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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bulgaria
privind regimul frontierei de stat rom‚no-bulgare, colaborarea ∫i asisten˛a mutual„
Ón probleme de frontier„, semnat la Bucure∫ti la 28 august 2006
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat

rom‚no-bulgare, colaborarea ∫i asisten˛a mutual„ Ón probleme de
frontier„, semnat la Bucure∫ti la 28 august 2006.
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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„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√
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ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat rom‚no-bulgare,
colaborarea ∫i asisten˛a mutual„ Ón probleme de frontier„
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Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bulgaria, denumite Ón cele ce urmeaz„ p„r˛i contractante, Ón dorin˛a de
a dezvolta rela˛iile de colaborare Ón avantajul ambelor state,
animate de efortul de a contribui la dezvoltarea rela˛iilor bilaterale Ón spiritul Tratatului de prietenie, colaborare ∫i
bun„ vecin„tate dintre Rom‚nia ∫i Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 27 ianuarie 1992,
av‚nd Ón vedere eforturile comune ale celor dou„ state, promovate Ón scopul integr„rii Ón Uniunea European„,
pornind de la principiile suveranit„˛ii, integrit„˛ii teritoriale, inviolabilit„˛ii frontierelor de stat existente ∫i respectului reciproc,
lu‚nd Ón considerare prevederile legisla˛iei interne a celor dou„ p„r˛i Ón domeniul frontierei de stat, precum ∫i
normele de drept interna˛ional Ón domeniu, inclusiv cele care se aplic„ Ón practica statelor,
Ón dorin˛a de a asigura securitatea frontierei, prevenirea ∫i rezolvarea echitabil„ a Ónc„lc„rilor care pot ap„rea la
frontiera de stat rom‚no-bulgar„,
au convenit urm„toarele:

D

es

CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
ARTICOLUL 1

Œn sensul prezentului acord, termenii folosi˛i Ón
continuare au urm„toarele semnifica˛ii:
1. punct pentru trecerea frontierei de stat — punct rutier,
feroviar, fluvial, feribot sau aeroportuar, prin care se
efectueaz„ Ón mod legal trecerea peste frontier„ a
persoanelor, mijloacelor de transport, a m„rfurilor ∫i a altor
bunuri;
2. ape de frontier„ — fluviul Dun„rea de la km fluvial
845,65 p‚n„ la km fluvial 374,1, precum ∫i toate apele,
p‚raiele, canalele ∫i apele maritime pe care trece linia
frontierei de stat;
3. drum de frontier„ — drumuri sau sectoare de drum
care formeaz„ ori Óntretaie frontiera de stat;
4. mijloace plutitoare — nave ∫i ambarca˛iuni care se
folosesc la naviga˛ie, transport ∫i remorcare;
5. Ónc„lcarea regulilor regimului frontierei de stat —
eveniment produs la frontiera de stat de pe teritoriul

statului uneia dintre p„r˛ile contractante, care contravine
prevederilor prezentului acord;
6. autoritate de frontier„ — institu˛ie sau persoan„ care,
potrivit prevederilor legale interne ale p„r˛ilor contractante,
r„spunde pentru aplicarea Ón practic„ a prevederilor
prezentului acord;
7. controlul traficului de frontier„ — opera˛iunile efectuate
de institu˛iile cu atribu˛ii la frontier„ pentru verificarea
persoanelor, mijloacelor de transport ∫i bunurilor care
tranziteaz„ frontiera de stat;
8. sector de frontier„ — suprafa˛a delimitat„ din teritoriul
adiacent frontierei de stat, Ón care Ó∫i exercit„ atribu˛iile,
conform legisla˛iilor lor interne, autorit„˛ile de frontier„ ale
p„r˛ilor contractante.
ARTICOLUL 2

P„r˛ile contractante vor Óntreprinde toate m„surile
necesare pentru prevenirea Ónc„lc„rilor regimului frontierei
de stat ∫i Ónl„turarea cauzelor care pot duce la apari˛ia
unei Ónc„lc„ri de frontier„, precum ∫i pentru rezolvarea Ón
timp util a tuturor Ónc„lc„rilor ap„rute la frontiera de stat
comun„.
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(1) C‚nd loc˛iitorii ac˛ioneaz„ Ón numele pre∫edin˛ilor
delega˛iilor Ón Comisia mixt„ de frontier„, exercit„ toate
drepturile ∫i Óndatoririle conferite acestora.
(2) Pentru ducerea la Óndeplinire a atribu˛iilor ce le revin
conform prevederilor acordului, pre∫edin˛ii delega˛iilor Ón
Comisia mixt„ de frontier„, Ón raport de complexitatea
problemelor, pot folosi secretari, exper˛i, translatori ∫i orice
alt personal auxiliar.
ARTICOLUL 7

a

pe

Drepturile ∫i Óndatoririle pre∫edin˛ilor delega˛iilor Ón
Comisia mixt„ de frontier„ sunt urm„toarele:
1. analizeaz„ m„surile luate pe teritoriul propriu pentru
asigurarea securit„˛ii ∫i ordinii de stat la controlul trecerii
frontierei, respectarea regulilor regimului frontierei de stat ∫i
prevenirea Ónc„lc„rilor prin Ónl„turarea cauzelor ce le-ar
putea genera;
2. se informeaz„ reciproc cu privire la preg„tirea sau
producerea trecerilor ilegale peste frontier„ ∫i a altor
infrac˛iuni cu caracter transfrontalier, despre comiterea altor
Ónc„lc„ri ale regulilor regimului frontierei de stat prev„zute
Ón prezentul acord ∫i despre desf„∫urarea unor activit„˛i Ón
apropierea liniei de frontier„;
3. asigur„ cercetarea cazurilor de Ónc„lcare a regulilor
regimului frontierei de stat care au generat pagube ∫i
asigur„ evaluarea acestora;
4. asigur„ ca opera˛iunile efectuate pentru predarea ∫i
primirea persoanelor, animalelor domestice, p„s„rilor de
cas„, mijloacelor plutitoare ∫i a altor bunuri care au trecut
frontiera de stat ∫i/sau au ajuns pe teritoriul statului
celeilalte p„r˛i contractante s„ fie f„cute Ón conformitate cu
prevederile prezentului acord ∫i ale altor documente
bilaterale ce reglementeaz„ aceast„ activitate;
5. asigur„ exercitarea dreptului de observare ∫i
urm„rire transfrontalier„, Ón conformitate cu documentele
bilaterale Ón domeniu;
6. se informeaz„ reciproc, neÓnt‚rziat, asupra
catastrofelor naturale ∫i accidentelor ecologice ale c„ror
urm„ri se pot extinde pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i
contractante.
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ARTICOLUL 4
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(1) Prin Ónc„lc„ri ale regimului frontierei de stat comune, Ón
sensul prezentului acord, se Ón˛elege urm„toarele:
1. executarea focului de arm„ peste frontier„;
2. Ónc„lcarea spa˛iului aerian ∫i a apelor teritoriale prin
trecerea peste linia de frontier„ cu aparate de zbor, alte
obiecte zbur„toare sau plutitoare, f„r„ aprobare;
3. trecerea nepermis„ a persoanelor peste frontiera de
stat;
4. extinderea inten˛ionat„ de incendii pe teritoriul statului
celeilalte p„r˛i contractante;
5. provocarea de incendiu, ac˛iune Ón urma c„reia s-a
produs incendiul pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i
contractante;
6. distrugerea, deteriorarea sau replantarea semnelor de
frontier„, precum ∫i mutarea acestora pe alt loc f„r„
aprobare, cu sau f„r„ inten˛ie;
7. explozii care produc efecte peste linia frontierei de
stat comune ∫i care pot avea drept consecin˛e pagube pe
teritoriul celuilalt stat;
8. Poluarea inten˛ionat„ sau neinten˛ionat„ a teritoriului
statului celeilalte p„r˛i cotractante cu substan˛e biologice,
chimice ∫i altele de acest fel;
9. provocarea sau jignirile la adresa lucr„torilor ori
cet„˛enilor celuilalt stat, care se afl„ pe teritoriul propriului
stat, Ón apropierea liniei de frontier„;
10. alte Ónc„lc„ri, const‚nd Ón fapte care nu sunt
prev„zute Ón prezentul articol, dar care pericliteaz„ ori
vat„m„ Óntr-un mod sau altul interesele statului celeilalte
p„r˛i contractante.
(2) Œn sensul prezentului acord, nu sunt considerate
Ónc„lc„ri la regimul frontierei urm„toarele:
1. r„t„ciri ale persoanelor Ón urma: pierderii posibilit„˛ii
de orientare ∫i a necunoa∫terii locurilor, adormirii Ón
trenurile interna˛ionale, consumului de b„uturi alcoolice,
condi˛iilor meteorologice nefavorabile, lipsei facult„˛ilor
mintale;
2. r„t„cirea animalelor domestice ∫i p„s„rilor de cas„
prin trecerea acestora pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i
contractante;
3. trecerea de mijloace plutitoare, const‚nd Ón trecerea
pricinuit„ de influen˛a curentului de ap„ sau a v‚ntului;
4. trecerea persoanelor pe teritoriul statului celeilalte
p„r˛i contractante Ón scopul acord„rii de ajutor persoanelor
ale c„ror vie˛i se afl„ Ón pericol.

(3) Asigurarea aplic„rii prevederilor prezentului acord se
realizeaz„ de c„tre pre∫edin˛ii delega˛iilor p„r˛ilor
contractante Ón Comisia mixt„ de frontier„, iar Ón lipsa
acestora, de c„tre loc˛iitorii lor.
(4) Coordonarea, controlul ∫i Óndrumarea activit„˛ii
delega˛iilor Ón Comisia mixt„ de frontier„ se realizeaz„ de
c„tre autorit„˛ile de frontier„ ale p„r˛ilor contractante.
(5) Pre∫edin˛ii delega˛iilor p„r˛ilor contractante Ón
Comisia mixt„ de frontier„ numesc loc˛iitorii ∫i
reprezentan˛ii de frontier„ Ón delega˛ia proprie.
(6) P„r˛ile contractante se informeaz„ reciproc, prin
intermediul canalelor diplomatice, cu privire la numirea ∫i
eliberarea pre∫edintelui, loc˛iitorilor ∫i reprezentan˛ilor de
frontier„ Ón delega˛ia proprie.

tu

ARTICOLUL 3

Pentru atingerea scopurilor men˛ionate la art. 2,
autorit„˛ile competente pentru stabilirea Ónc„lc„rilor la
regimul frontierei ∫i aplicarea acordului stabilesc ∫i dezvolt„
cooperarea reciproc„ ∫i se informeaz„ despre m„surile
care au fost Óntreprinse de fiecare dintre p„r˛ile
contractante pe teritoriul statului s„u privind prevenirea
Ónc„lc„rilor de frontier„ la frontiera de stat rom‚no-bulgar„.

3

CAPITOLUL II
Comisia mixt„ de frontier„

ARTICOLUL 8
ARTICOLUL 5

(1) Comisia mixt„ de frontier„ func˛ioneaz„ Ón baza
Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei
mixte de frontier„ cuprins Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul acord.
(2) Delega˛iile p„r˛ilor contractante Ón Comisia mixt„ de
frontier„ sunt conduse de c‚te un pre∫edinte, acesta fiind
conduc„torul autorit„˛ii de frontier„ a fiec„rei p„r˛i
contractante.

(1) Pentru exercitarea drepturilor ∫i Óndatoririlor ce le
revin, pre∫edin˛ii delega˛iilor Ón Comisia mixt„ de frontier„
sunt ajuta˛i de loc˛iitorii acestora, iar la nivel teritorial, de
reprezentan˛ii de frontier„.
(2) Reprezentan˛ii de frontier„ au urm„toarele atribu˛ii:
1. Óndeplinesc hot„r‚rile adoptate Ón cadrul Comisiei
mixte de frontier„;
2. aplic„ m„surile necesare pentru prevenirea
Ónc„lc„rilor regulilor regimului frontierei de stat;
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(2) Orice modificare f„cut„ ulterior va fi adus„ la
cuno∫tin˛„ celeilalte p„r˛i contractante pe cale diplomatic„.
ARTICOLUL 12

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

(1) Dac„ Ón urma unei Ónc„lc„ri a regulilor regimului
frontierei de stat de c„tre persoane fizice sau juridice din
statul uneia dintre p„r˛ile contractante s-au produs daune
unei persoane fizice sau juridice din statul celeilalte p„r˛i
contractante ∫i partea v„t„mat„ solicit„ desp„gubiri ori una
dintre autorit„˛ile de frontier„ ale celor dou„ p„r˛i
contractante consider„ necesar, reprezentan˛ii de frontier„
constat„ de comun acord daunele ∫i Óntocmesc un procesverbal de constatare, respect‚nd legisla˛ia intern„ a statului
pe teritoriul c„ruia s-a produs evenimentul.
(2) Procesul-verbal de constatare trebuie s„ cuprind„:
1. datele personale ale persoanei p„gubite;
2. descrierea faptei care a cauzat daune sau descrierea
evenimentului;
3. datele personale ale persoanei care a produs
pagubele;
4. descrierea concret„ a pagubelor;
5. evaluarea prejudiciului.
(3) Cererile de desp„gubire pot fi solu˛ionate de c„tre
instan˛a competent„ a statului p„r˛ii contractante pe
teritoriul c„ruia s-a produs paguba, dac„ diferendul nu a
fost solu˛ionat de comun acord.

pe

3. informeaz„ de urgen˛„ pre∫edin˛ii delega˛iilor Ón
Comisia mixt„ de frontier„ despre producerea Ónc„lc„rilor
regulilor regimului frontierei de stat ∫i stabilesc m„suri
operative pentru conservarea mijloacelor materiale de
prob„;
4. dispun m„surile necesare pentru predarea-primirea
persoanelor, animalelor domestice, p„s„rilor de cas„,
mijloacelor plutitoare ∫i a altor bunuri, care au trecut
frontiera de stat ∫i/sau au ajuns pe teritoriul statului
celeilalte p„r˛i contractante, Óntocmind Ón acest scop
documentele stabilite conform Regulamentului de organizare
∫i func˛ionare a Comisiei mixte de frontier„;
5. ac˛ioneaz„ pentru ob˛inerea datelor ∫i informa˛iilor
necesare Ón scopul solu˛ion„rii faptelor care au generat
Ónc„lc„ri ale regulilor regimului frontierei de stat;
6. asigur„ m„surile necesare pentru organizarea ∫i
desf„∫urarea Ón condi˛ii de siguran˛„ a unui trafic fluent ∫i
civilizat de persoane ∫i mijloace de transport prin punctele
pentru trecerea frontierei;
7. particip„ la ∫edin˛ele de lucru ∫i la Óntrevederile de
frontier„ Ómpreun„ cu exper˛i Ómputernici˛i ∫i cu personalul
tehnic autorizat;
8. cerceteaz„ cazurile de Ónc„lcare a regulilor regimului
frontierei de stat care au generat pagube;
9. conduc ∫i controleaz„ activitatea delega˛ilor pe care Ói
stabilesc pentru exercitarea atribu˛iilor lor.
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(1) Comisia mixt„ de frontier„ Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
Ón reuniuni anuale, iar la nivel teritorial au loc ∫edin˛e de
lucru semestriale. Atunci c‚nd situa˛ia le impune, au loc
Óntrevederi de frontier„.
(2) Reuniunile ∫i ∫edin˛ele de lucru se desf„∫oar„
alternativ pe teritoriul statelor p„r˛ilor contractante, iar
Óntrevederile de frontier„ se desf„∫oar„ ∫i la linia de
frontier„.
(3) ™edin˛ele de lucru ∫i Óntrevederile de frontier„ vor fi
in˛iate prin coresponden˛„, Ón care se vor men˛iona, cu cel
pu˛in 10 zile Ónainte pentru ∫edin˛a de lucru ∫i cel pu˛in
24 de ore pentru Óntrevederea de frontier„, data, locul,
ordinea de zi ∫i participan˛ii.
(4) Pentru cre∫terea operativit„˛ii privind ac˛iunile de
combatere a criminalit„˛ii transfrontaliere delega˛ii desemna˛i
se pot Ónt‚lni c‚t mai urgent posibil, dup„ informarea
reciproc„ prin mijloace de comunicare.

ARTICOLUL 13

(1) P„r˛ile contractante, de comun acord, pot rezolva pe
cale diplomatic„ problemele legate de desp„gubirile pentru
pagubele produse de ac˛iunea reprezentan˛ilor organelor de
stat Ón Óndeplinirea sarcinilor de serviciu.
(2) Œn situa˛ia Ón care rezolvarea diferendului nu este
posibil„ Ón condi˛iile alin. (1), cazurile pot fi solu˛ionate
conform modalit„˛ii prev„zute la art. 12 alin. (3).
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ARTICOLUL 9
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ARTICOLUL 10

(1) Hot„r‚rea adoptat„ Ón cadrul reuniunilor anuale ale
Comisiei mixte de frontier„, al ∫edin˛elor de lucru ∫i
Óntrevederilor de frontier„ se consemneaz„ Óntr-un procesverbal Óntocmit Ón dou„ exemplare identice, fiecare Ón limba
rom‚n„ ∫i limba bulgar„.
(2) Procesele-verbale ale reuniunii Comisiei mixte de
frontier„ vor fi aprobate de c„tre mini∫trii de interne ai
p„r˛ilor contractante.
(3) Œn cazul existen˛ei unor opinii divergente, men˛ionate
Ón procesele-verbale adoptate Ón cadrul reuniunilor Comisiei
mixte de frontier„, acestea se Ónainteaz„ p„r˛ilor
contractante pentru rezolvare pe cale diplomatic„.
ARTICOLUL 11

(1) Sectoarele de responsabilitate ∫i re∫edin˛ele
reprezentan˛ilor de frontier„ se stabilesc de comun acord,
conform structurii organizatorice a institu˛iilor cu atribu˛ii la
frontier„ ale celor dou„ p„r˛i contractante, put‚nd fi
modificate ulterior, Ón func˛ie de necesit„˛i, de fiecare
institu˛ie.

ARTICOLUL 14

Œn scopul Óndeplinirii prevederilor prezentului acord,
trecerea frontierei de stat de c„tre membrii delega˛iilor Ón
Comisia mixt„ de frontier„, precum ∫i de c„tre delega˛ii,
desemna˛i Ón conformitate cu prevederile pct. 9 al alin. (2)
al art. 8 se efectueaz„ pe baza documentelor de identitate.
ARTICOLUL 15

(1) Persoanele prev„zute la art. 14 din prezentul acord,
pe durata ∫ederii pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i
contractante:
1. se bucur„ de inviolabilitatea personal„ ∫i a
documentelor de serviciu;
2. au dreptul la portul uniformei ∫i la arma personal„ de
serviciu, dac„ situa˛ia o impune;
3. au dreptul s„ ia pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i
contractante, cu scutire de taxe vamale sau de alte taxe
ori impozite, mijloace de transport, obiecte ∫i materiale
necesare Óndeplinirii sarcinilor de serviciu, precum ∫i bunuri
de uz personal, cu condi˛ia ca acestea s„ fie aduse
Ónapoi.
(2) Pre∫edin˛ii delega˛iilor vor acorda sprijinul necesar
persoanelor din componen˛a delega˛iilor pentru asigurarea
condi˛iilor de cazare, a mijloacelor de comunica˛ie ∫i a
celor de transport.
CAPITOLUL III
Controlul traficului de frontier„
ARTICOLUL 16

(1) Pentru desf„∫urarea Ón condi˛ii optime a traficului de
frontier„, autorit„˛ile de frontier„ ale p„r˛ilor contractante
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ARTICOLUL 20

Gospod„rirea apelor de frontier„ dintre Rom‚nia ∫i
Republica Bulgaria se va efectua potrivit documentelor
bilaterale Óncheiate Óntre p„r˛ile contractante.
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ARTICOLUL 21
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(1) Pescuitul industrial ∫i sportiv Ón apele de frontier„
poate fi practicat numai ziua ∫i p‚n„ la linia de frontier„,
fiind interzis„ folosirea substan˛elor explozive, otr„vitoare ∫i
soporifice.
(2) Œn apele de frontier„ activit„˛ile privind protec˛ia ∫i
dezvoltarea pisciculturii pot fi reglementate prin Ón˛elegeri
Óncheiate Óntre autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor
contractante.
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ARTICOLUL 17
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(1) Persoanele care au trecut ilegal frontiera de stat
rom‚no-bulgar„ ∫i au fost re˛inute pe teritoriul statului
celeilalte p„r˛i contractante, precum ∫i cet„˛enii apar˛in‚nd
unuia dintre cele dou„ state ale p„r˛ilor contractante, care
∫i-au pierdut documentele de identitate sau sunt depista˛i
f„r„ astfel de documente, vor fi Ónapoia˛i Ón conformitate cu
prevederile documentelor bilaterale existente.
(2) La predarea-primirea persoanelor Ón cauz„,
autorit„˛ile de frontier„ ale p„r˛ilor contractante vor Óntocmi
un proces-verbal Ón cuprinsul c„ruia vor fi men˛ionate toate
detaliile necesare cu privire la acestea. Concomitent cu
predarea persoanelor, vor fi Ónapoiate toate obiectele ∫i
valorile g„site asupra lor Ón momentul re˛inerii.
(3) Persoanele la care se face referire Ón textul art. 4
alin. (2) vor fi Ónapoiate Ón cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai t‚rziu de 48 de ore de la re˛inere.
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CAPITOLUL IV
Œnapoierea persoanelor, animalelor domestice, p„s„rilor
de cas„, mijloacelor plutitoare ∫i a altor bunuri

(4) P„r˛ile contractante iau m„suri pe teritoriul statului
propriu ca activit„˛ile ce se desf„∫oar„ Ón apropierea
frontierei de stat (lucr„ri miniere ∫i lucr„ri care implic„
folosirea de materiale explozive, exploat„ri petroliere, lucr„ri
forestiere ∫i agricole, exploat„ri balastiere, cercet„ri,
m„sur„tori ∫i altele) s„ nu provoace pagube ori s„ nu
pericliteze s„n„tatea ∫i integritatea corporal„ a persoanelor
aflate pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i contractante.
Lucr„rile de minerit ∫i cele care implic„ folosirea
materialelor explozive de la suprafa˛„, pe o distan˛„ de
20 m de ambele p„r˛i ale liniei de frontier„, se vor putea
executa numai pe baza documentelor bilaterale Óncheiate
Óntre p„r˛ile contractante.

pe

dispun m„surile necesare de asigurare a fluidiz„rii acestuia
Ón punctele pentru trecerea frontierei.
(2) Controlul documentelor pentru trecerea frontierei de
stat se va efectua Ón conformitate cu legisla˛iile na˛ionale
ale statelor p„r˛ilor contractante.
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ARTICOLUL 22
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ARTICOLUL 18

(1) Autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor contractante vor
lua m„suri ca, Ón timpul v‚n„torii pe teritoriul statului
propriu, Ón apropierea liniei de frontier„, s„ nu se produc„
Ónc„lc„ri ale teritoriului celuilalt stat ∫i s„ nu se pericliteze
integritatea corporal„ a persoanelor care se afl„ Ón
aproprierea frontierei.
(2) P„r˛ile contractante vor putea conveni de comun
acord m„suri necesare de protec˛ie a animalelor ∫i
p„s„rilor, precum ∫i de interzicere a v‚natului Ón anumite
perioade de timp ∫i sectoare de frontier„.
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(1) Œnapoierea animalelor domestice ∫i a p„s„rilor de
cas„ apar˛in‚nd persoanelor fizice sau juridice din statul
uneia dintre p„r˛ile contractante ∫i care au trecut frontiera
de stat se va efectua Ón cel mai scurt timp posibil, de
regul„ prin locurile pe unde au trecut, Óntocmindu-se
proces-verbal de predare-primire.
(2) Œn acela∫i mod se va proceda ∫i cu mijloacele
plutitoare sau cu alte bunuri care, din cauze neimputabile,
au ajuns pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i contractante.
(3) Cheltuielile pentru Óntre˛inerea ∫i tratamentul veterinar
al animalelor domestice ∫i p„s„rilor de cas„ vor fi
consemnate Ón procesul-verbal de predare-primire.
(4) Nu pot fi solicitate desp„gubiri Ón cazul Ón care, cu
toate m„surile luate de autorit„˛ile de frontier„, animalele ∫i
p„s„rile de cas„ nu au fost g„site.
CAPITOLUL V
Desf„∫urarea unor activit„˛i Ón aproprierea
liniei de frontier„
ARTICOLUL 19

(1) Accesul, naviga˛ia ∫i celelalte activit„˛i pe fluviul
Dun„rea ∫i pe Marea Neagr„ se vor face Ón conformitate
cu prevederile conven˛iilor interna˛ionale Ón materie,
acordurilor bilaterale dintre p„r˛ile contractante ∫i ale
legisla˛iei interne elaborate de fiecare parte contractant„.
(2) Circula˛ia pe podurile, c„ile ferate ∫i drumurile care
traverseaz„ frontiera de stat se va efectua potrivit
documentelor bilaterale Óncheiate Óntre p„r˛ile contractante.
(3) P„r˛ile contractante vor lua m„surile care se impun
pentru ca, pe timpul v‚n„torii Ón apropierea liniei de
frontier„, s„ nu se produc„ Ónc„lc„ri ale frontierei de stat
∫i s„ nu se pericliteze s„n„tatea ori integritatea corporal„ a
persoanelor care se afl„ pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i
contractante.

ARTICOLUL 23

Autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor contractante adopt„
m„suri de prevenire a pericolului de inunda˛ii Ón zona
apelor de frontier„, a deterior„rii ∫i amenin˛„rii grave a
mediului Ónconjur„tor, inclusiv a polu„rii apelor de frontier„,
a incendiilor sau altor amenin˛„ri care ar putea s„ se
extind„ peste frontiera de stat, apari˛iei de Ómboln„viri Ón
mas„ ale oamenilor ∫i animalelor, precum ∫i a distrugerii
plantelor sau culturilor de c‚mp ∫i p„durilor.
CAPITOLUL VI
Protec˛ia datelor personale ∫i a informa˛iilor
ARTICOLUL 24

Referitor la schimbul de date ∫i informa˛ii se aplic„
prevederile Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Bulgare privind cooperarea autorit„˛ilor de
frontier„, semnat la Sofia la 22 decembrie 2004.
ARTICOLUL 25

Autorit„˛ile de frontier„ ale p„r˛ilor contractante se vor
informa reciproc, de urgen˛„, despre infrac˛iunile s„v‚r∫ite
Ómpotriva for˛elor care particip„ la paza frontierei de stat ∫i
la controlul traficului de frontier„.
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CAPITOLUL VIII

CAPITOLUL VII
Trecerea frontierei de stat Ón situa˛ii deosebite

Dispozi˛ii finale

ARTICOLUL 26
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ARTICOLUL 29
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(1) Prezentul acord de cooperare nu aduce atingere
drepturilor ∫i obliga˛iilor p„r˛ilor contractante rezultate din
alte acorduri interna˛ionale la care ele sunt p„r˛i ∫i nici
pozi˛iilor oficiale ale p„r˛ilor Ón negocierea unor astfel de
documente.
(2) Odat„ cu intrarea Ón vigoare a prezentului acord, Ó∫i
Ónceteaz„ valabilitatea Conven˛ia dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Populare Bulgaria
privind modul de cercetare ∫i rezolvare a unor probleme de
la frontiera de stat rom‚no-bulgar„, semnat„ la Sofia la
9 martie 1973.
Semnat la Bucure∫ti la 28 august 2006, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limba rom‚n„ ∫i Ón limba
bulgar„, ambele texte av‚nd aceea∫i valoare.
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(1) Œn cazul calamit„˛ilor naturale produse Ón apropierea
frontierei de stat, grupele de salvare vor putea trece
frontiera pentru acordarea sprijinului necesar, f„r„
documente de trecere ∫i numai la solicitarea autorit„˛ilor
competente ale statului lovit de calamitate.
(2) Œn cazul izbucnirii unui incendiu Ón apropierea
frontierei de stat, sau al extinderii acestuia peste frontiera
de stat, echipele de pompieri ale celuilalt stat vor putea
trece frontiera de stat f„r„ documente de trecere, dac„ li
se solicit„ ajutor s„ participe la stingerea incendiului.
(3) Trecerea frontierei de stat f„r„ documente se poate
efectua ∫i Ón cazurile c‚nd se solicit„ sprijinul autorit„˛ilor
competente ale celuilalt stat de a acorda ajutor medical
sau veterinar ce comport„ urgen˛„.
(4) Persoanele prev„zute Ón prezentul articol vor trece
frontiera de stat prin orice loc ∫i vor putea r„m‚ne pe
teritoriul statului celeilalte p„r˛i contractante at‚ta timp c‚t
este necesar. Œn scopul acord„rii de ajutor, persoanele
respective vor putea aduce, f„r„ formalit„˛i, materiale,
instala˛ii ∫i obiecte de echipament necesare, cu condi˛ia ca
acestea s„ fie duse Ónapoi. Œnapoierea se va efectua, dup„
caz, prin acela∫i loc de trecere sau prin cel mai apropiat
punct pentru trecerea frontierei de stat.

ARTICOLUL 28

(1) Prezentul acord va fi supus ratific„rii, respectiv
aprob„rii, potrivit legisla˛iei statului fiec„rei p„r˛i
contractante, ∫i va intra Ón vigoare la data primirii ultimei
notific„ri prin care cele dou„ p„r˛i contractante se vor
informa reciproc, pe cale diplomatic„, despre Óndeplinirea
procedurilor legale interne necesare pentru aceasta.
(2) Prezentul acord poate fi oric‚nd modificat ∫i
completat de c„tre oricare dintre p„r˛ile contractante numai
cu acordul scris al celeilalte p„r˛i contractante. Aceste
modific„ri sau complet„ri vor intra Ón vigoare Ón
conformitate cu prevederile alin. (1).
(3) Acordul se Óncheie pe o durat„ nedeterminat„, iar
p„r˛ile contractante au posibilitatea s„ Ól denun˛e oric‚nd,
pe cale diplomatic„. Acordul Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea dup„
6 luni de la data primirii notific„rii privind denun˛area.

tu

(1) P„r˛ile contractante Óntreprind m„suri pentru
prevenirea incendiilor ∫i extinderii acestora pe teritoriul
statului celeilalte p„r˛i contractante.
(2) C‚nd pericolul extinderii incendiului pe teritoriul
statului celeilalte p„r˛i contractante este iminent, se anun˛„
imediat, dup„ caz, autorit„˛ile de frontier„, de ordine sau
pompierii pentru a lua m„surile corespunz„toare ∫i a
acorda ajutor Ón vederea stingerii acestora.

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
Rumen Petkov,
ministrul afacerilor interne
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Pentru Guvernul Rom‚niei,
Vasile Blaga,
ministrul administra˛iei ∫i internelor

ANEX√

REGULAMENT DE ORGANIZARE ™I FUNCﬁIONARE

a Comisiei mixte de frontier„
Œn conformitate cu prevederile art. 5 din Acordul dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bulgaria privind
regimul frontierei de stat rom‚no-bulgare, colaborarea ∫i
asisten˛a mutual„ Ón probleme de frontier„, p„r˛ile
contractante constituie o autoritate mixt„ pentru realizarea
cooper„rii la frontier„, denumit„ Ón continuare Comisia mixt„
de frontier„:
1. Pre∫edin˛ii ambelor delega˛ii au dreptul s„ foloseasc„
Ón activitatea lor exper˛i ∫i personal tehnic.
Despre numirea delega˛iilor Ón Comisia mixt„ de
frontier„, p„r˛ile contractante se vor informa reciproc pe
canale diplomatice.
2. Cheltuielile ocazionate de ∫ederea membrilor
delega˛iilor Ón Comisia mixt„ de frontier„, a exper˛ilor ∫i a

personalului tehnic vor fi suportate de c„tre partea
primitoare, cu excep˛ia cheltuielilor legate de transportul turretur Ón Rom‚nia, respectiv Ón Republica Bulgaria.
3. Comisia mixt„ de frontier„ are urm„toarele atribu˛ii:
— asigur„ Óndeplinirea prevederilor acordului, precum ∫i
a altor documente bilaterale, pe probleme de frontier„,
Óncheiate Óntre p„r˛ile contractante Ón scopul asigur„rii
ordinii ∫i securit„˛ii la frontiera comun„;
— analizeaz„ cazurile de nerespectare a regulilor
regimului frontierei de stat ∫i faptele de o mai mare
complexitate, stabilind cauzele ∫i m„surile corespunz„toare
pentru prevenirea ∫i solu˛ionarea lor;
— la cererea unei delega˛ii din Comisia mixt„ de
frontier„, efectueaz„ cercet„ri la fa˛a locului;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 184/16.III.2007

4. Comisia mixt„ de frontier„ se Óntrune∫te Ón reuniuni
anuale, alternativ la Bucure∫ti sau Sofia, fiecare reuniune
av‚nd durata de p‚n„ la 5 zile. Œn cazuri excep˛ionale, la
ini˛iativa uneia dintre delega˛ii, pot avea loc sesiuni de
lucru extraordinare, ∫edin˛ele efectu‚ndu-se, Ón aceast„
situa˛ie, pe teritoriul statului acelei p„r˛ile contractante care
a propus activitatea. Reuniunile sau sesiunile de lucru vor
fi conduse de reprezentantul p„r˛ii contractante primitoare.
5. Hot„r‚rile, recomand„rile, precum ∫i propunerile
adoptate de Comisia mixt„ de frontier„ se consemneaz„
Óntr-un proces-verbal, care se Óntocme∫te Ón dou„
exemplare, fiecare Ón limba rom‚n„ ∫i Ón limba bulgar„.
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6. Delega˛iilor din Comisia mixt„ de frontier„ li se
garanteaz„ imunitatea personal„ ∫i inviolabilitatea
documentelor oficiale aflate asupra lor, pe timpul c‚t se
g„sesc pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i contractante
pentru Óndeplinirea sarcinilor ce decurg din prezentul acord.
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Persoanele men˛ionate la alineatul precedent au dreptul
s„ transporte pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i
contractante, f„r„ formalit„˛i ∫i cu scutire de taxe vamale
sau de alte taxe ∫i impozite, mijloace de transport,
obiectele necesare desf„∫ur„rii activit„˛ii ∫i de uz personal.
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La nevoie, membrii delega˛iilor Ón Comisia mixt„ de
frontier„ se pot deplasa cu mijloacele de transport
apar˛in‚nd autorit„˛ilor de frontier„.
7. ™tampilele necesare activit„˛ii delega˛iilor se vor
confec˛iona ∫i utiliza Ón conformitate cu prevederile
legisla˛iei interne a fiec„rei p„r˛i contractante.
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— conduce ∫i coordoneaz„ activitatea reprezentan˛ilor
de frontier„;
— aprob„ procesele-verbale ale ∫edin˛elor de lucru ale
reprezentan˛ilor de frontier„;
— rezolv„ problemele asupra c„rora reprezentan˛ii de
frontier„ nu ∫i-au exprimat un punct de vedere comun,
precum ∫i cele care nu sunt Ón competen˛a acestora;
— stabile∫te modelele documentelor care se folosesc Ón
activitatea comun„ a reprezentan˛ilor de frontier„;
— decide asupra cuantumului desp„gubirilor ce revin
uneia dintre p„r˛ile contractante Ón cazul Ón care, prin
nerespectarea regulilor regimului frontierei de stat, s-au
produs pagube materiale de c„tre persoane fizice sau
juridice ale celeilalte p„r˛i contractante, iar dac„ se
formuleaz„ puncte de vedere diferite, propunerile pentru
desp„gubire le Ónainteaz„ pe cale diplomatic„ p„r˛ilor
contractante;
— analizeaz„ problemele legate de migra˛ia ilegal„ ∫i
organizeaz„ materializarea m„surilor comune de
contracarare a acesteia;
— analizeaz„ problemele legate de crima organizat„
transfrontalier„, adopt‚nd m„suri de contracarare a
acesteia, ∫i informeaz„ p„r˛ile contractante asupra
rezultatelor;
— Ónainteaz„ propuneri autorit„˛ilor competente ale
p„r˛ilor contractante pentru completarea sau modificarea
acordului;
— transmite spre rezolvare, pe canale diplomatice,
problemele deosebit de complexe, precum ∫i situa˛iile fa˛„
de care delega˛iile nu au un punct de vedere comun.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bulgaria
privind regimul frontierei de stat rom‚no-bulgare,
colaborarea ∫i asisten˛a mutual„ Ón probleme de frontier„,
semnat la Bucure∫ti la 28 august 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 Bulgaria privind regimul frontierei
de stat rom‚no-bulgare, colaborarea ∫i asisten˛a mutual„ Ón probleme de
frontier„, semnat la Bucure∫ti la 28 august 2006, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 1 martie 2007.
Nr. 141.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea unor m„suri pentru asigurarea aplic„rii Regulamentului Parlamentului European
∫i al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare
a etichetei ecologice comunitare
Œn scopul asigur„rii Ón Rom‚nia a prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului
nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice
Ón temeiul art. 108, al art. 148 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art.
de urgen˛„ a Guvernului nr. 195/2005 privind protec˛ia mediului, aprobat„ cu modific„ri
nr. 265/2006,

European ∫i al Consiliului
comunitare,
23 alin. (4) din Ordonan˛a
∫i complet„ri prin Legea

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. 5. — (1) Dup„ acordarea dreptului de utilizare a
etichetei ecologice, autoritatea competent„ Óncheie cu
solicitantul un contract privind condi˛iile de utilizare a
etichetei ecologice.
(2) Contractul-cadru privind condi˛iile de utilizare a
etichetei ecologice este prev„zut Ón anexa nr. 2.
Art. 6. — (1) Fiecare solicitare pentru acordarea
etichetei ecologice unui produs/serviciu este supus„ pl„˛ii
unei sume ce reprezint„ tariful pentru procesarea cererii
respective.
(2) Regimul tarifelor pentru solicitarea acord„rii etichetei
ecologice ∫i a tarifelor anuale este prev„zut Ón anexa nr. 1.
(3) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului —
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor Óncaseaz„ sume
provenite din tarife. Acestea constituie un fond de stimulare
a personalului autorit„˛ii publice centrale pentru protec˛ia
mediului, prin utilizarea unui procent de 25%, iar diferen˛a
de 75% se vars„ la bugetul de stat.
Art. 7. — (1) Constituie contraven˛ie s„v‚r∫irea
urm„toarelor fapte:
a) introducerea pe pia˛„ a produselor care poart„
eticheta ecologic„ f„r„ s„ fi fost acordat dreptul de a purta
aceast„ etichet„;
b) refuzul operatorului economic de a prezenta
contractul referitor la condi˛iile de utilizare a etichetei
ecologice la cererea organului de control;
c) publicitatea fals„ sau Ón∫el„toare ori utilizarea oric„rei
etichete care poate fi confundat„ cu eticheta ecologic„;
d) prezentarea de c„tre operatorul economic de date
inexacte privind rezultatele procesului de evaluare a
performan˛elor produsului;
e) introducerea pe eticheta ecologic„ a altor men˛iuni
dec‚t a celor prev„zute Ón Regulament.
(2) Contraven˛iile prev„zute la alin. (1) se sanc˛ioneaz„
cu amend„ de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(3) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea sanc˛iunilor
se fac de personalul Ómputernicit de Autoritatea Na˛ional„
pentru Protec˛ia Consumatorilor, pentru prevederile alin. (1)
lit. a) ∫i e) sau de Garda Na˛ional„ de Mediu, pentru
prevederile alin. (1) lit. b), c) ∫i d).
Art. 8. — Dispozi˛iile referitoare la contraven˛iile
prev„zute la art. 7 se completeaz„ cu prevederile
Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 9. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
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Art. 1. — Se desemneaz„ Ministerul Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor ca autoritate competent„ pentru
acordarea etichetei ecologice.
Art. 2. — (1) Pe l‚ng„ Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor este Ónfiin˛at„ ∫i func˛ioneaz„ Comisia Na˛ional„
pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu
rol Ón evaluarea dosarului necesar pentru acordarea
etichetei ecologice. Pe baza acestei evalu„ri, Comisia
Na˛ional„ pentru Acordarea Etichetei Ecologice propune
modific„rile corespunz„toare cu privire la informa˛iile care
urmeaz„ s„ fie incluse pentru ob˛inerea etichetei ecologice.
(2) Comisia Na˛ional„ pentru Acordarea Etichetei
Ecologice este format„ din 3 reprezentan˛i ai Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, un reprezentant al
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, un reprezentant al
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, un
reprezentant al G„rzii Na˛ionale de Mediu, un reprezentant
al Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, 4 reprezentan˛i ai
patronatelor din domeniile supuse etichet„rii, 4 reprezentan˛i
ai organiza˛iilor neguvernamentale din domeniul protec˛iei
mediului ∫i protec˛iei consumatorilor, desemna˛i de c„tre
acestea, numi˛i prin ordin al ministrului mediului ∫i
gospod„ririi apelor Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, pe baza
nominaliz„rilor primite de la ministerele, institu˛iile,
patronatele ∫i organiza˛iile neguvernamentale implicate.
(3) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al
Comisiei Na˛ionale pentru Acordarea Etichetei Ecologice se
elaboreaz„ de c„tre membrii acesteia ∫i se aprob„ prin
ordin al ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor, Ón termen
de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri.
(4) Participarea Ón cadrul ∫edin˛elor reprezint„ sarcin„ de
serviciu pentru reprezentan˛ii institu˛iilor publice prev„zute la
alin. (2) ∫i nu este remunerat„.
Art. 3. — Solicit„rile pentru acordarea etichetei ecologice
pentru produsele introduse pe pia˛„ se Ónainteaz„ autorit„˛ii
competente de c„tre operatorii economici — produc„tori,
importatori, prestatori de servicii sau comercian˛i.
Art. 4. — (1) Autoritatea competent„ trebuie informat„
Ón cazul modific„rii caracteristicilor produsului, chiar dac„
aceste modific„ri nu afecteaz„ respectarea criteriilor pe
baza c„rora s-a acordat eticheta ecologic„.
(2) Œn cazul Ón care aceste modific„ri afecteaz„
respectarea criteriilor pe baza c„rora s-a acordat eticheta
ecologic„, este necesar„ o nou„ solicitare pentru acordarea
etichetei ecologice.
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Art. 10. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 189/2002
privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei
ecologice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 166 din 8 martie 2002.

*
Prezenta hot„r‚re creeaz„ cadrul juridic necesar aplic„rii
directe, de la data ader„rii, a Regulamentului Parlamentului
European ∫i al Consiliului nr. 1980/2000/CE privind sistemul
revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare,
publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
nr. L 237/2000.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

or

fiz
i

ce

Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Varujan Vosganian
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor,
Marian Zlotea
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

a

TARIFE

ANEXA Nr. 1

pe

rs
o
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el

Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 236.

tu

schemelor de management de mediu ∫i audit (EMAS) Ón
vederea particip„rii voluntare a organiza˛iilor la aceste
scheme, cu modific„rile ulterioare, sau ale standardului
rom‚n SR EN ISO 14001:2005. Aceast„ reducere se
supune condi˛iei ca operatorul economic s„ se angajeze
explicit prin politica sa de mediu s„ asigure Óntreaga
conformitate a produselor sale etichetate ecologic cu
criteriile etichet„rii ecologice pe Óntreaga durat„ a valabilit„˛ii
contractului ∫i ca acest angajament s„ fie de comun acord
Ónscris Ón obiectivele ecologice detaliate. Operatorii
economici certifica˛i conform normei SR EN ISO 14001:2005
au obliga˛ia s„ demonstreze Ón fiecare an respectarea
acestui angajament. Operatorii economici recunoscu˛i Ón
cadrul sistemului comunitar de audit ∫i management
ecologic — EMAS au obliga˛ia s„ furnizeze Ón fiecare an o
copie a declara˛iei ecologice anuale verificate.
(8) Autoritatea competent„ poate acorda reduceri
maxime de 25% primilor 3 operatori economici din fiecare
stat membru care ob˛in eticheta ecologic„ pentru o grup„
dat„ de produse sau servicii.
(9) Autoritatea competent„ poate acorda o reducere de
p‚n„ la 30%, Ón cazul Ón care produsului respectiv i s-a
acrodat, de asemenea, o alt„ etichet„ ecologic„ Ón
conformitate cu cerin˛ele generale ale standardului SR EN
ISO 14024.
(10) Toate reducerile men˛ionate anterior sunt cumulative
∫i se aplic„ tarifului anual, f„r„ a dep„∫i Ón total 50%.
(11) Produsele rezult‚nd din transformarea sau
Óncorporarea semiproduselor care au f„cut deja obiectul
pl„˛ii unui tarif anual sunt supuse pl„˛ii unui tarif
corespunz„tor v‚nz„rilor anuale ale produsului dup„ ce
s-au dedus costurile totale actualizate ale acestor
semiproduse.
Art. 3. — Tariful pentru depunerea cererilor ∫i tarifele
anuale nu includ costurile Óncerc„rilor ∫i verific„rilor
necesare pentru produsele care fac obiectul cererilor.
Costurile acestor Óncerc„ri ∫i verific„ri se suport„ de c„tre
operatorii economici.

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Art. 1. — (1) Orice cerere de acordare a etichetei
ecologice este supus„ pl„˛ii unui tarif, Ón func˛ie de
costurile de procesare a acesteia.
(2) Tariful minim se fixeaz„ ca fiind echivalentul Ón lei a
300 de euro, iar tariful maxim se fixeaz„ ca fiind
echivalentul Ón lei a 1.300 de euro.
(3) Cuantumul tarifelor pentru cererea de acordare a
etichetei ecologice se stabile∫te prin ordin al ministrului
mediului ∫i gospod„ririi apelor.
(4) Tariful pentru depunerea cererii se reduce cu 25%
at‚t pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii, c‚t ∫i pentru
produc„torii ∫i prestatorii de servicii din ˛„rile Ón curs de
dezvoltare.
Art. 2. — (1) Orice operator economic care a ob˛inut
eticheta ecologic„ pl„te∫te autorit„˛ii competente un tarif
anual pentru utilizarea acesteia.
(2) Tariful anual se pl„te∫te Óncep‚nd cu ziua Ón care a
fost acordat„ eticheta ecologic„ operatorului economic.
(3) Cifrele care indic„ volumul anual al v‚nz„rilor se
bazeaz„ pe pre˛ul de fabric„, dac„ produsul pentru care
s-a acordat statutul ecologic este un bun. Acestea se
bazeaz„ pe pre˛ul de livrare, dac„ este vorba despre
servicii.
(4) Tariful anual este egal cu 0,15% din volumul anual
al v‚nz„rilor produsului care a ob˛inut eticheta ecologic„ Ón
cadrul Comunit„˛ii Europene.
(5) Tariful minim anual se fixeaz„ ca fiind echivalentul
Ón lei a 500 de euro pe grup„ de produse ∫i pe operator
economic, iar tariful maxim se fixeaz„ ca fiind echivalentul
Ón lei a 25.000 de euro.
(6) Tariful anual se reduce cu 25% at‚t pentru
Óntreprinderi mici ∫i mijlocii, c‚t ∫i pentru produc„torii ∫i
prestatorii de servicii din ˛„rile Ón curs de dezvoltare.
(7) Tariful anual se reduce cu 15% pentru operatorii
economici Ónregistra˛i conform Ordinului ministrului
agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 50/2004 privind
Stabilirea procedurii de organizare ∫i coordonare a

ite

pentru cererile de acordare a etichetei ecologice ∫i tarife anuale
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Art. 4. — Adoptarea sau reexaminarea, la nivelul
Comunit„˛ii Europene, a grupelor de produse care pot
beneficia de eticheta ecologic„ a Uniunii Europene
conform
procedurii
prev„zute
Ón
Regulamentul
Parlamentului European ∫i al Consiliului nr. 1980/2000/CE

pot determina modific„ri Ón modul de aplicare a tarifelor
pentru o grup„ de produse. Aceste modific„ri trebuie s„
fie prev„zute explicit Ón hot„r‚rile Guvernului privind
stabilirea criteriilor ecologice pentru acea grup„ de
produse.

ANEXA Nr. 2

CONTRACT-CADRU

referitor la condi˛iile de utilizare a etichetei ecologice
Œntre Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Bd. Libert„˛ii nr. 12, sectorul 5,
cod fiscal ...................................., cont nr. ...................................., deschis la Trezoreria (lei) ...........................................,
deschis la DTCPMB, reprezentat de .......................................................................................................................................,
(numele complet al ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor)

fiz
i

ce

Ón calitate de autoritate competent„,
∫i
.........................................................................................................................................................................................,

or

(numele complet al beneficiarului)

rs
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an

el

av‚nd adresa/sediul ........................................................................, cod fiscal .............................., cont nr. .......................,
deschis la ..........................................................., sediul social, denumit Ón continuare beneficiarul, reprezentat de c„tre
..................................................................................., Ón calitate de ...........................................................................................,
(numele complet al reprezentantului)

(produc„tor/importator, prestator de servicii, comerciant)

a

pe

a intervenit prezentul contract-cadru:

corespund„ criteriilor aplicabile acestei categorii. Autoritatea
competent„ poate verifica dac„ aceste condi˛ii sunt
Óndeplinite. Œn aceast„ situa˛ie, anexa care con˛ine
specifica˛iile va fi modificat„ Ón consecin˛„.
1.5. Participarea la sistemul etichet„rii ecologice se
realizeaz„ f„r„ a se aduce atingere cerin˛elor de mediu
sau reglement„rilor impuse de dreptul comunitar ori intern
care se aplic„ diferitelor stadii de utilizare a unui bun ∫i,
dup„ caz, a unui serviciu.

ite

ARTICOLUL 1

ra

tu

Drepturi ∫i obliga˛ii
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1.1. Autoritatea competent„ acord„ beneficiarului dreptul
de a utiliza eticheta ecologic„ pentru produsele sale care
corespund descrierii ce figureaz„ Ón specifica˛iile produselor,
anexate, ∫i care sunt conforme criteriilor privind categoriile
de produse corespunz„toare aplicabile pentru perioada .........,
adoptate de Comisia European„ la ..................................,

iv

(data)

cl

us

publicate Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene din
....................................................................................................,

ex

(se completeaz„ toate informa˛iile)
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anexate prezentului contract-cadru.
1.2. Eticheta ecologic„ trebuie s„ fie utilizat„ numai Ón
forma ∫i Ón culoarea prev„zute Ón specifica˛iile privind
eticheta ecologic„ puse la dispozi˛ie de autoritatea
competent„ ∫i anexate prezentului contract-cadru ∫i trebuie
s„ fie vizibil„. Dreptul de utilizare a etichetei ecologice nu
se poate extinde ∫i asupra utiliz„rii etichetei ecologice Ón
calitate de component„ a m„rcii Ónregistrate a produsului.
1.3. Beneficiarul trebuie s„ se asigure c„ produsul care
urmeaz„ s„ fie etichetat se conformeaz„, pe toat„ durata
prezentului contract-cadru, tuturor condi˛iilor de utilizare ∫i
prevederilor prezentului contract-cadru, precum ∫i criteriilor
aferente categoriei de produse ∫i specifica˛iilor privind
eticheta ecologic„, prev„zute Ón anexa la prezentul
contract-cadru Ón vigoare pe perioada avut„ Ón vedere. Nu
este necesar„ o nou„ solicitare pentru modificarea
caracteristicilor produselor care nu afecteaz„ conformarea
cu criteriile. Beneficiarul are obliga˛ia s„ informeze
autoritatea competent„ asupra acestor modific„ri prin
scrisoare recomandat„. Autoritatea competent„ poate
efectua verific„rile considerate oportune.
1.4. Contractul-cadru poate fi extins la o gam„ mai
larg„ de produse dec‚t cea prev„zut„ ini˛ial, cu acordul
autorit„˛ii competente, cu condi˛ia ca produsele ad„ugate
s„ apar˛in„ aceleia∫i categorii de produse ∫i ca acestea s„

ARTICOLUL 2
Publicitatea

2.1. Beneficiarul se angajeaz„ s„ foloseasc„ eticheta
ecologic„ numai Ón ceea ce prive∫te produsul men˛ionat la
art. 1 ∫i Ón anexa la prezentul contract-cadru.
2.2. Beneficiarul trebuie s„ evite orice publicitate eronat„
sau Ón∫el„toare, orice invocare ori utilizare a oric„rei
etichete sau m„rci aplicate care poate crea confuzii cu
eticheta ecologic„ ori poate d„una integrit„˛ii sale.
2.3. Beneficiarul este responsabil, conform prevederilor
prezentului contract-cadru, fa˛„ de modul de utilizare a
etichetei ecologice, Ón raport cu produsul s„u, Ón special Ón
contextul publicit„˛ii.
ARTICOLUL 3
Controlul conformit„˛ii

3.1. Autoritatea competent„, inclusiv reprezentan˛ii
abilita˛i Ón acest scop de c„tre aceasta, pot proceda la
orice verific„ri necesare pentru a controla dac„ beneficiarul
respect„ criteriile aferente categoriei de produse ∫i condi˛iile
de utilizare, precum ∫i dispozi˛iile prezentului contract-cadru.
Œn acest scop, autoritatea competent„ poate solicita orice
document relevant care s„ demonstreze conformarea, iar
beneficiarul este obligat s„ Ól furnizeze.
3.2. Œn plus, autoritatea competent„, inclusiv
reprezentan˛ii Ómputernici˛i Ón acest scop de aceasta, pot Ón
orice moment ∫i f„r„ preaviz s„ solicite accesul Ón sediul
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7.1. Beneficiarul se angajeaz„ s„ pl„teasc„ autorit„˛ii
competente unul sau mai multe tarife pentru utilizarea
etichetei ecologice pe produsul vizat la pct 1.1 pentru
perioada de utilizare fixat„ Ón prezentul contract-cadru,
conform regulilor referitoare la tarife, Ón vigoare la data
Óncheierii prezentului contract-cadru, furnizate de autoritatea
competent„ la ... (data ∫i referin˛ele complete) ∫i anexate
prezentului contract-cadru. Œn cazul Ón care contractul-cadru
este suspendat sau Ónceteaz„ Ónainte de termen, at‚t din
ini˛iativa autorit„˛ii competente, c‚t ∫i din ini˛iativa
beneficiarului, beneficiarul nu are dreptul la restituirea
tarifelor, Ón tot sau Ón parte.
7.2. Utilizarea etichetei ecologice este condi˛ionat„ de
plata la termen a tarifelor corespunz„toare.

or

ARTICOLUL 8
Reclama˛iile

8.1. Autoritatea competent„ poate informa beneficiarul
despre toate reclama˛iile formulate Ómpotriva produsului
c„ruia Ói este acordat„ eticheta ecologic„ ∫i are dreptul de
a solicita beneficiarului s„ le r„spund„. Autoritatea
competent„ poate s„ nu dezv„luie beneficiarului identitatea
reclamantului.
8.2. Orice r„spuns oferit de c„tre beneficiar la o cerere
Óntemeiat„ pe prevederile pct. 8.1 nu trebuie s„ aduc„
atingere drepturilor sau obliga˛iilor autorit„˛ii competente,
prev„zute la art. 3 ∫i 5.

pe

4.1. Autoritatea competent„ ∫i reprezentan˛ii Ómputernici˛i
de aceasta au obliga˛ia de a nu divulga sau utiliza Ón alte
scopuri dec‚t cele referitoare la prezentul contract-cadru
informa˛iile la care au avut acces Ón cursul evalu„rii unui
produs Ón vederea acord„rii etichetei ecologice ori Ón cursul
controlului de conformitate efectuat conform dispozi˛iilor
art. 3.
4.2. Autoritatea competent„ are obliga˛ia de a lua toate
m„surile pentru a proteja documentele care Ói sunt
Óncredin˛ate Ómpotriva falsific„rii ∫i a dispari˛iei.
4.3. Autoritatea competent„ are obliga˛ia de a lua toate
m„surile necesare pentru protec˛ia documentelor care Ói
sunt Óncredin˛ate Ómpotriva distrugerii pe o perioad„ de cel
pu˛in 3 ani socoti˛i de la data Óncet„rii prezentului contractcadru. La sf‚r∫itul acestei perioade, autoritatea competent„
poate distruge documentele.

Tarifele

el

Confiden˛ialitatea

ARTICOLUL 7

an

ARTICOLUL 4

informa˛iilor sau documentelor furnizate de beneficiar,
inclusiv pentru preten˛iile formulate de o ter˛„ parte.

rs
o

beneficiarului sau Ón orice loca˛ie prev„zut„ Ón anex„,
conform prevederilor pct. 3.1, iar beneficiarul este obligat
s„ asigure accesul.
3.3. Beneficiarul va suporta cheltuielile pentru controlul
conformit„˛ii, efectuate de autoritatea competent„ conform
dispozi˛iilor prezentului articol.
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5.1. Œn cazul Ón care beneficiarul nu poate Óndeplini
condi˛iile de utilizare sau prevederile art. 1—3, acesta are
obliga˛ia de a notifica acest lucru autorit„˛ii competente ∫i
de a nu utiliza eticheta ecologic„ p‚n„ c‚nd condi˛iile de
utilizare sau dispozi˛iile prev„zute la art. 1—3 nu sunt
Óndeplinite ∫i autoritatea competent„ a fost informat„ Ón
acest sens.
5.2. Dac„ autoritatea competent„ consider„ c„
beneficiarul a Ónc„lcat vreuna dintre condi˛iile de utilizare
sau vreo prevedere a prezentului contract-cadru, autoritatea
competent„ are dreptul s„ suspende sau s„ retrag„
autoriza˛ia de utilizare a etichetei ecologice eliberat„
beneficiarului ∫i s„ ia toate m„surile necesare pentru
prevenirea folosirii Ón continuare de c„tre beneficiar a
acesteia, inclusiv m„surile prev„zute la art. 5.

tu

Suspendarea ∫i retragerea

ite

a

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 6
Limitele responsabilit„˛ii ∫i desp„gubirea

6.1. Beneficiarul nu poate include eticheta ecologic„ Ón
nicio garan˛ie de calitate sau conformitate a produsului
men˛ionat la pct. 1.1.
6.2. Autoritatea competent„, inclusiv reprezentan˛ii
Ómputernici˛i, nu pot fi f„cu˛i responsabili de eventualele
pierderi sau daune suferite de c„tre beneficiar din cauza
acord„rii ori utiliz„rii etichetei ecologice.
6.3. Autoritatea competent„, inclusiv reprezentan˛ii
Ómputernici˛i, nu pot fi f„cu˛i responsabili de eventualele
pierderi sau daune suferite de c„tre un ter˛ din cauza
acord„rii ori utiliz„rii etichetei ecologice, inclusiv Ón
publicitate.
6.4.
Beneficiarul
va
desp„gubi
autoritatea
competent„/reprezentan˛ii Ómputernici˛i pentru oricare daune
sau r„spunderi pe care ace∫tia le suport„ ca rezultat al
Ónc„lc„rii prezentului contract-cadru de c„tre beneficiar ori
ca rezultat al utiliz„rii de c„tre autoritatea competent„ a

ARTICOLUL 9
Durata contractului ∫i legile aplicabile

9.1. Cu excep˛ia cazurilor prev„zute la pct. 9.2, 9.3 ∫i
9.4, prezentul contract-cadru intr„ Ón vigoare de la data
semn„rii p‚n„ la data expir„rii criteriilor pentru categoria de
produse.
9.2. Œn cazul nerespect„rii de c„tre beneficiar a uneia
dintre condi˛iile de utilizare a etichetei ecologice sau a
uneia dintre dispozi˛iile prezentului contract-cadru, Ón sensul
pct. 5.2, autoritatea competent„ poate considera aceasta
ca d‚ndu-i dreptul, Ón plus fa˛„ de dispozi˛iile pct. 5.2, de a
rezilia contractul-cadru, prin scrisoare recomandat„ adresat„
beneficiarului, la o dat„ anterioar„ datei stabilite la pct. 9.1,
Ón„untrul unui termen stabilit de autoritatea competent„.
9.3. Beneficiarul poate denun˛a unilateral contractulcadru, cu o notificare adresat„ autorit„˛ii competente cu cel
pu˛in 3 luni Ónaintea datei la care dore∫te Óncetarea
contractului-cadru, prin scrisoare recomandat„.
9.4. Œn cazul Ón care perioada de valabilitate a criteriilor
privind categoria de produse men˛ionate la pct. 1.1 este
prelungit„ f„r„ modific„ri pentru o perioad„ dat„ ∫i dac„
autoritatea competent„ nu a notificat beneficiarul cu cel
pu˛in 3 luni Ónainte de expirarea valabilit„˛ii criteriilor
referitoare la categoria de produse sau a prezentului
contract-cadru, autoritatea competent„ va informa
beneficiarul, cu cel pu˛in 3 luni Ónainte de data stabilit„
pentru Óncetarea contractului-cadru, durata acestuia
prelungindu-se pentru o perioad„ egal„ cu perioada de
valabilitate a criteriilor referitoare la categoria de produse.
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9.6. Orice disput„ (neÓn˛elegere) Óntre autoritatea
competent„ ∫i beneficiar ∫i orice pl‚ngere a uneia dintre
p„r˛i Ómpotriva celeilalte, care nu au putut fi solu˛ionate pe
cale amiabil„, se supun legisla˛iei rom‚ne∫ti. Litigiile se
solu˛ioneaz„ de instan˛ele judec„tore∫ti rom‚ne∫ti.

Urm„toarele anexe fac parte integrant„ din prezentul
contract-cadru:
— un exemplar al Regulamentului nr. 1980/2000/CE al
Parlamentului European ∫i al Consiliului din 17 iulie 2000
privind elaborarea unui sistem comunitar revizuit de
acordare a etichetei ecologice;
— specifica˛iile produsului, cuprinz‚nd cel pu˛in
men˛iunea detaliat„ a numelor ∫i/sau a numerelor de
referin˛„ interne ale fabricantului, locurile de fabricare ∫i/sau
numerele de Ónregistrare ale licen˛ei etichetei ecologice;
— un exemplar al Hot„r‚rii Guvernului nr. .....................
(privind criteriile referitoare la categoria de produse);
— specifica˛iile etichetei ecologice, indic‚nd Ón mod
expres c„ eticheta trebuie s„ fie imprimat„ Ón dou„ culori
(verde pantone 347 ∫i albastru pantone 279), cu negru pe
fond alb sau cu alb pe fond negru.

Redactat Ón ..............................
la data de .................................

Redactat Ón .......................................
la data de .........................................

Autoritatea competent„,
.........................................

Beneficiar,
.........................................................

Reprezentant,
..........................................

Reprezentant,
........................................................
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or
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9.5. Dup„ expirarea prezentului contract-cadru,
beneficiarul nu are dreptul de a utiliza eticheta ecologic„
pentru produsul indicat la pct. 1.1 ∫i Ón anex„ pentru
etichetare ∫i nici Ón scopuri publicitare. Cu toate acestea,
eticheta ecologic„ poate fi afi∫at„, pe o perioad„ de p‚n„
la 6 luni dup„ expirarea contractului-cadru, pe stocurile
fabricate Ónainte de data expir„rii, care sunt de˛inute de
c„tre beneficiar sau de c„tre al˛i agen˛i. Aceast„ ultim„
dispozi˛ie nu se aplic„ Ón cazul Ón care contractul-cadru a
fost reziliat din motivele prev„zute la pct. 9.2.

Semn„tura
........................................................
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Semn„tura
.............................................

™tampila beneficiarului
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™tampila autorit„˛ii competente
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HOT√R¬RE
privind modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 337/1993
pentru stabilirea circumscrip˛iilor judec„toriilor ∫i parchetelor de pe l‚ng„ judec„torii

D

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciar„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscrip˛iilor judec„toriilor
∫i parchetelor de pe l‚ng„ judec„torii, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993,
cu modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

îJude˛ul Ilfov
Comunele Afuma˛i, Chiajna, Dragomire∫ti-Vale,
G„neasa, Petr„chioaia ∫i Tunari trec din circumscrip˛ia
Judec„toriei Cornetu Ón circumscrip˛ia Judec„toriei Buftea,
jude˛ul Ilfov.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei

Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 237.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.347/2001
privind atestarea domeniului public al jude˛ului Bac„u, precum ∫i al municipiilor,
ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Bac„u, precum ∫i pentru completarea Hot„r‚rii Guvernului
nr. 588/2006 pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.347/2001
privind atestarea domeniului public al jude˛ului Bac„u, precum ∫i al municipiilor,
ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Bac„u
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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cu urm„torii vecini: N — teren prim„rie, S — teren
prim„rie, E — teren prim„rie, V — teren prim„rie“;
— la pozi˛ia nr. 37, coloana 5 va avea urm„torul
cuprins: î236.574,78 lei“;
— la pozi˛ia nr. 38, coloana 2 va avea urm„torul
cuprins: îteren aferent sediu prim„rie“;
— la pozi˛ia nr. 38, coloana 3 va avea urm„torul
cuprins: î1.210 mp Ón jurul cl„dirii, cu vecinii: N —
prim„rie, S — Farca∫ Marcel, E — teren prim„rie, V —
teren prim„rie“;
b) se completeaz„ cu pozi˛iile nr. 93—102, conform
anexei nr. 2 la prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 588/2006 pentru
modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al
jude˛ului Bac„u, precum ∫i al municipiilor, ora∫elor ∫i
comunelor din jude˛ul Bac„u, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 485 ∫i 485 bis din 5 iunie 2006,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se completeaz„ la
anexa nr. 26 îInventarul bunurilor care apar˛in domeniului
public al comunei Gioseni“ cu o nou„ pozi˛ie, pozi˛ia
nr. 81, conform anexei nr. 3 la prezenta hot„r‚re.
Art. III. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
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Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.347/2001 privind
atestarea domeniului public al jude˛ului Bac„u, precum ∫i al
municipiilor, ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Bac„u,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 305
∫i 305 bis din 9 mai 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La anexa nr. 1 îInventarul bunurilor care apar˛in
domeniului public al jude˛ului Bac„u“ se abrog„ pozi˛ia
nr. 15.
2. Anexa nr. 4 îInventarul bunurilor care apar˛in
domeniului public al ora∫ului Buhu∫i“ se completeaz„ cu o
nou„ pozi˛ie, pozi˛ia nr. 155, conform anexei nr. 1 la
prezenta hot„r‚re.
3. La anexa nr. 32 îInventarul bunurilor care apar˛in
domeniului public al comunei Filipeni“ se abrog„ pozi˛iile
nr. 60 ∫i 61.
4. La anexa nr. 70 îInventarul bunurilor care apar˛in
domeniului public al comunei Ro∫iori“:
a) urm„toarele pozi˛ii se modific„ dup„ cum urmeaz„:
— la pozi˛ia nr. 37, coloana 2 va avea urm„torul
cuprins: îSediul Prim„riei Comunei Ro∫iori“;
— la pozi˛ia nr. 37, coloana 3 va avea urm„torul
cuprins: îconstruit„ din c„r„mid„, Ón suprafa˛„ de 198 mp,

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 239.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Cod
clasific.

81.

T40, Parcela P795, S — 15.600 mp,
P791, S — 26.500 mp
T38, Parcela HC709, S — 4.700 mp,
HR715, S — 2.500 mp

27.846

Anul dob‚ndirii sau,
Valoarea de inventar
dup„ caz, al d„rii Ón folosin˛„
(lei RON)
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1992

1992

1992

2005

86.245,84

30.050,15

42.567,10

42.567,10

8.500,00

Anul dob‚ndirii sau,
Valoarea de inventar
dup„ caz, al d„rii Ón folosin˛„
(lei)
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o

pe

Din zid„rie de c„r„mid„, compus„ din 4 Ónc„peri,
acoperit„ cu plac„ beton, Ón suprafa˛„ de 190 mp
Cuprinde o suprafa˛„ de 1.093 mp:
N — drum jude˛ean 241A
S — terenul aferent Prim„riei Ro∫iori
V — Fecea Alexandru
E — drum local
Din zid„rie de c„r„mid„, acoperit cu pl„ci
azbociment, Ón suprafa˛„ de 781 mp (fost grajd)
Cuprinde suprafa˛a de 1.626 mp:
N — Rusu Florea
S — terenul aferent Prim„riei Ro∫iori
E — B‚rzu Adriana
V — drum local
Din zid„rie de c„r„mid„, acoperit cu pl„ci
azbociment, Ón suprafa˛„ de 792 mp (fost grajd)
Cuprinde suprafa˛a de 1.743 mp
N — terenul Prim„riei Ro∫iori
S — Farca∫ Marcel
E — B‚rzu Adriana
V — drum local
Din zid„rie de c„r„mid„, acoperit cu pl„ci
azbociment, Ón suprafa˛„ de 792 mp (fost grajd)
Cuprinde suprafa˛a de 2.367 mp:
N — Farca∫ Marcel
S — terenul Prim„riei Ro∫iori
E — B‚rzu Adriana
V — drum local
Din zid„rie de c„r„mid„, acoperit cu pl„ci
azbociment, Ón suprafa˛„ de 403 mp
(fost„ buc„t„rie furajer„)
Cuprinde suprafa˛a de 1.552 mp:
N — terenul aferent Prim„riei Ro∫iori
S — Varlan Neculai
E — Negoescu Dumitru
V — Velescu Maria

D

Elemente
de identificare

Teren intravilan

Denumirea
bunului

Suprafa˛a de 1.080 mp cu vecin„t„˛ile:
N — teren prim„rie
S — DS 1186
E — DS 1196
V — Vasile Constantin

Elemente
de identificare

2004

Anul dob‚ndirii sau,
Valoarea de inventar
dup„ caz, al d„rii Ón folosin˛„
(lei RON)

COMPLET√RI LA INVENTARUL BUNURILOR CE APARﬁIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GIOSENI, JUDEﬁUL BAC√U

Teren aferent spa˛iu
de depozitare nr. 4

Spa˛iu de depozitare nr. 3

99.

102.

Teren aferent spa˛iu
de depozitare nr. 2

98.

Spa˛iu de depozitare nr. 4

Spa˛iu de depozitare nr. 2

97.

101.

Teren aferent spa˛iu
de depozitare nr.1

96.

Teren aferent spa˛iu
de depozitare nr. 3

Spa˛iu de depozitare nr. 1

95.

100.

Teren aferent bibliotec„

Denumirea
bunului

94.

Nr.
crt.

1. Tarlaua
Parcela
2. Tarlaua
Parcela

Elemente
de identificare

COMPLET√RI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARﬁIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI RO™IORI, JUDEﬁUL BAC√U

Teren nearabil extravilan
zona Orbic, 49.300 mp

Denumirea
bunului

Bibliotec„

Cod
clasific.

Cod
clasific.

93.

Nr.
crt.

155.

Nr.
crt.

COMPLET√RI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARﬁIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORA™ULUI BUHU™I, JUDEﬁUL BAC√U

Domeniul public

Situa˛ia
juridic„

ANEXA Nr. 3

Domeniul public
al comunei

Domeniul public
al comunei

Domeniul public
al comunei
Domeniul public
al comunei

Domeniul public
al comunei
Domeniul public
al comunei

Domeniul public
al comunei
Domeniul public
al comunei

Domeniul public
al comunei
Domeniul public
al comunei

Situa˛ia
juridic„ actual„

ANEXA Nr. 2

Domeniul public

Situa˛ia
juridic„

ANEXA Nr. 1
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea condi˛iilor principale ale contractului de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni
ce urmeaz„ a fi Óncheiat de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
pentru Societatea Comercial„ îAntrepriza Repara˛ii ∫i Lucr„ri A.R.L. Cluj“ — S.A.,
societate comercial„ de interes strategic
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind
unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

or
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i

ce

îAntrepriza Repara˛ii ∫i Lucr„ri A.R.L. Cluj“ — S.A.,
societate comercial„ de interes strategic, se aprob„
principalele condi˛ii privind finalizarea tranzac˛iei, prev„zute
Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

an

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Articol unic. — Œn vederea Óncheierii de c„tre Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitate de
institu˛ie public„ implicat„, a contractului de v‚nzarecump„rare de ac˛iuni gestionate la Societatea Comercial„
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Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Constantin Dasc„lu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 243.
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CONDIﬁIILE PRINCIPALE
ale contractului de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni gestionate de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului la Societatea Comercial„ îAntrepriza Repara˛ii ∫i Lucr„ri A.R.L. Cluj“ — S.A.
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Art. 1. — P„r˛ile contractante sunt Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitate de
v‚nz„tor, ∫i STRABAG A.G. Austria, Ón calitate de
cump„r„tor.
Art. 2. — Pre˛ul de v‚nzare va fi de 6,647 euro per
ac˛iune, ca rezultat al raportului dintre cerere ∫i ofert„,
respectiv 5.200.000 euro pentru Óntregul pachet de 782.305
ac˛iuni v‚ndute, care reprezint„ 100% din capitalul social.
Art. 3. — (1) Plata ac˛iunilor se va efectua Ón termen
de 60 de zile calendaristice de la data semn„rii contractului
de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni. Œn cazul Ón care Consiliul
Concuren˛ei nu va emite o decizie de autorizare a
cump„r„rii pachetului de ac˛iuni Ón 60 de zile calendaristice
de la data semn„rii contractului, termenul de plat„ va fi
prelungit corespunz„tor prin act adi˛ional Óncheiat anterior
expir„rii termenului de 60 de zile calendaristice, f„r„
calcularea de penalit„˛i.
(2) Contractul va fi desfiin˛at de drept ∫i Ón situa˛ia
emiterii unei decizii de refuz de c„tre Consiliul Concuren˛ei,
p„r˛ile urm‚nd a fi repuse Ón situa˛ia anterioar„ semn„rii
contractului.
Art. 4. — Œn cazul Ón care, pe durata derul„rii
contractului, Societatea Comercial„ îAntrepriza Repara˛ii ∫i
Lucr„ri A.R.L. Cluj“ — S.A., denumit„ Ón continuare
societatea comercial„, va vinde din activele sale (terenuri,
cl„diri), a c„ror valoare de inventar Ónsumat„ va fi peste
20% din valoarea total„ de inventar Ónregistrat„ la data

semn„rii contractului, cump„r„torul se va obliga s„
pl„teasc„ v‚nz„torului, la data Óncheierii perioadei de
derulare a contractului, o penalitate reprezent‚nd 15% din
valoarea ob˛inut„ prin v‚nzarea activelor.
Art. 5. — (1) Investi˛iile pentru dezvoltarea societ„˛ii
comerciale, angajate de STRABAG A.G. sub form„ de
numerar ∫i/sau Ón natur„, din surse proprii sau atrase Ón
numele s„u, pe o durat„ de un an, Óncep‚nd cu data
transferului dreptului de proprietate asupra ac˛iunilor, vor fi
Ón sum„ de 15.800.000 euro, iar investi˛iile pentru protec˛ia
mediului din surse proprii, pe o perioad„ de 2 ani,
Óncep‚nd cu data transferului dreptului de proprietate
asupra ac˛iunilor, vor fi Ón sum„ total„ de 50.000 euro.
(2) Investi˛iile se consider„ realizate dac„, la data
Ónregistr„rii Ón contabilitatea societ„˛ii comerciale, acestea
reprezint„ echivalentul Ón lei la acea dat„ al sumei Ón
devize convertibile convenite.
(3) Documentele pe baza c„rora se va face
Ónregistrarea Ón contabilitatea societ„˛ii comerciale sunt
facturi, procese-verbale de punere Ón func˛iune, note
contabile, iar documentele care atest„ Ónregistrarea
major„rii capitalului social cu valoarea acestor investi˛ii vor
fi semnate de cei Ón drept ∫i certificate de auditorul/cenzorii
societ„˛ii comerciale.
Art. 6. — (1) Investi˛iile pentru dezvoltarea societ„˛ii
comerciale, Ón sum„ de 5.200.000 euro, vor fi garantate cu
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exonereaz„ pe cump„r„tor de realizarea programului
investi˛ional;
b) penalitatea prev„zut„ la lit. a) va fi achitat„ Ón
termen de 30 de zile calendaristice de la simpla notificare
emis„ de c„tre v‚nz„tor ca urmare a neefectu„rii la
scaden˛„ a investi˛iilor. Plata acestei penalit„˛i nu
exonereaz„ cump„r„torul de Óndeplinirea obliga˛iilor
asumate prin contract;
c) Ón cazul refuzului cump„r„torului de a pl„ti
penalitatea precizat„ la lit. a), refuz Ónso˛it de documente
justificative, sunt aplicabile prevederile legale Ón vigoare
privind procedura prealabil„ de conciliere.
Art. 8. — STRABAG A.G. Ó∫i va asuma obliga˛ia de a
men˛ine Ón societatea comercial„, pe o perioad„ de 5 ani
de la data transferului dreptului de proprietate asupra
ac˛iunilor, un num„r mediu scriptic de salaria˛i de 387 de
persoane. Prin excep˛ie, num„rul mediu scriptic de salaria˛i
va putea sc„dea sub 387 de persoane, pentru cauze
naturale de Óncetare a contractului de munc„, demisii,
pension„ri, f„r„ a atrage penalizarea cump„r„torului pentru
acest fapt ∫i f„r„ a exista obliga˛ia cump„r„torului de a
completa num„rul de salaria˛i.
Art. 9. — (1) Cump„r„torul, prin reprezentan˛ii legali ai
societ„˛ii comerciale numi˛i de acesta, se oblig„ s„
transmit„ v‚nz„torului urm„toarele rapoarte:
a) un raport cu privire la modul de Óndeplinire a fiec„rei
obliga˛ii contractuale, Ón maximum 60 de zile calendaristice
de la data scaden˛ei acestora;
b) un raport privind modul de realizare a programelor
de restructurare aprobate Ón conformitate cu prevederile
legale Ón vigoare privind protec˛ia social„.
(2) Aceste obliga˛ii sunt valabile pe perioadele de
realizare a obliga˛iilor contractuale, dup„ caz, dar nu mai
mult de 5 ani de la data semn„rii contractului.
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contract de garan˛ie real„ mobiliar„ asupra ac˛iunilor
cump„rate.
(2) Cump„r„torul va permite v‚nz„torului s„ verifice
oric‚nd Ónregistrarea Contractului de garan˛ie real„
mobiliar„ asupra ac˛iunilor la Registrul ac˛ionarilor societ„˛ii
comerciale, precum ∫i la Arhiva Electronic„ de Garan˛ii
Mobiliare.
(3) Investi˛iile pentru dezvoltarea societ„˛ii comerciale, Ón
sum„ de 10.600.000 euro, vor fi garantate cu scrisoare de
garan˛ie bancar„ emis„ Ón favoarea societ„˛ii comerciale.
Investi˛iile pentru mediu, Ón sum„ de 50.000 euro, vor fi
garantate cu scrisoare de garan˛ie bancar„ emis„ Ón
favoarea societ„˛ii comerciale. Scrisorile de garan˛ie
bancar„ prev„zute mai sus vor fi Ónm‚nate v‚nz„torului de
c„tre cump„r„tor cel mai t‚rziu p‚n„ la data achit„rii
integrale a pre˛ului ac˛iunilor.
(4) Cump„r„torul se oblig„ s„ asigure v‚nz„torului, pe
toat„ perioada derul„rii contractului, deplinul acces la
verificarea, oric‚nd ∫i ori de c‚te ori va fi nevoie, Ón
societatea comercial„, a tuturor documentelor ∫i bunurilor
societ„˛ii comerciale, referitoare la Óndeplinirea obliga˛iilor
asumate de cump„r„tor.
(5) Accesul va fi acordat Ón baza unei notific„ri scrise
cu 15 zile Ónainte, din partea v‚nz„torului, specific‚ndu-se
agenda vizitei, incluz‚nd: data ∫i durata acesteia, numele
reprezentan˛ilor, scopul verific„rii ∫i orice alt„ informa˛ie
necesar„.
Art. 7. — Pentru nerealizarea de c„tre STRABAG A.G.
a obliga˛iilor contractuale referitoare la investi˛iile pentru
dezvoltarea societ„˛ii comerciale, se vor prevedea
urm„toarele penalit„˛i:
a) Ón cazul neefectu„rii investi˛iilor pentru dezvoltarea
societ„˛ii comerciale, cump„r„torul va pl„ti v‚nz„torului o
penalitate egal„ cu 0,1% din suma r„mas„ neinvestit„ la
sf‚r∫itul termenului scadent. Plata acestei penalit„˛i nu Ól
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