, Ón raport cu condi˛iile
concrete de aplicare a acordului-cadru de Ómprumut,
amendamente la con˛inutul acestuia, care privesc modific„ri
Ón structura Ómprumutului pe categorii, modific„ri de
termene sau de beneficiari, precum ∫i orice alte modific„ri
∫i detalieri care nu sunt de natur„ s„ majoreze obliga˛iile
financiare ale Rom‚niei fa˛„ de Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei sau s„ determine noi condi˛ion„ri
economice fa˛„ de cele convenite ini˛ial Óntre p„r˛i.
(2) Amendamentele la acordul-cadru de Ómprumut
convenite cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
potrivit alin. (1), se vor aproba prin hot„r‚re a Guvernului.

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

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 11 iulie 2006.
Nr. 301.
F/P 1525 (2005)
ACORD-CADRU DE ŒMPRUMUT
Óntre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei*)
Rom‚nia, prin Ministerul Finan˛elor Publice, Bucure∫ti, Rom‚nia (denumit„ Ón continuare Œmprumutat), pe
de o parte, ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organiza˛ie interna˛ional„, Paris (denumit„ Ón continuare
BDCE), pe de alt„ parte,
• av‚nd Ón vedere solicitarea transmis„ de un membru al Guvernului Rom‚niei, din data de 27 mai 2005,
• av‚nd Ón vedere Rezolu˛ia Consiliului de administra˛ie al BDCE nr. 1.480 (2004),
• av‚nd Ón vedere cel de-al Treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii ∫i imunit„˛i al Consiliului Europei,
• av‚nd Ón vedere articolele Normelor de Ómprumut ale BDCE din octombrie 1970,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Condi˛ii generale

Proiectul

Acest Ómprumut este acordat Ón cadrul condi˛iilor
generale ale actualelor Norme de Ómprumut ale BDCE ∫i Ón
cadrul condi˛iilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru
de Ómprumut (denumit Ón continuare acordul) ∫i anexele la
acesta ∫i scrisorile sale suplimentare (denumite Ón
continuare scrisori suplimentare).

BDCE acord„ Œmprumutatului, care accept„, un
Ómprumut pentru finan˛area par˛ial„ a F/P 1525 (2005),
aprobat de Consiliul de administra˛ie al BDCE la 17 iunie
2005, referitor la construc˛ia ∫i reabilitarea de locuin˛e
sociale destinate Ónchirierii Ón Rom‚nia.
Acest Ómprumut este acordat de BDCE lu‚nd Ón
considerare angajamentul asumat de Œmprumutat de a

*) Traducere.
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utiliza acest Ómprumut exclusiv pentru finan˛area proiectului
sectorial descris Ón anexa nr. 1 la prezentul acord (denumit
Ón continuare Proiectul) ∫i de a realiza acest proiect prin
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e (agen˛ie a Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, denumit„ Ón
continuare ANL), Ón condi˛iile care sunt detaliate Ón anexa
men˛ionat„.
Orice schimbare a modului Ón care Ómprumutul este
utilizat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce
la suspendarea, anularea sau rambursarea imediat„ a
Ómprumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de
Ómprumut ale BDCE.
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3.5. Date

Prevederile art. 3 fac obiectul Conven˛iei privind ziua
lucr„toare urm„toare modificat„. Conven˛ia privind ziua
lucr„toare urm„toare modificat„ Ónseamn„ o conven˛ie prin
care, dac„ data specificat„ va c„dea Óntr-o zi care nu este
o zi lucr„toare [zi lucr„toare Ónseamn„ o zi Ón care
Sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat
transeuropean cu privire la decont„rile brute Ón timp real)
func˛ioneaz„], acea dat„ va fi prima zi care urmeaz„ acelei
zile, care este zi lucr„toare, cu condi˛ia ca acea zi s„ nu
cad„ Ón urm„toarea lun„ calendaristic„, caz Ón care acea
dat„ va fi prima zi care preced„ acea zi, care este zi
lucr„toare.

ARTICOLUL 3
ARTICOLUL 4

Œmprumutul

Monitorizarea Ómprumutului ∫i Proiectului
3.1. Condi˛ii financiare

Valoarea Ómprumutului acordat este de 140.000.000 EUR
(o sut„ patruzeci de milioane euro).
Acesta va fi disponibilizat Ón tran∫e. Durata fiec„rei
tran∫e a Ómprumutului nu va dep„∫i 20 de ani, incluz‚nd o
perioad„ de gra˛ie de 5 ani.
Pentru fiecare tran∫„, valoarea, rata dob‚nzii, valuta,
data de disponibilizare, perioada de rambursare ∫i conturile
de remitere ale fiec„rei p„r˛i vor fi stabilite de comun
acord, prin fax, de c„tre Œmprumutat ∫i BDCE.
O scrisoare suplimentar„ la prezentul acord, preciz‚nd
condi˛iile pentru fiecare tran∫„, va fi Óntocmit„ la momentul
tragerii, Ón formatul stabilit Ón anexa nr. 2 la prezentul
acord.
La condi˛iile de Ómprumut BDCE se va aplica o
subven˛ionare a ratei dob‚nzii din contul selectiv fiduciar,
ce nu va dep„∫i suma de 1.120.000 euro. Cu toate
acestea, rata dob‚nzii, dup„ sc„derea subven˛iei de rat„ a
dob‚nzii, nu poate niciodat„ s„ scad„ sub zero.
3.2. Trageri

Tragerea sumelor Ómprumutului Ón mai multe tran∫e se
va efectua Ón conformitate cu stadiul implement„rii
Proiectului.
Prima tragere trebuie s„ aib„ loc Ón cel mult 18 luni de
la data aprob„rii Proiectului.
Un avans de p‚n„ la 50% din valoarea Ómprumutului
aprobat va fi v„rsat Óntr-un cont Ónregistrat ce poate fi
auditat de BDCE.
Tragerile urm„toare vor fi efectuate pe baza declara˛iilor
Œmprumutatului, referitoare la stadiul Proiectului (∫i pe baza
previziunilor privind stadiul lucr„rilor Ón anul curent).
Tran∫ele ulterioare vor fi disponibilizate odat„ ce 90% din
tran∫a anterioar„ au fost utilizate.
3.3. Mobilizare

Œn scopul mobiliz„rii tran∫elor Ómprumutului, Œmprumutatul
va transmite BDCE Ónaintea efectu„rii fiec„rei trageri
angajamentul de plat„ anexat (anexa nr. 3 la prezentul
acord) pentru fiecare tran∫„.
Angajamentul de plat„ este Óntocmit ∫i pl„tibil Ón valuta
Ón care tran∫a a fost disponibilizat„.
3.4. Domiciliu

Toate sumele datorate de Œmprumutat, Ón cadrul acestui
Ómprumut, sunt pl„tibile Ón valuta fiec„rei tran∫e Ón contul
cu num„rul ce va fi comunicat de BDCE Œmprumutatului la
momentul tragerii, prin notificare-fax care va fi trimis„ la
BDCE de banca Óns„rcinat„ de c„tre Œmprumutat cu
efectuarea pl„˛ii, cu cel pu˛in 5 zile lucr„toare Ónaintea
fiec„rei pl„˛i.

4.1. Utilizarea Ómprumutului
4.1.1. Perioada

Sumele Ómprumutului pentru fiecare tran∫„ trebuie s„ fie
utilizate de Œmprumutat pentru finan˛area Proiectului Ón
termen de 12 luni de la disponibilizarea acesteia de c„tre
BDCE.
4.1.2. Implementarea Proiectului

Pentru implementarea Proiectului Œmprumutatul
desemneaz„ ANL ca agen˛ie de implementare.
Œmprumutatul, prin ANL, va depune toate eforturile ∫i
diligen˛ele ∫i va exercita toate mijloacele utilizate Ón mod
curent, Ón special mijloace financiare, tehnice, sociale ∫i
manageriale, precum ∫i cele referitoare la protec˛ia mediului
Ónconjur„tor, care vor fi necesare pentru implementarea
corespunz„toare a Proiectului.
Œn cazul Ón care costurile Proiectului se majoreaz„ sau
vor fi revizuite din orice motive, Œmprumutatul se va asigura
c„ sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru
finalizarea Proiectului.
Œn plus, Œmprumutatul, prin ANL, se va asigura c„:
— Proiectul corespunde prevederilor conven˛iilor Ón
materie ale Consiliului Europei;
— Proiectul respect„ mediul Ónconjur„tor, potrivit
cadrului juridic rom‚nesc Ón materie;
— Proiectul corespunde criteriilor de eligibilitate
men˛ionate Ón anexa nr. 1 la prezentul acord;
— finan˛area par˛ial„ acordat„ de BDCE nu dep„∫e∫te
70% din costul total al Proiectului, excluz‚nd dob‚nda ∫i
comisioanele financiare, a∫a cum este definit Ón anexa
nr. 1 la prezentul acord.
4.1.3. Achizi˛ii

Achizi˛iile se vor desf„∫ura Ón conformitate cu
Documentul privind Legea achizi˛iilor publice (212 LAP) sau
cu cea mai recent amendat„ Lege na˛ional„ privind
achizi˛iile publice, Ón vigoare la data lans„rii licita˛iilor
(denumite Ón continuare proceduri de achizi˛ii), cu condi˛ia
ca aceste legi ∫i proceduri s„ nu contravin„ Liniilor
directoare privind achizi˛iile BDCE, anexate la prezentul
acord.
Œn plus, plafoanele definite Ón anexa nr. 4 la prezentul
acord vor fi aplicate pentru toate licita˛iile lansate dup„
semnarea acordului.
Œn cazul Ón care procedurile de achizi˛ii men˛ionate mai
sus nu se aplic„, BDCE va recomanda factorilor de
promovare a Proiectului din sectorul public ca, oric‚nd
este cazul, s„ se utilizeze procedurile de licita˛ie
competitiv„, mai ales pentru contractele mari.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 644/26.VII.2006

Œn orice caz, responsabilitatea implement„rii Proiectului
∫i, deci, responsabilitatea Óncredin˛„rii ∫i administr„rii
contractelor Ón cadrul Proiectului Ói revin Œmprumutatului,
prin ANL.
BDCE nu va emite nicio îaprobare“ privind
aranjamentele de achizi˛ii propuse de Œmprumutat prin ANL,
inclusiv privind gruparea contractelor Ón pachete, procedurile
aplicabile, dar Ó∫i va rezerva dreptul de a proceda la o
analiz„ anterioar„ sau ulterioar„, efectuat„ prin sondaj, a
documenta˛iei de licita˛ie.
4.2. Raport„rile Œmprumutatului
4.2.1. Raport„rile privind stadiul Proiectului

La fiecare 3 luni, de la tragerea Ómprumutului p‚n„ la
finalizarea Óntregului Proiect, Œmprumutatul, prin ANL, va
transmite la BDCE un raport care detaliaz„:
— situa˛ia utiliz„rii Ómprumutului;
— stadiul planului de finan˛are al Proiectului;
— stadiul Proiectului;
— detalii privind managementul Proiectului.
Anexa nr. 5 la prezentul acord cuprinde modelul ce
precizeaz„ informa˛iile minime solicitate de BDCE
referitoare la raport„rile privind stadiul Proiectului. Pot fi
utilizate ∫i formate alternative care con˛in acelea∫i
informa˛ii.
4.2.2. Raportarea privind finalizarea Proiectului

La finalizarea Óntregului Proiect, Œmprumutatul, prin ANL,
va prezenta o raportare final„ con˛in‚nd evaluarea efectelor
economice, financiare, sociale ∫i privind mediul Ónconjur„tor.
4.3. Furnizarea de informa˛ii c„tre BDCE

Œmprumutatul, prin ANL, va ˛ine eviden˛e contabile
privind Proiectul, care vor fi Ón conformitate cu standardele
interna˛ionale, care vor reflecta Ón orice moment stadiul
Proiectului, care vor Ónregistra toate opera˛iunile efectuate
∫i vor identifica activele ∫i serviciile finan˛ate cu ajutorul
prezentului Ómprumut.
Œmprumutatul, prin ANL, se angajeaz„ s„ primeasc„
oricare misiune de informare efectuat„ de c„tre salaria˛ii
BDCE sau de consultan˛i externi angaja˛i de BDCE ∫i s„
asigure cooperarea necesar„ pentru aceast„ misiune de
informare, prin facilitarea oric„rei vizite posibile la
amplasamentele Proiectului. Œn special, BDCE poate
efectua la fa˛a locului un audit al contabilit„˛ii Proiectului,
realizat de unul sau mai mul˛i consultan˛i, la alegerea
acesteia, pe cheltuiala Œmprumutatului, Ón cazul neonor„rii
la scaden˛„ de c„tre Œmprumutat a oric„rei obliga˛ii
asumate Ón cadrul prezentului Ómprumut.
Œmprumutatul se angajeaz„ s„ r„spund„ Óntr-o perioad„
de timp rezonabil„ oric„rei informa˛ii solicitate de BDCE
∫i s„ furnizeze orice documenta˛ie pe care BDCE o poate
considera necesar„ ∫i o poate solicita rezonabil pentru
implementarea corespunz„toare a prezentului acord, Ón
special Ón ceea ce prive∫te monitorizarea Proiectului ∫i
utilizarea Ómprumutului.
Œmprumutatul va informa BDCE imediat despre orice
modificare a legisla˛iei sau a normelor Ón sectorul economic
relevant pentru Proiect ∫i, Ón sens general, despre orice
eveniment care poate influen˛a Óndeplinirea obliga˛iilor sale
asumate Ón cadrul prezentului acord. Orice modificare a
legisla˛iei sau a normelor Ón sectorul economic relevant
pentru Proiect constituie unul dintre evenimentele precizate
Ón art. 13 al cap. 3 din Normele de Ómprumut ale BDCE ∫i
poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea
imediat„ a Ómprumutului.

ARTICOLUL 5
Œncetarea obliga˛iilor Œmprumutatului

Plata sumei datorate, stipulat„ Ón angajamentul de plat„,
elibereaz„ Œmprumutatul de orice obliga˛ie, dup„ cum este
definit„ Ón paragraful 3.1.
Dup„ ce Óntreaga sum„ a acestui Ómprumut ∫i toate
dob‚nzile ∫i alte costuri ce rezult„ din acesta, Ón special
acele sume prev„zute la art. 6 ∫i 7, au fost pl„tite
corespunz„tor, Œmprumutatul va fi pe deplin eliberat de
obliga˛iile sale fa˛„ de BDCE, cu excep˛ia celor stipulate Ón
art. 4.
ARTICOLUL 6
Dob‚nda pentru Ónt‚rziere

F„r„ a contraveni oric„rui alt posibil recurs al BDCE Ón
cadrul prezentului acord ∫i Normelor de Ómprumut ale
BDCE sau, dup„ caz, dac„ Œmprumutatul nu pl„te∫te
Óntreaga dob‚nd„ sau orice alt„ sum„ pl„tibil„ conform
prezentului acord cel mai t‚rziu la data scaden˛ei
specificate, Œmprumutatul trebuie s„ pl„teasc„ o dob‚nd„
suplimentar„ la suma datorat„ ∫i nepl„tit„ integral, egal„
cu dob‚nda EURIBOR la o lun„ pentru depozitele Ón
valuta pl„˛ii Ónt‚rziate la data scaden˛ei (dac„ nu este zi
lucr„toare TARGET, urm„toarea zi lucr„toare) la ora 11,00
a.m. (ora local„ la Bruxelles), plus 2,5% pe an, calculat„
de la data scaden˛ei acestei sume p‚n„ la data efectu„rii
pl„˛ii.
Rata EURIBOR la o lun„, aplicabil„, va fi actualizat„ la
fiecare 30 de zile.
ARTICOLUL 7
Costuri asociate

Toate impozitele ∫i taxele de orice fel, datorate ∫i
pl„tite, ∫i toate cheltuielile rezultate fie din Óncheierea,
executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea
prezentului acord, Ón totalitate ori par˛ial, fie din garantarea
sau refinan˛area Ómprumutului acordat, Ómpreun„ cu toate
actele judiciare ∫i extrajudiciare ce decurg din acest
Ómprumut, vor fi suportate de Œmprumutat.
Totu∫i, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din
Normele de Ómprumut ale BDCE pentru costurile
procedurilor de arbitraj men˛ionate Ón acest capitol 4.
ARTICOLUL 8
Garan˛ii

Œmprumutatul declar„ c„ niciun alt angajament nu a fost
f„cut ∫i nu va fi f„cut Ón viitor, care ar putea da unei ter˛e
p„r˛i un regim preferen˛ial, un drept preferen˛ial de plat„, o
garan˛ie colateral„ sau o garan˛ie de orice natur„ ar fi,
care ar putea conferi drepturi sporite unor ter˛i (denumit„
Ón continuare garan˛ie).
Dac„ o astfel de garan˛ie a fost totu∫i acordat„ unei
ter˛e p„r˛i, Œmprumutatul este de acord s„ Óntocmeasc„ ori
s„ furnizeze o garan˛ie identic„ Ón favoarea BDCE sau,
c‚nd este Ómpiedicat s„ o fac„, s„ ofere o garan˛ie
echivalent„ ∫i s„ stipuleze formarea unei astfel de garan˛ii
Ón favoarea BDCE.
NeÓndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz
de culp„, dup„ cum se specific„ Ón art. 13 al cap. 3
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din Normele de Ómprumut ale BDCE ∫i poate conduce la
suspendarea, anularea sau rambursarea imediat„ a
Ómprumutului.

Diferendele dintre p„r˛i privind prezentul acord vor face
obiectul arbitrajului Ón condi˛iile specificate Ón cap. 4 din
Normele de Ómprumut ale BDCE.

ARTICOLUL 9

ARTICOLUL 13

Reprezent„ri ∫i certific„ri

Executarea unei hot„r‚ri de arbitraj

Œmprumutatul prezint„ ∫i certific„ faptul c„:
— autorit„˛ile sale competente l-au autorizat s„ Óncheie
prezentul acord ∫i au dat Ón acest sens semnatarilor
autorizarea pentru aceasta, Ón conformitate cu legile,
decretele, reglement„rile, articolele asocierii ∫i alte texte
aplicabile acestuia;
— Óntocmirea ∫i semnarea prezentului acord nu
contravin legilor, decretelor, reglement„rilor, articolelor
asocierii ∫i altor texte aplicabile acestuia ∫i c„ toate
permisele, licen˛ele ∫i autoriza˛iile necesare acestuia au
fost ob˛inute ∫i vor r„m‚ne valabile pe toat„ durata
Ómprumutului.
Orice modificare referitoare la reprezent„rile ∫i
certific„rile de mai sus trebuie, pe toat„ durata
Ómprumutului, s„ fie notificate imediat BDCE ∫i s„ fie
furnizate toate documentele justificative.
ARTICOLUL 10
Rela˛ii cu ter˛ii

Œmprumutatul, pe parcursul utiliz„rii Ómprumutului, nu
poate invoca niciun fapt referitor la rela˛iile sale cu ter˛e
p„r˛i, Ón vederea evit„rii Óndeplinirii, totale sau par˛iale, a
obliga˛iilor sale rezultate din prezentul acord.
BDCE nu poate fi implicat„ Ón disputele care ar putea
s„ apar„ Óntre Œmprumutat ∫i ter˛e p„r˛i, iar costurile,
indiferent de natura lor, suportate de BDCE datorit„
oric„rei dispute, ∫i Ón special toate costurile juridice sau de
judecat„ vor fi pe cheltuiala Œmprumutatului.
ARTICOLUL 11
Interpretarea acordului

Œmprumutatul declar„ c„ a luat cuno∫tin˛„ despre
Normele de Ómprumut ale BDCE, care sunt considerate
parte integrant„ a prezentului acord, ∫i c„ a primit o copie
a acestora.
Atunci c‚nd exist„ o contradic˛ie Óntre orice prevedere
din Normele de Ómprumut ale BDCE ∫i orice prevedere a
prezentului acord vor prevala prevederile prezentului acord.
Titlurile paragrafelor, sec˛iunilor ∫i capitolelor prezentului
acord nu vor servi pentru interpretarea acestuia.
Œn nicio situa˛ie nu se va presupune c„ BDCE a
renun˛at tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin
prezentul acord.
ARTICOLUL 12
Legea aplicabil„

Prezentul acord ∫i garan˛iile negociabile legate de
acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, dup„ cum este
specificat Ón prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al
Treilea Protocol din 6 martie 1959 la Acordul general
pentru privilegii ∫i imunit„˛i al Consiliului Europei din
2 septembrie 1949 ∫i, Ón al doilea r‚nd, dac„ este
necesar, de legea francez„.
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P„r˛ile contractante convin s„ nu fac„ uz de niciun
privilegiu, imunitate ori legisla˛ie Ón fa˛a oric„rei autorit„˛i
jurisdic˛ionale sau a altei autorit„˛i, fie ea na˛ional„ ori
interna˛ional„, Ón vederea Ómpiedic„rii punerii Ón aplicare a
unei decizii date Ón condi˛iile specificate Ón cap. 4 din
Normele de Ómprumut ale BDCE.
ARTICOLUL 14
Notific„ri

Orice notificare sau alte comunic„ri care va/vor fi
dat„/date ori efectuat„/efectuate Ón cadrul prezentului acord
c„tre BDCE sau Œmprumutat va/vor fi Ón scris ∫i va/vor fi
considerat„/considerate pe deplin acordat„/ acordate ori
efectuat„/efectuate dac„ sunt predate personal, transmise
par-avion sau prin fax de c„tre o parte celeilalte p„r˛i la
acea adres„ a p„r˛ii specificat„ mai jos.
Pentru Œmprumutat:
Ministerul Finan˛elor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucure∫ti, Rom‚nia
Œn aten˛ia: Ministerului Finan˛elor Publice, secretarului de
stat ∫i/sau directorului general al Direc˛iei generale a
finan˛elor publice externe.
FAX: +4021 312 67 92
Pentru BDCE:
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
55 Avenue Kleber
75 116 Paris
Œn aten˛ia guvernatorului
FAX: +33 1 47 55 37 52
Toate comunic„rile care vor fi date sau efectuate vor fi
Ón limba englez„ ori francez„ sau, dac„ sunt Ón alt„ limb„,
vor fi Ónso˛ite de o traducere a acestora Ón limba englez„
ori francez„.
ARTICOLUL 15
Intrarea Ón vigoare

Prezentul acord va intra Ón vigoare dup„ semnarea de
c„tre BDCE ∫i Œmprumutat ∫i aprobarea sa de c„tre
Guvernul Rom‚niei.
ARTICOLUL 16
Exemplarele acordului

Prezentul acord este Óntocmit Ón dou„ exemplare
originale, ambele exemplare fiind egal autentice.
C‚te un original este p„strat de fiecare dintre p„r˛ile
contractante.
Bucure∫ti, 27 decembrie 2005
Pentru Rom‚nia
Nume: Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Func˛ia: ministrul finan˛elor publice
Paris, 10 ianuarie 2006
Pentru BDCE
Nume: K.J. Ners
Func˛ia: viceguvernator
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ANEXA Nr. 1*)
la acord

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2
la acord

Model de scrisoare suplimentar„ pentru Ómprumutul cu dob‚nd„ variabil„
F/P 1525 — tran∫a [num„r]
BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI
SCRISOARE SUPLIMENTAR√

la Acordul-cadru din data [data] dintre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumit„ Ón continuare BDCE)
∫i Rom‚nia (denumit„ Ón continuare Œmprumutat)
Prezenta scrisoare suplimentar„ ∫i acordul-cadru de Ómprumut stabilesc termenii ∫i condi˛iile convenite pentru
tran∫a [num„r], a∫a cum este specificat Ón articolul [num„r] din acordul-cadru men˛ionat.
Suma Ómprumutului:

[valuta ∫i suma]

Perioada de acordare:

perioada total„ de acordare: 20 de ani, cu 5 ani perioada de gra˛ie

EURIBOR (sau LIBOR)

[se introduce defini˛ia EURIBOR sau LIBOR]

Rata variabil„ a dob‚nzii:

Bazat„ pe EURIBOR sau LIBOR la 6 luni (inclusiv o subven˛ie a ratei
dob‚nzii din contul selectiv fiduciar, a∫a cum este definit Ón art. 3 din
acordul-cadru de Ómprumut 1) ), (Telerate [referin˛„] sau Reuters
[referin˛„])

Plata dob‚nzii:

Rate semestriale

Numitorul frac˛iei:

actual/360 de zile, Conven˛ia privind ziua lucr„toare urm„toare
modificat„

Zi lucr„toare (EURO)

Ónseamn„ o zi Ón care func˛ioneaz„ Sistemul de transfer rapid
automat transeuropean cu privire la decont„rile brute Ón timp real
(TARGET)

sau (altele)

Ónseamn„ o zi lucr„toare Ón ˛ara valutei

Data de disponibilizare

[data]

Instruc˛iuni de plat„ (Œmprumutat)

Num„rul contului [num„r] al [numele B„ncii ∫i ora∫ului], CODUL
SWIFT: [cifrul] prin [numele b„ncii corespondente ∫i ora∫ului], CODUL
SWIFT [cifrul]

Instruc˛iuni de plat„ (BDCE)

Conform art. 3.4 din acordul-cadru de Ómprumut

[Introducere, dup„ caz]
{Text pentru un Ómprumut cu o structur„ bazat„ pe dob‚nd„ LIBOR ∫i rambursare periodic„}
Rata dob‚nzii va fi calculat„ pentru fiecare perioad„ de [num„r] luni Óncep‚nd de la data de disponibilizare.
Dob‚nda va fi fixat„ cu dou„ zile lucr„toare (la Londra) Ónaintea fiec„rei noi perioade de dob‚nd„. BDCE va informa
Œmprumutatul despre dob‚nda pl„tibil„ la fiecare [num„r] luni. Plata dob‚nzii va avea loc Ón [ziua, luna]2) a fiec„rui an ∫i
pentru prima dat„ la [data]. [Se listeaz„ datele de plat„ ∫i ratele de capital datorate pentru fiecare dat„.]
{Text pentru un Ómprumut cu o structur„ bazat„ pe dob‚nd„ EURIBOR ∫i rambursare periodic„}
Rata dob‚nzii va fi calculat„ pentru fiecare perioad„ de [num„r] luni Óncep‚nd de la data de disponibilizare.
Dob‚nda va fi fixat„ cu dou„ zile lucr„toare Ónaintea fiec„rei noi perioade de dob‚nd„. BDCE va informa Œmprumutatul
despre dob‚nda pl„tibil„ la fiecare [num„r] luni. Plata dob‚nzii va avea loc Ón [ziua, luna]2) a fiec„rui an ∫i pentru prima
dat„ la [data]. [Se listeaz„ datele de plat„ ∫i ratele de capital datorate pentru fiecare dat„.]
Toate pl„˛ile vor fi efectuate Ón contul BDCE conform instruc˛iunilor de plat„ (BDCE) descrise mai sus.
Aceste prevederi fac obiectul Ón˛elegerii îConven˛ia privind ziua lucr„toare urm„toare modificat„“, a c„rei defini˛ie
se g„se∫te Ón art. 3.5 din acordul-cadru de Ómprumut, semnat Óntre Œmprumutat ∫i BDCE la [data].
Œn vederea mobiliz„rii tran∫ei Ómprumutului, Œmprumutatul va trimite Ón timp util c„tre BDCE un angajament de
plat„ corespunz„tor acestei tran∫e [a se vedea anexa nr. 3].
[Ora∫ul, data]
Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

[Ora∫ul, data]
Pentru [numele Œmprumutatului]

1) Art. 3 din acordul-cadru de Ómprumut: îRata dob‚nzii dup„ sc„derea subven˛iei acordate ratei dob‚nzii nu va sc„dea, Ón
nicio situa˛ie, sub zero“.
2) Se precizeaz„ 4 date pentru pl„˛ile trimestriale ∫i dou„ date pentru pl„˛ile semestriale.
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ANEXA Nr. 3
la acord

Model de angajament de plat„ pentru un Ómprumut cu dob‚nd„ variabil„
F/P 1525 — tran∫a [num„r]
ANGAJAMENT DE PLAT√

[Valuta] [Suma]

[Data]

Pentru valoarea primit„, subsemnatul:
prin acest angajament de plat„ promite s„ pl„teasc„ BDCE sau altuia suma Ómprumutat„ de: [suma Ón litere]
[valuta Ón litere] Ón ratele ∫i la o dob‚nd„ astfel cum este specificat mai jos:
Rate de capital

Dob‚nda

[Data]: [Valuta] [Suma]

[Se insereaz„ dob‚nda specificat„ Ón scrisoarea suplimentar„]

[Data]: [Valuta] [Suma]
[Data]: [Valuta] [Suma]
[Data]: [Valuta] [Suma]
...//...

Pl„˛ile de mai sus vor fi f„cute la:
[Banca corespondent„ a BDCE ∫i contul de referin˛„]
Ón favoarea BDCE, f„c„ nicio deducere sau luare Ón considerare a vreunei taxe, vreunor impozite ori altor costuri,
prezente sau viitoare, datorate ori percepute pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de c„tre ori Ón cadrul
[se precizeaz„ statul respectiv] sau a oric„rei alte subdiviziuni politice ori fiscale a acesteia.
Acest angajament de plat„ este legat de Ómprumutul acordat de BDCE Œmprumutatului la data [data
disponibiliz„rii].
Œn cazul neefectu„rii pl„˛ii prompte ∫i Ón totalitate a oric„rei sume datorate prin acest angajament de plat„,
Óntregul Ómprumut ∫i dob‚nda aferent„ conform acestuia p‚n„ la data pl„˛ii vor deveni imediat scadente ∫i vor fi pl„tite la
op˛iunea ∫i la cererea de˛in„torului acestuia.
Neexercitarea de c„tre de˛in„torul angajamentului a oric„rui drept care rezult„ din acesta nu va constitui Ón niciun
caz o renun˛are la niciunul dintre drepturile sale Ón aceast„ sau Ón oricare alt„ circumstan˛„.

Pentru Œmprumutat,

ANEXA Nr. 4
la acord
PLAFOANE DE ACHIZIﬁII

Servicii ≥ 200.000 EUR

Licita˛ie interna˛ional„ restr‚ns„
4 p‚n„ la 8 furnizori invita˛i

Materiale/bunuri ≥ 200.000 EUR

Licita˛ie competitiv„ interna˛ional„ (LCI)

Lucr„ri ≥ 5.000.000 EUR

Licita˛ie competitiv„ interna˛ional„ (LCI)

*) Formularele sunt reproduse Ón facsimil.

Formulare*) de raportare privind stadiul Proiectului

TABELUL 1 COSTURI

ANEXA Nr. 5
la acord
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TABELUL 3 SURSE FINANCIARE
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TABELUL 2 CONTRACTE
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TABELUL 4 CALENDARUL LUCR√RILOR
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TABELUL 5 OBIECTIVE
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru
de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei, semnat la Bucure∫ti
la 27 decembrie 2005 ∫i la Paris la 10 ianuarie 2006
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-cadru
de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
semnat la Bucure∫ti la 27 decembrie 2005 ∫i la Paris la 10 ianuarie 2006,
∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 10 iulie 2006.
Nr. 932.



PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea
economic„ ∫i tehnic„, semnat la Ankara la 1 februarie 2006
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economic„ ∫i tehnic„,
semnat la Ankara la 1 februarie 2006.
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. 303.
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ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea economic„ ∫i tehnic„*)

Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia, denumite Ón continuare p„r˛i contractante,
con∫tiente de rela˛iile economice tradi˛ionale solide, dezvoltate prin intermediul unei cooper„ri fructuoase ∫i
reciproc avantajoase, av‚nd o viziune comun„ asupra problematicilor de interes reciproc,
dorind s„ stabileasc„ un cadru legal propice dialogului permanent, care s„ permit„ adoptarea de m„suri adecvate
Ón scopul dezvolt„rii rela˛iilor economice, ∫tiin˛ifice ∫i tehnice, Ón beneficiul ambelor state,
hot„r‚nd s„ consolideze, s„ ad‚nceasc„ ∫i s„ diversifice rela˛iile economice, ∫tiin˛ifice ∫i tehnice, astfel Ónc‚t
acestea s„ ating„ un poten˛ial optim, Ón beneficiul reciproc,
recunosc‚nd faptul c„ parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul pe aspecte economice de interes
comun, sus˛in‚nd dezvoltarea economic„ a ambelor ˛„ri, cre∫terea eficien˛ei Ón economie ∫i a nivelului de trai,
convinse de faptul c„ Ónt„rirea cooper„rii Óntre p„r˛ile contractante va crea noi oportunit„˛i, precum ∫i un mediu
stabil, favorabil colabor„rii economice, ∫tiin˛ifice ∫i tehnice,
au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

P„r˛ile contractante, av‚nd Ón vedere poten˛ialul lor
intern ∫i aspira˛iile economice pe termen lung, vor Óncuraja
cooperarea bilateral„ Ón domeniile de interes, Ón special Ón
sectoarele economic, ∫tiin˛ific ∫i tehnic.
Obiectivele acestei cooper„ri sunt, printre altele:
— dezvoltarea ∫i prosperitatea industriilor de profil;
— Óncurajarea cooper„rii economice, precum ∫i a
progresului ∫tiin˛ific ∫i tehnologic;
— protec˛ia ∫i Ómbun„t„˛irea mediului Ónconjur„tor;
— contribu˛ia la dezvoltarea de ansamblu a propriilor
economii ∫i la cre∫terea nivelului de trai.
ARTICOLUL 2

Œn conformitate cu prevederile prezentului acord, rela˛iile
economice vor fi dezvoltate prin promovarea activit„˛ilor cu
caracter economic, ∫tiin˛ific ∫i tehnic, Ón special Ón
urm„toarele domenii de activitate:
— construc˛ii de ma∫ini;
— energie;
— resurse minerale;
— infrastructur„ ∫i transport Ón sectorul petrolier ∫i al
gazelor naturale;
— industria chimic„ ∫i petrochimic„;
— industria metalelor;
— industria autoturismelor ∫i componentelor auto;
— industria alimentar„;
— transport;
— tehnologia informa˛iilor ∫i telecomunica˛ii;
— turism;
— finan˛e;
— cooperare economic„ regional„.
Cooperarea Ón domeniile men˛ionate va Óncuraja
dezvoltarea contactelor de afaceri Óntre companiile din
ambele ˛„ri, informarea reciproc„ asupra legisla˛iei Ón
vigoare sau identificarea proiectelor ∫i sectoarelor de
interes poten˛ial pentru cooperarea bilateral„.
P„r˛ile vor facilita schimbul de experien˛„ Óntre exper˛i
din sectorul public ∫i privat, tehnicieni ∫i reprezentan˛i ai
mediului de afaceri, transferul de echipamente, materiale ∫i
know-how, necesare pentru implementarea activit„˛ilor la
care se face referire Ón prezentul acord.
ARTICOLUL 3

P„r˛ile vor continua s„ coopereze Ón cadrul Comisiei
economice mixte rom‚no-turce, Ónfiin˛at„ Ón baza acordului
prin schimb de scrisori, semnat la Bucure∫ti la 14 aprilie
1970, denumit„ Ón continuare Comisia mixt„, Ón vederea
promov„rii ∫i evalu„rii diverselor activit„˛i economice,
*) Traducere.

ac˛ion‚nd ca principal instrument pentru implementarea
prezentului acord.
P„r˛ile contractante au convenit c„ prevederile acordului
sus-men˛ionat nu aduc atingere obliga˛iilor ce decurg din
statutul de ˛ar„ Ón curs de aderare sau de ˛ar„ membr„ a
Uniunii Europene.
Œn Óndeplinirea atribu˛iilor sale, Comisia mixt„ poate
solicita asisten˛„ institu˛iilor guvernamentale ale p„r˛ilor
contractante, poate Ónfiin˛a grupuri de lucru ∫i comitete
ad-hoc sau permanente, c„rora le poate delega
responsabilit„˛i specifice. Grupurile de lucru pentru industrie
∫i energie vor continua s„ func˛ioneze ∫i s„ Ó∫i dezvolte
activitatea.
Comisia mixt„ va continua s„ se Óntruneasc„, la cererea
oric„reia dintre p„r˛ile contractante, alternativ Ón Rom‚nia ∫i
Ón Republica Turcia.
ARTICOLUL 4

Pentru a facilita implementarea prezentului acord,
Comisia mixt„ va avea, printre altele, urm„toarele atribu˛ii:
— examinarea evolu˛iei ∫i perspectivelor rela˛iilor
economice bilaterale;
— facilitarea contactelor Óntre companiile ∫i organiza˛iile
din cele dou„ state, respectiv identificarea proiectelor ∫i
sectoarelor de interes reciproc;
— informarea propriilor comunit„˛i de afaceri cu privire
la oportunit„˛ile de investi˛ii, respectiv cadrul legal Ón
vigoare relevant pentru aplicarea prezentului acord;
— promovarea ∫i dezvoltarea cooper„rii economice,
∫tiin˛ifice ∫i tehnice Ón sectorul public ∫i privat, inclusiv a
transferului de tehnologie;
— ac˛ioneaz„ ca organism consultativ pentru p„r˛ile
contractante Ón problematica aferent„ colabor„rii economice,
∫tiin˛ifice ∫i tehnice ∫i recomand„ p„r˛ilor contractante
adoptarea m„surilor care conduc la Ómbun„t„˛irea rela˛iilor
bilaterale, astfel cum sunt ele definite Ón prezentul acord;
— evaluarea periodic„ a gradului de implementare a
prezentului acord.
ARTICOLUL 5

Œn vederea facilit„rii rela˛iilor de afaceri, precum ∫i a
unor noi forme de cooperare economic„, ∫tiin˛ific„ ∫i
tehnic„, Comisia mixt„:
— faciliteaz„ deschiderea ∫i func˛ionarea de
reprezentan˛e economice, sucursale sau filiale, camere de
comer˛ mixte ∫i de alte entit„˛i economice;
— promoveaz„ ∫i sprijin„ organizarea delega˛iilor de
afaceri, misiunilor economice, t‚rgurilor, expozi˛iilor,
seminariilor, simpozioanelor, precum ∫i a altor activit„˛i
similare;
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ARTICOLUL 9

— Óncurajeaz„ contactele ∫i rela˛iile dintre institu˛iile
financiare ∫i bancare din cele dou„ state;
— promoveaz„ cooperarea dintre Óntreprinderile mici ∫i
mijlocii din cele dou„ state, Ón conformitate cu prevederile
prezentului acord.

La data intr„rii Ón vigoare a prezentului acord Ó∫i va
Ónceta valabilitatea Acordul de cooperare economic„,
industrial„ ∫i tehnic„ pe termen lung dintre Guvernul
Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Turcia,
semnat la Bucure∫ti la 29 august 1975.
P„r˛ile contractante convin c„, la data ader„rii Rom‚niei
la Uniunea European„, urm„toarele acorduri Ó∫i vor Ónceta
valabilitatea:
— Acordul pe termen lung privind schimburile
comerciale ∫i cooperarea economic„ ∫i tehnic„ dintre
Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul
Republicii Turcia, semnat la Ankara la 20 octombrie 1987;
— Acordul de comer˛ liber dintre Rom‚nia ∫i Republica
Turcia, semnat la Ankara la 29 aprilie 1997.

ARTICOLUL 6

Orice diferende referitoare la interpretarea sau aplicarea
prezentului acord vor fi solu˛ionate Óntr-un termen rezonabil,
prin consult„ri amicale ∫i negocieri Óntre p„r˛ile
contractante.
ARTICOLUL 7

Prezentul acord va intra Ón vigoare la data ultimei
notific„ri prin care p„r˛ile contractante se vor informa
reciproc asupra Óndeplinirii procedurilor interne necesare
pentru intrarea sa Ón vigoare.
Prezentul acord va r„m‚ne Ón vigoare pentru o perioad„
de 5 ani ∫i va fi reÓnnoit prin tacit„ reconduc˛iune pentru
perioade consecutive de 5 ani, dac„ nicio parte
contractant„ nu notific„ celeilalte p„r˛i contractante, Ón
form„ scris„, inten˛ia de Óncetare a acestuia, Ón orice
moment Ónainte de expirarea perioadei de valabilitate. Œn
acest caz, prezentul acord va Ónceta la 6 luni de la data la
care s-a primit o asemenea notificare.
Œncetarea valabilit„˛ii prezentului acord nu va afecta
implementarea proiectelor care au fost convenite Ón timpul
perioadei sale de valabilitate.

ARTICOLUL 10

Prezentul acord poate fi amendat prin consim˛„m‚ntul
ambelor p„r˛i contractante, exprimat Ón form„ scris„.
Amendamentele vor intra Ón vigoare Ón conformitate cu
procedura prev„zut„ la art. 7 paragraful 1.

Prevederile prezentului acord nu vor afecta Óndeplinirea
obliga˛iilor interna˛ionale ale p„r˛ilor contractante.
Prevederile prezentului acord se vor aplica f„r„ a afecta
obliga˛iile ce deriv„ din aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„.
Prezentul acord nu poate fi interpretat sau invocat Ón
scopul de a desfiin˛a sau afecta Ón vreun fel obliga˛iile ce
decurg din orice acord Óncheiat Óntre Comunitatea
European„ ∫i statele membre ale acesteia, pe de o parte,
∫i Republica Turcia, pe de alt„ parte.
Semnat la Ankara la 1 februarie 2006, Ón dou„
exemplare originale, Ón limba englez„, ambele texte fiind
egal autentice.

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Codru˛ Ioan ™ere∫,
ministrul economiei ∫i comer˛ului

Pentru Guvernul Republicii Turcia,
Kür∫ad Tüzmen,
ministru de stat

ARTICOLUL 8

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Turcia cu
privire la cooperarea economic„ ∫i tehnic„, semnat la Ankara
la 1 februarie 2006
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 Guvernul Republicii Turcia cu privire la cooperarea
economic„ ∫i tehnic„, semnat la Ankara la 1 februarie 2006, ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 10 iulie 2006.
Nr. 928.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A pct. I ∫i
ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
pentru contribu˛ia deosebit„ la promovarea rela˛iilor dintre Rom‚nia ∫i
Statele Unite ale Americii, pentru sprijinul important adus statului nostru Ón
cadrul comunit„˛ii rom‚no-americane,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua Rom‚niei Ón grad
de Comandor domnului Chris Lauzen, senator, statul Illinois.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 14 iulie 2006.
Nr. 968.
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