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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru acceptarea unor amendamente la anexa la Conven˛ia privind facilitarea
traficului maritim interna˛ional (FAL), adoptat„ la Londra la 9 aprilie 1965,
astfel cum a fost amendat„, adoptate de c„tre Comitetul de Facilitare al Organiza˛iei Maritime
Interna˛ionale prin Rezolu˛ia FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 ∫i Rezolu˛ia FAL.7(29)
la Londra la 10 ianuarie 2002
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, ministrului
finan˛elor publice, ministrului administra˛iei ∫i internelor,
ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i
ministrului s„n„t„˛ii publice se va constitui Comisia
na˛ional„ de simplificare a formalit„˛ilor de transport maritim.
Art. 4. — Œn termen de 120 de zile de la data public„rii
prezentei legi, Comisia na˛ional„ de simplificare a
formalit„˛ilor de transport maritim va elabora ∫i va supune
spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere Ón
aplicare a prevederilor prezentei legi, precum ∫i standardele
∫i procedurile specifice Rom‚niei.
Art. 5. — Ministerul Afacerilor Externe va notifica
secretarului general al Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale
standardele ∫i procedurile specifice Rom‚niei.
Art. 6. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 120 de zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Se accept„ amendamentele la anexa la
Conven˛ia privind facilitarea traficului maritim interna˛ional
(FAL), adoptat„ la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a
fost amendat„, la care Rom‚nia a aderat prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 58/1999, aprobat„ prin Legea nr. 80/2000,
adoptate prin Rezolu˛ia FAL.6(27) a Comitetului de
Facilitare al Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale la Londra
la 9 septembrie 1999.
Art. 2. — Se accept„ amendamentele la anexa la
Conven˛ia privind facilitarea traficului maritim interna˛ional
(FAL), adoptat„ la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a
fost amendat„, la care Rom‚nia a aderat prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 58/1999, aprobat„ prin Legea nr. 80/2000,
adoptate prin Rezolu˛ia FAL.7(29) a Comitetului de
Facilitare al Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale la Londra
la 10 ianuarie 2002.
Art. 3. — Œn termen de 30 de zile de la data public„rii
prezentei legi, prin ordin comun al ministrului
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iv

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

ALEXANDRU PERE™
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Bucure∫ti, 3 aprilie 2007.
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PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

R E Z O L U ﬁ I A FAL. 6(27)
(Anexa 2 la Conven˛ie)
Adoptat„ la 9 septembrie 1999
Adoptarea unor amendamente la Conven˛ia privind facilitarea traficului maritim interna˛ional, 1965,
astfel cum a fost amendat„
Comitetul de simplificare a formalit„˛ilor,
reamintind articolul VII(2)(a) al Conven˛iei privind facilitarea traficului maritim interna˛ional, 1965, astel cum a fost
amendat„, denumit„ Ón continuare Conven˛ia, privind procedura de amendare a anexei la Conven˛ie,
reamintind ∫i func˛iile conferite de Conven˛ie Comitetului de simplificare a formalit„˛ilor Ón vederea examin„rii ∫i
adopt„rii amendamentelor la Conven˛ie,
lu‚nd Ón considerare, Ón cadrul celei de a dou„zeci ∫i ∫aptea sesiuni a sa, amendamentele la anexa la Conven˛ie
propuse ∫i difuzate Ón conformitate cu articolul VII(2)(a) al Conven˛iei,
1. adopt„, Ón conformitate cu articolul VII(2)(a) al Conven˛iei, amendamentele la Conven˛ie, ale c„ror texte sunt
prev„zute Ón anexa la prezenta rezolu˛ie;
2. hot„r„∫te, Ón conformitate cu articolul VII(2)(b) al Conven˛iei, c„ amendamentele trebuie s„ intre Ón vigoare la
1 ianuarie 2001, Ón afar„ de cazul Ón care, Ónainte de 1 octombrie 2000, cel pu˛in o treime din guvernele contractante au
trimis o notificare Ón scris secretarului general, Ón care ele specific„ c„ nu accept„ amendamentele;
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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3. solicit„ secretarului general, Ón conformitate cu articolul VII(2)(a) al Conven˛iei, s„ comunice tuturor guvernelor
contractante amendamentele con˛inute Ón anex„;
4. solicit„ Ón plus secretarului general s„ notifice toate guvernele semnatare privind adoptarea ∫i intrarea Ón
vigoare a acestor amendamente.
ANEX√

AMENDAMENTE

la anexa la Conven˛ia FAL, astfel cum a fost amendat„

SECﬁIUNEA a 2-a
Intrarea, sta˛ionarea ∫i plecarea navei
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B. Con˛inutul ∫i scopul documentelor
1. Œn Practica recomandat„ 2.3.1 se introduc cuvintele:
num„rul/numerele de identificare a containerului/containerelor,
dup„ caz, Ónaintea cuvintelor: marcajele ∫i numerotarea de la
al cincilea punct al alineatului a) ∫i la al patrulea punct al
alineatului b).
2. La Practica recomandat„ 2.3.1 se introduce
urm„toarea not„:
îNOT√: Œn scopul descrierii corespunz„toare a num„rului
∫i tipului de ambalaj din declara˛ia de marf„, armatorii ∫i
alte p„r˛i interesate trebuie s„ se asigure c„ unitatea de
ambalaj extern„ a m„rfurilor va fi utilizat„. Dac„ m„rfurile
se afl„ pe palete, num„rul ∫i tipul ambalajelor de pe
palet/palete trebuie s„ fie men˛ionate. Dac„ m„rfurile de pe
palete nu sunt ambalate, trebuie s„ se utilizeze cantitatea
∫i descrierea m„rfurilor de pe palete.“
3. Practica recomandat„ 2.5.2 se amendeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
î2.5.2. Practica recomandat„. Autorit„˛ile publice trebuie,
Ón mod normal, s„ solicite informa˛ii doar pentru acele
efecte ∫i m„rfuri apar˛in‚nd echipajului care nu sunt scutite
de drepturi de import ∫i alte taxe fiscale percepute cu
ocazia introducerii Ón ˛ar„ a m„rfurilor respective ori sunt
supuse interdic˛iilor sau restric˛iilor.“
4. Se Ónlocuie∫te textul din c„su˛a 2 a Formularului FAL4
dup„ cum urmeaz„:
îEfectele ∫i m„rfurile necorespunz„toare pentru scutirea
de drepturi de import ∫i alte taxe fiscale ori supuse
interdic˛iilor sau restric˛iilor“
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C. Tehnici de prelucrare electronic„ a informa˛iilor
1. Practica recomandat„ 1.4 devine Standard ∫i textul se
amendeaz„ dup„ cum urmeaz„:
î1.4. Standard. Œn momentul introducerii tehnicilor privind
schimbul de date informatizat (EDI) pentru facilitarea
derul„rii formalit„˛ilor, guvernele contractante trebuie s„
Óncurajeze autorit„˛ile publice ∫i alte p„r˛i interesate:
armatori, operatori portuari, autorit„˛i portuare ∫i/sau agen˛i
de marf„ etc. s„ procedeze la schimb de informa˛ii Ón
conformitate cu standardele ONU relevante, inclusiv
standardele ONU privind Schimbul de date informatizat
pentru administra˛ie, comer˛ ∫i transport (ONU/EDIFACT).“
2. Standardul 1.5 existent se amendeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
î1.5. Standard. Autorit„˛ile publice trebuie s„ accepte
orice document cerut pentru derularea formalit„˛ilor Ón scris,
atunci c‚nd acesta rezult„ din tehnicile de prelucrare a
informa˛iilor pe suport de h‚rtie, cu condi˛ia ca acesta s„
fie lizibil, s„ corespund„ con˛inutului documentelor din
Conven˛ia FAL ∫i s„ con˛in„ informa˛iile cerute.“
3. Standardul 1.6 existent se amendeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
î1.6. Standard. Atunci c‚nd se introduc tehnicile privind
schimbul de date informatizat (EDI) pentru derularea
formalit„˛ilor, autorit„˛ile publice trebuie s„ limiteze
informa˛iile pe care ele le cer de la armatori ∫i de la alte
p„r˛i interesate la cele cerute de Conven˛ia FAL.“
4. Textul introductiv din Practica recomandat„ 1.7 se
amendeaz„ dup„ cum urmeaz„:
î1.7. Practica recomandat„. Atunci c‚nd se planific„, se
introduc sau se modific„ tehnicile privind schimbul de date
informatizat (EDI) pentru derularea formalit„˛ilor, autorit„˛ile
publice trebuie:“
5. Standardul 1.8 existent se amendeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
î1.8. Standard. Atunci c‚nd se introduc tehnicile privind
schimbul de date informatizat (EDI) pentru sprijinirea
derul„rii formalit„˛ilor, autorit„˛ile publice trebuie s„
Óncurajeze utilizarea lor de c„tre operatorii maritimi ∫i alte
p„r˛i interesate, dar nu trebuie s„ reduc„ nivelurile de
servicii disponibile pentru operatorii care nu utilizeaz„
aceste tehnici.“
6. Se introduce un nou capitol D. Traficul ilicit de droguri
dup„ cum urmeaz„:
îD. Traficul ilicit de droguri
1.9. Practica recomandat„. Autorit„˛ile publice trebuie s„
Óncerce s„ stabileasc„ acorduri de cooperare cu armatorii
∫i alte p„r˛i interesate Ón vederea Ómbun„t„˛irii capacit„˛ii lor
de a combate contrabanda cu droguri simultan cu
accentuarea simplific„rii formalit„˛ilor. Astfel de acorduri s-ar
putea baza pe memorandumurile de Ón˛elegere ale
Consiliului de Cooperare Vamal„ 1) ∫i liniile directoare
aferente.
1.10. Standard. Œn cazul Ón care, ca parte a acordurilor
de cooperare, autorit„˛ile publice, armatorii ∫i alte p„r˛i
interesate au acces la informa˛ii de ordin comercial ∫i la

alte tipuri de informa˛ii sensibile, aceste informa˛ii trebuie
tratate Ón mod confiden˛ial.
1.11. Practica recomandat„. Autorit„˛ile publice trebuie
s„ utilizeze analiza de risc pentru a-∫i Ómbun„t„˛i
posibilitatea de a repera circula˛ia ilicit„ de droguri,
facilit‚nd prin aceasta circula˛ia legitim„ a persoanelor ∫i
m„rfurilor.“

tu

SECﬁIUNEA 1
Defini˛ii ∫i prevederi generale

1)

SECﬁIUNEA a 3-a
Sosirea ∫i plecarea persoanelor

A. Sosirea ∫i plecarea persoanelor
1. Se introduc un nou Standard 3.3.3 ∫i o nou„ Practic„
recomandat„ 3.3.4 dup„ cum urmeaz„:
î3.3.3. Standard. Œnaintea accept„rii pasagerilor ∫i
echipajului la verificare Ón vederea admiterii lor Óntr-un stat,
responsabilitatea custodiei ∫i Óntre˛inerii lor trebuie s„ revin„
armatorului.
3.3.4. Practica recomandat„. Dup„ acceptarea
pasagerilor ∫i echipajului la verificare, indiferent dac„
aceasta este condi˛ionat„ sau necondi˛ionat„, ∫i dac„
persoanele respective sunt supuse controlului fizic al
autorit„˛ilor publice, autorit„˛ile publice sunt r„spunz„toare
de custodia ∫i Óntre˛inerea lor p‚n„ c‚nd acestea sunt
admise la sosire sau sunt considerate neadmisibile.“

Din anul 1994, cunoscut ca Organiza˛ia Mondial„ a V„milor.
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A. Dispozi˛ii generale
1. Practica recomandat„ 4.3 se amendeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
î4.3. Practica recomandat„. Autorit„˛ile publice trebuie
s„ Óncurajeze armatorii ∫i/sau operatorii de terminale
maritime de marf„ s„ le echipeze cu instala˛ii de
depozitare pentru m„rfuri speciale, cum ar fi: m„rfuri de
valoare, transporturi de marf„ perisabil„, reziduuri umane,
m„rfuri radioactive ∫i alte m„rfuri periculoase, precum ∫i
animale vii, dup„ caz; acele zone ale terminalelor maritime
de marf„ Ón care sunt depozitate m„rfuri generale ∫i
speciale ∫i po∫ta Ónaintea transportului pe mare trebuie s„
fie protejate Ómpotriva accesului Ón orice moment al
persoanelor neautorizate.“
2. Se introduce un nou Standard 4.4 dup„ cum
urmeaz„:
î4.4. Standard. Un guvern contractant care continu„ s„
solicite licen˛e sau permise de export, import ∫i
transbordare pentru anumite tipuri de m„rfuri trebuie s„
stabileasc„ proceduri simple prin care aceste licen˛e sau
permise pot fi ob˛inute ∫i reÓnnoite rapid.“
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SECﬁIUNEA a 4-a

D

3. Se introduce o nou„ Practic„ recomandat„ 4.5 dup„
cum urmeaz„:
î4.5. Practica recomandat„. Dac„ natura unei
Ónc„rc„turi ar putea atrage aten˛ia diferitelor institu˛ii de
derulare a formalit„˛ilor, de exemplu: inspectorii vamali ∫i
veterinari sau sanitari, guvernele contractante trebuie s„
delege autoritatea pentru derularea formalit„˛ilor v„mii sau
unei alte institu˛ii sau, dac„ nu este posibil, s„ ia toate
m„surile necesare pentru a se asigura c„ derularea
formalit„˛ilor se efectueaz„ simultan Óntr-un loc ∫i cu minim
de Ónt‚rziere.“
4. Practica recomandat„ 4.4 existent„ se renumeroteaz„ 4.6.
B. Libera practic„ pentru m„rfurile destinate exportului
1. Titlurile B. Libera practic„ pentru m„rfurile destinate
exportului ∫i C. Libera practic„ pentru m„rfurile destinate
importului se Ónlocuiesc cu B. Derularea formalit„˛ilor pentru
marf„.
2. Titlurile D, E ∫i F existente se renumeroteaz„ C, D ∫i,
respectiv, E.
3. Practica recomandat„ 4.7 existent„ se amendeaz„
dup„ cum urmeaz„:
î4.7. Practica recomandat„. Autorit„˛ile publice trebuie
s„ elaboreze proceduri pentru utilizarea informa˛iilor
premerg„toare intr„rii Ón scopul facilit„rii proces„rii
declara˛iilor vamale ∫i permiterii derul„rii formalit„˛ilor
Ónaintea intr„rii m„rfurilor.“
4. La sec˛iunea a 4-a B se introduc urm„toarele
standarde ∫i practici recomandate:
î4.8. Practica recomandat„. Autorit„˛ile publice trebuie
s„ prevad„ proceduri privind derularea formalit„˛ilor pentru
marf„ pe baza prevederilor relevante din Conven˛ia
interna˛ional„ pentru simplificarea ∫i armonizarea
procedurilor vamale — Conven˛ia de la Kyoto — ∫i din
instruc˛iunile aferente.
4.9. Standard. Autorit„˛ile publice trebuie s„ limiteze
interven˛iile fizice la minimul necesar Ón scopul asigur„rii
respect„rii legisla˛iei prin utilizarea evalu„rii riscului pentru a
stabili ce m„rfuri trebuie controlate.
4.10. Practica recomandat„. Œn m„sura Ón care
resursele permit, autorit„˛ile publice trebuie, pe baza unei
solicit„ri valabile, s„ efectueze verific„ri fizice ale m„rfii,
dac„ este necesar, la punctul Ón care aceasta se Óncarc„
Ón mijloacele sale de transport ∫i Ón timp ce Ónc„rcarea
este Ón curs de desf„∫urare, fie pe doc, fie, Ón cazul m„rfii
unitare, Ón locul Ón care containerul se Óncarc„ ∫i se
sigileaz„.
4.11. Standard. Autorit„˛ile publice trebuie s„ se asigure
c„ cerin˛ele pentru colectarea datelor statistice nu reduc Ón
mod semnificativ eficien˛a comer˛ului maritim.
4.12. Practica recomandat„. Autorit„˛ile publice trebuie
s„ utilizeze tehnicile privind schimbul de date informatizat
(EDI) Ón scopul ob˛inerii de informa˛ii pentru accelerarea ∫i
simplificarea proceselor de derulare a formalit„˛ilor.“
5. Standardele ∫i practicile recomandate existente
numerotate de la 4.5 la 4.15 se renumeroteaz„
corespunz„tor.
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2. Standardul 3.3.3 existent se renumeroteaz„ 3.3.5 ∫i
se introduce un nou Standard 3.3.6 dup„ cum urmeaz„:
î3.3.6. Standard. Dac„ o persoan„ este considerat„
neadmisibil„, autorit„˛ile publice trebuie s„ informeze
imediat armatorul ∫i s„-l consulte cu privire la m„surile de
returnare. Armatorul este responsabil de costurile return„rii
unei persoane neadmisibile ∫i, Ón cazul Ón care persoana
este transferat„ din nou Ón custodia armatorului, armatorul
este responsabil de reÓntoarcerea lui/ei imediat„ Ón:
— statul de Ómbarcare; sau
— Ón oricare alt loc Ón care persoana este admis„.“
3. Standardul 3.3.4 existent se renumeroteaz„ 3.3.7.
B. M„suri care faciliteaz„ derularea formalit„˛ilor
referitoare la marf„, pasageri, echipaj ∫i bagaje
1. Standardul 3.15.1 existent se Ónlocuie∫te dup„ cum
urmeaz„:
î3.15.1. Standard. Autorit„˛ile publice trebuie s„
Óncurajeze armatorii s„ ia m„suri la punctul de Ómbarcare
Ón sensul asigur„rii c„ pasagerii de˛in toate documentele
de control solicitate de c„tre statele Ón care intr„ sau de
c„tre cele pe care le tranziteaz„.“
2. Se introduce un nou Standard 3.15.2 dup„ cum
urmeaz„:
î3.15.2. Standard. Dac„ o persoan„ este considerat„
neadmisibil„ ∫i returnat„ de pe teritoriul statului, armatorul
nu trebuie s„ fie oprit s„-∫i recupereze de la aceast„
persoan„ oricare cost care rezult„ din neadmiterea sa.“
3. Practica recomandat„ 3.15.2 existent„ se
renumeroteaz„ 3.15.3.
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R E Z O L U ﬁ I A FAL. 7(29)
(Anexa 2 la Conven˛ie)
Adoptat„ la 10 ianuarie 2002
Adoptarea unor amendamente la Conven˛ia privind facilitarea traficului maritim interna˛ional, 1965,
astfel cum a fost amendat„
Comitetul de simplificare a formalit„˛ilor,
reamintind articolul VII(2)(a) al Conven˛iei privind facilitarea traficului maritim interna˛ional, 1965, astfel cum a fost
amendat„, denumit„ Ón continuare Conven˛ia, privind procedura de amendare a anexei la Conven˛ie,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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reamintind ∫i func˛iile conferite de Conven˛ie Comitetului de simplificare a formalit„˛ilor Ón vederea examin„rii ∫i
adopt„rii amendamentelor la Conven˛ie,
lu‚nd Ón considerare, Ón cadrul celei de a dou„zeci ∫i noua sesiuni a sa, amendamentele la anexa la Conven˛ie
propuse ∫i difuzate Ón conformitate cu articolul VII(2)(a) al Conven˛iei,
1. adopt„, Ón conformitate cu articolul VII(2)(a) al Conven˛iei, amendamentele la Conven˛ie ale c„ror texte sunt
prev„zute Ón anexa la prezenta rezolu˛ie;
2. hot„r„∫te, Ón conformitate cu articolul VII(2)(b) al Conven˛iei, c„ amendamentele trebuie s„ intre Ón vigoare la
1 mai 2003, Ón afar„ de cazul Ón care, Ónainte de 1 februarie 2003, cel pu˛in o treime din guvernele contractante au
trimis o notificare Ón scris secretarului general, Ón care specific„ c„ nu accept„ amendamentele;
3. solicit„ secretarului general, Ón conformitate cu articolul VII(2)(a) al Conven˛iei, s„ comunice tuturor guvernelor
contractante amendamentele con˛inute Ón anex„;
4. solicit„ Ón plus secretarului general s„ notifice toate guvernele semnatare privind adoptarea ∫i intrarea Ón
vigoare a acestor amendamente.
ANEX√

AMENDAMENTE

la anexa la Conven˛ia FAL, astfel cum a fost amendat„
2.8.1. Œn manifestul privind m„rfurile periculoase,
autorit„˛ile publice nu trebuie s„ cear„ mai mult dec‚t
urm„toarele informa˛ii:
• numele navei;
• num„rul IMO;
• na˛ionalitatea navei;
• numele comandantului;
• men˛iune voiaj;
• portul de Ónc„rcare;
• portul de desc„rcare;
• agentul maritim;
• num„rul de rezervare/referin˛„;
• marcaje ∫i numere:
— num„rul de identificare container(e);
— num„rul de Ónmatriculare vehicul(e);
• num„rul ∫i tipul ambalajului;
• denumirea oficial„ de transport;
• clasa;
• num„rul ONU;
• grupa de ambalare;
• pericol(e) auxiliar(e);
• punctul de aprindere (Ón ºC, c.c);
• poluan˛i marini;
• masa (kg) — brut/net;
• fi∫a de securitate;
• pozi˛ia de arimare la bordul navei.“
4. Paragrafele existente numerotate de la 2.8 p‚n„ la
2.26 se renumeroteaz„ corespunz„tor, respectiv de la 2.9
p‚n„ la 2.27, ∫i se amendeaz„ nota de subsol
corespunz„toare paragrafului 2.13.
5. Se elimin„ paragrafele 2.7.6 ∫i 2.7.6.1 Ómpreun„ cu
notele corespunz„toare.
6. Œn paragraful renumerotat 2.11 Standard se introduce
un nou punct dup„ cum urmeaz„:
î• 1 exemplar al manifestului privind m„rfurile
periculoase“
7. Œn paragraful renumerotat 2.12. Standard se introduce
un nou punct dup„ cum urmeaz„:
î• 1 exemplar al manifestului privind m„rfurile
periculoase“
8. La nota de subsol corespunz„toare paragrafului 3.3.1
se Ónlocuiesc cuvintele apendice 4 cu apendice 2.
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A. Defini˛ii
1. Se introduc urm„toarele defini˛ii:
îposibil pasager clandestin — o persoan„ care este
ascuns„ la bordul unei nave sau Ón marfa care este ulterior
Ónc„rcat„ pe nav„, f„r„ consim˛„m‚ntul armatorului, al
comandantului navei sau al altei persoane responsabile ∫i
care este descoperit„ la bordul navei Ónainte de plecarea
acesteia din port;
port — orice port, terminal, terminal din larg, nav„ ∫i
∫antier de repara˛ii ori rad„ care Ón mod normal este
utilizat„ pentru Ónc„rcarea, desc„rcarea, repararea ∫i
ancorarea navelor sau orice alt loc Ón care nava poate
acosta;
pasager clandestin — o persoan„ care este ascuns„ la
bordul unei nave sau Ón marfa care este ulterior Ónc„rcat„
pe nav„, f„r„ consim˛„m‚ntul armatorului, al comandantului
navei sau al altei persoane responsabile ∫i care este
descoperit„ la bordul navei dup„ plecarea acesteia din port
sau Ón marf„ Ón timpul desc„rc„rii Ón portul de sosire ∫i
care este declarat„ de c„tre comandant autorit„˛ilor
competente ca pasager clandestin.“

or

fiz
i

Defini˛ii ∫i prevederi generale

SECﬁIUNEA a 2-a
Intrarea, sta˛ionarea ∫i plecarea navei

2. La Standardul 2.1 se introduce urm„toarea not„:
îNO T √: Au fost elaborate urm„toarele formulare FAL,
astfel cum sunt prev„zute Ón apendicele 1:
— declara˛ia general„ — FAL form 1
— declara˛ia de marf„ — FAL form 2
— declara˛ia privind proviziile navei — FAL form 3
— declara˛ia privind efectele ∫i m„rfurile echipajului —
FAL form 4
— lista cuprinz‚nd echipajul — FAL form 5
— lista cuprinz‚nd pasagerii — FAL form 6
— manifestul privind m„rfurile periculoase — FAL form 7.“
3. Dup„ paragraful 2.7.5 existent se introduc dou„ noi
paragrafe, numerotate dup„ cum urmeaz„:
î2.8. Manifestul privind m„rfurile periculoase este
documentul de baz„ care furnizeaz„ autorit„˛ilor publice
informa˛ii privind m„rfurile periculoase.
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4.3.2.1. Standard. Guvernele contractante trebuie s„
solicite armatorilor ∫i reprezentan˛ilor lor Ón port,
comandan˛ilor de nav„, precum ∫i altor persoane
responsabile s„ aib„ puse Ón aplicare m„suri de securitate
care, pe c‚t posibil, s„ Ómpiedice urcarea la bordul navei a
celor care inten˛ioneaz„ s„ se Ómbarce clandestin ∫i, dac„
nu s-au realizat, s„ permit„, Ón m„sura Ón care este
posibil, descoperirea acestora Ónaintea plec„rii navei din
port.
4.3.2.2. Practica recomandat„. Dac„ Ón timpul escalei
sau sta˛ion„rii Ón porturi exist„ riscul Ómbarc„rii clandestine,
m„surile de securitate trebuie s„ con˛in„ cel pu˛in
urm„toarele m„suri preventive:
— toate u∫ile, gurile de magazie ∫i mijloacele de acces
la magazii sau depozite care nu se utilizeaz„ Ón timpul
sta˛ion„rii navei Ón port trebuie s„ fie Ónchise;
— punctele de acces la nav„ trebuie s„ fie limitate la
un num„r minim ∫i s„ fie Ón mod corespunz„tor p„zite;
— zonele dinspre larg ale navei trebuie s„ fie Ón mod
corespunz„tor p„zite;
— trebuie asigurat un cart de punte corespunz„tor;
— membrii echipajului sau, cu acordul comandantului
navei, alte persoane trebuie, Ón m„sura Ón care este
posibil, s„ Óntocmeasc„ o list„ cu persoanele care se
Ómbarc„ sau se debarc„;
— trebuie s„ fie asigurate mijloace corespunz„toare de
comunicare; ∫i
— Ón timpul nop˛ii, trebuie s„ existe o iluminare
corespunz„toare at‚t Ón interiorul navei, c‚t ∫i de-a lungul
corpului s„u.
4.3.2.3. Standard. Guvernele contractante trebuie s„
solicite navelor autorizate s„ arboreze pavilionul lor, cu
excep˛ia navelor de pasageri, ca, atunci c‚nd pleac„
dintr-un port Ón care exist„ riscul Ómbarc„rii pasagerilor
clandestini, s„ efectueze o c„utare am„nun˛it„ Ón
conformitate cu un anumit plan sau program ∫i cu
priorit„˛ile acordate locurilor Ón care s-ar putea ascunde
pasageri clandestini. Nu trebuie s„ fie utilizate metode de
c„utare care ar putea face r„u pasagerilor clandestini
ascun∫i.
4.3.2.4. Standard. Guvernele contractante trebuie s„
solicite navelor autorizate s„ arboreze pavilionul lor pentru
ca astfel dezinfec˛ia prin fumiga˛ie sau Ónchiderea ermetic„
s„ nu se efectueze p‚n„ c‚nd o inspec˛ie pe c‚t posibil
de am„nun˛it„ a zonelor ce urmeaz„ a fi fumigate sau
ermetizate nu va avea loc Ón scopul asigur„rii c„ niciun
pasager clandestin nu se afl„ Ón aceste zone.
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4.3.1.1. Standard. Guvernele contractante trebuie s„ se
asigure c„ infrastructura ∫i m„surile opera˛ionale ∫i de
securitate necesare Ón scopul prevenirii persoanelor de a
Óncerca s„ se ascund„ pentru a c„l„tori clandestin la
bordul unei nave ∫i de a avea acces la instala˛iile portuare
∫i la nave sunt stabilite Ón toate porturile lor, lu‚ndu-se Ón
considerare m„rimea portului ∫i tipul de marf„ expediat„
din port. Acestea ar trebui realizate Ón str‚ns„ cooperare
cu autorit„˛ile publice competente, armatorii ∫i entit„˛ile de
la uscat, av‚nd drept scop Ómpiedicarea Ómbarc„rii
clandestine Ón fiecare port.
4.3.1.2. Practica recomandat„. M„surile opera˛ionale
∫i/sau planurile de securitate trebuie, printre altele, s„
cuprind„ urm„toarele elemente, dup„ caz:
a) patrularea regulat„ Ón zonele portuare;
b) amplasarea de instala˛ii speciale de depozitare pentru
m„rfurile la care pasagerii clandestini pot ajunge u∫or ∫i
monitorizarea continu„ a persoanelor ∫i m„rfurilor care intr„
Ón aceste zone;
c) inspectarea magaziilor ∫i a zonelor de depozitare
marf„;
d) verificarea m„rfurilor atunci c‚nd exist„ indicii clare
cu privire la prezen˛a pasagerilor clandestini;
e) cooperarea Óntre autorit„˛ile publice, armatorii,
comandan˛ii de nav„ ∫i entit„˛ile corespunz„toare de la
uscat Ón ceea ce prive∫te punerea la punct a m„surilor
opera˛ionale;
f) cooperarea Óntre autorit„˛ile portuare ∫i alte autorit„˛i
competente, cum ar fi: poli˛ie, vam„, imigrare, pentru a se
preveni ac˛iunile de contraband„ cu persoane;
g) elaborarea ∫i implementarea acordurilor cu docherii ∫i
alte entit„˛i de la uscat care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
porturile na˛ionale pentru a se asigura c„ numai personalul
autorizat de c„tre aceste entit„˛i particip„ la
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4.3.1. Autorit„˛i portuare/terminal
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4.3. M„suri preventive la bordul navei/Ón port

4.3.2. Armator/Comandantul navei

fiz
i

A. Principii generale
4.1. Standard. Prevederile din prezenta sec˛iune trebuie
s„ se aplice Ón conformitate cu principiile interna˛ionale de
protec˛ie men˛ionate Ón instrumentele interna˛ionale, ca de
exemplu Conven˛ia Na˛iunilor Unite privind statutul
refugia˛ilor, adoptat„ la 28 iulie 1951, ∫i Protocolul Na˛iunilor
Unite privind statutul refugia˛ilor, adoptat la 31 ianuarie
1967, precum ∫i Ón legisla˛ia na˛ional„ relevant„*).
4.2. Standard. Autorit„˛ile publice, autorit„˛ile portuare,
armatorii ∫i reprezentan˛ii lor, precum ∫i comandan˛ii de nav„
trebuie s„ coopereze maximum posibil pentru a preveni ∫i
rezolva rapid cazurile de Ómbarcare clandestin„ ∫i a se
asigura c„ returnarea sau repatrierea pasagerilor clandestini
va avea loc imediat. Toate m„surile corespunz„toare trebuie
luate pentru a se evita situa˛iile Ón care pasagerii clandestini
trebuie s„ stea la bordul navelor pe termen nedefinit.
B. M„suri preventive

or

Pasageri clandestini

el

îSECﬁIUNEA a 4-a

stivuire/destivuire sau Ónc„rcare/desc„rcare nave sau la alte
opera˛iuni legate de sta˛ionarea navelor Ón port;
h) elaborarea ∫i implementarea acordurilor cu docherii ∫i
alte entit„˛i de la uscat pentru a se asigura c„ personalul lor
care are acces la nav„ este u∫or de identificat ∫i c„ exist„ o
list„ cu numele persoanelor care pentru Óndeplinirea sarcinilor
lor este posibil s„ urce la bordul navei; ∫i
i) Óncurajarea docherilor ∫i a altor persoane care
lucreaz„ Ón zona portuar„ s„ raporteze autorit„˛ilor portuare
prezen˛a oric„ror persoane care aparent nu sunt autorizate
s„ se afle Ón zona portuar„.

an

9. Noua sec˛iune a 4-a se introduce dup„ cum
urmeaz„:

tu
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*) Suplimentar, autorit„˛ile publice pot lua Ón considerare concluzia neobligatorie a Comitetului Executiv UNHCR cu privire la pasagerii
clandestini solicitan˛i de azil. [1988, nr. 53 (XXXIX)].
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4.5.1. Standard. Pasagerilor clandestini nu trebuie s„ li
se solicite s„ munceasc„ la bordul navei, cu excep˛ia
situa˛iilor de urgen˛„ sau Ón leg„tur„ cu cazarea lor la
bord.
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4.9.1. Standard. Autorit„˛ile publice ale statului primului
port de escal„ a navei, conform planific„rii voiajului, dup„
descoperirea unui pasager clandestin, trebuie s„ decid„ Ón
conformitate cu legisla˛ia na˛ional„ dac„ pasagerul
clandestin este admisibil Ón acel stat.
4.9.2. Standard. Autorit„˛ile publice ale statului primului
port de escal„ a navei, conform planific„rii voiajului, dup„
descoperirea unui pasager clandestin, trebuie s„ permit„
debarcarea pasagerului clandestin Ón cazul Ón care acesta
se afl„ Ón posesia documentelor valabile de c„l„torie Ón
vederea return„rii sale ∫i dac„ consider„ c„ au fost luate
din timp m„suri sau se vor lua Ón vederea repatrierii sale
∫i c„ sunt Óndeplinite toate condi˛iile cerute pentru tranzit.
4.9.3. Standard. Autorit„˛ile publice ale statului primului
port de escal„ a navei, conform planific„rii voiajului, dup„
descoperirea unui pasager clandestin, dup„ caz, ∫i Ón
conformitate cu legisla˛ia na˛ional„, trebuie s„ autorizeze
debarcarea pasagerului clandestin Ón situa˛ia Ón care
consider„ c„ ele sau armatorul vor ob˛ine documentele
valabile de c„l„torie, c„ s-au luat din timp m„surile pentru
repatrierea pasagerului clandestin ∫i c„ sunt Óndeplinite
toate condi˛iile pentru tranzit. Œn plus, autorit„˛ile publice
trebuie s„ considere oportun„ autorizarea debarc„rii
pasagerului clandestin atunci c‚nd este imposibil„
Óndep„rtarea pasagerului clandestin de la bord la sosirea
navei sau dac„ exist„ al˛i factori care ar Ómpiedica
Óndep„rtarea lui de la bord. Ace∫ti factori pot include
urm„toarele situa˛ii, dar f„r„ a se limita la acestea:
— cazul nu este rezolvat Ón timpul naviga˛iei navei; sau
— prezen˛a la bord a pasagerului clandestin ar putea
pune Ón pericol exploatarea Ón siguran˛„ a navei, s„n„tatea
echipajului sau a pasagerului clandestin.

ra

4.6. Chestionarea ∫i notificarea de c„tre comandantul navei

4.9. Statul primului port de escal„, conform planific„rii
voiajului

an

4.5. Munca la bord

E. Debarcarea ∫i returnarea unui pasager clandestin
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4.4.1. Standard. Cazurile de Ómbarcare clandestin„
trebuie s„ fie tratate conform principiilor umanitare, inclusiv
cele men˛ionate Ón standardul 4.1. O aten˛ie deosebit„
trebuie Óntotdeauna acordat„ siguran˛ei Ón exploatarea
navei, precum ∫i siguran˛ei ∫i bunei trat„ri a pasagerului
clandestin.
4.4.2. Standard. Guvernele contractante trebuie s„
solicite comandan˛ilor de nav„ care exploateaz„ navele
autorizate s„ arboreze pavilionul lor, s„ ia m„surile
necesare pentru asigurarea securit„˛ii, s„n„t„˛ii generale, a
bun„st„rii ∫i siguran˛ei pasagerului clandestin pe perioada
∫ederii sale la bord, inclusiv asigurarea proviziilor, caz„rii,
asisten˛ei medicale corespunz„toare ∫i a facilit„˛ilor
sanitare.

pe

4.4. Principii generale — Tratament umanitar

a

C. Tratamentul pasagerilor clandestini la bordul navei

— autorit„˛ile publice ale statului Ón al c„rui port
deviaz„ nava au permis debarcarea pasagerului clandestin;
sau
— repatrierea a fost stabilit„ Ón alt loc, fiind asigurate
documentele corespunz„toare ∫i autoriza˛ia de debarcare;
∫i
— exist„ motive excep˛ionale justificate de securitate,
s„n„tate sau umanitare.

ite

4.3.3.1. Standard. Guvernele contractante trebuie, dup„
caz, conform legisla˛iei lor na˛ionale, s„ urm„reasc„ Ón
justi˛ie pasagerii clandestini, posibilii pasageri clandestini ∫i
persoanele implicate Ón mijlocirea accesului pasagerilor
clandestini la nav„.
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4.3.3. Sanc˛iuni na˛ionale
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4.6.1. Standard. Guvernele contractante trebuie s„
solicite comandan˛ilor de nav„ s„ depun„ toate eforturile
pentru a stabili identitatea, inclusiv na˛ionalitatea/cet„˛enia
pasagerului clandestin, precum ∫i portul de Ómbarcare a
acestuia ∫i s„ notifice existen˛a pasagerului clandestin,
Ómpreun„ cu informa˛iile corespunz„toare, autorit„˛ilor
publice din primul port de escal„. De asemenea, aceste
informa˛ii trebuie s„ fie comunicate armatorului, autorit„˛ilor
publice din portul de Ómbarcare, statului pavilionului ∫i
tuturor porturilor ulterioare de escal„ dac„ acest lucru este
relevant.
4.6.2. Practica recomandat„. Œn cazul Ón care se adun„
informa˛ii relevante pentru notificare, comandantul navei
trebuie s„ utilizeze formularul prev„zut Ón apendicele 3.
4.6.3. Standard. Guvernele contractante trebuie s„ dea
instruc˛iuni comandan˛ilor de nav„ care exploateaz„ nave
autorizate s„ arboreze pavilionul lor, pentru ca atunci c‚nd
un pasager clandestin declar„ c„ este refugiat, aceste
informa˛ii s„ fie considerate drept confiden˛iale Ón m„sura Ón
care este necesar pentru securitatea pasagerului clandestin.
4.7. Notificarea Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale

4.7.1. Practica recomandat„. Autorit„˛ile publice trebuie
s„ notifice secretarului general al Organiza˛iei Maritime
Interna˛ionale toate cazurile de Ómbarcare clandestin„.
D. Devierea de la ruta planificat„
4.8. Standard. Autorit„˛ile publice trebuie s„ solicite
insistent tuturor armatorilor ale c„ror nave sunt autorizate
s„ arboreze pavilionul lor s„ dea instruc˛iuni comandan˛ilor
lor de a nu devia de la voiajul planificat pentru a debarca
pasagerii clandestini descoperi˛i la bordul navei dup„ ce
nava a p„r„sit apele teritoriale ale statului Ón care s-au
Ómbarcat pasagerii clandestini, Ón afar„ de cazul Ón care:

4.10. Porturile de escal„ ulterioare

4.10.1. Standard. Dac„ nu s-a reu∫it debarcarea unui
pasager clandestin Ón primul port de escal„, conform
planific„rii voiajului, dup„ descoperirea acestuia la bord,
autorit„˛ile publice din porturile de escal„ ulterioare trebuie
s„ aib„ Ón vedere debarcarea pasagerului clandestin
conform standardelor 4.9.1, 4.9.2 ∫i 4.9.3.
4.11. Statul de na˛ionalitate sau dreptul de reziden˛„

4.11.1. Standard. Œn conformitate cu legisla˛ia
interna˛ional„, autorit„˛ile publice trebuie s„ accepte
returnarea pasagerilor clandestini cu statut deplin de
na˛ionalitate/cet„˛enie sau s„ accepte returnarea pasagerilor
clandestini care, Ón conformitate cu legisla˛ia lor na˛ional„,
au drept de reziden˛„ Ón statul lor.
4.11.2. Standard. Autorit„˛ile publice trebuie, dac„ este
posibil, s„ sprijine stabilirea identit„˛ii ∫i na˛ionalit„˛ii/cet„˛eniei
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4.15.1. Practica recomandat„. Autorit„˛ile publice ale
statului Ón care un pasager clandestin a fost debarcat
trebuie Ón general s„ informeze armatorul pe a c„rui nav„
a fost descoperit pasagerul clandestin sau pe
reprezentantul s„u, Ón m„sura Ón care este posibil, cu
privire la costurile de re˛inere ∫i returnare a pasagerului
clandestin, dac„ armatorul urmeaz„ s„ acopere aceste
costuri. Œn plus, autorit„˛ile publice trebuie s„ men˛in„
aceste costuri la nivel minim, Ón m„sura Ón care este
posibil ∫i Ón conformitate cu legisla˛ia na˛ional„, dac„ ele
urmeaz„ s„ fie acoperite de c„tre proprietarul navei.
4.15.2. Practica recomandat„. Perioada Ón care
armatorii sunt pasibili de plata costurilor Óntre˛inerii unui
pasager clandestin, efectuat„ de c„tre autorit„˛ile publice
ale statului Ón care pasagerul clandestin a fost debarcat,
trebuie s„ fie c‚t mai mic„ posibil.
4.15.3. Standard. Autorit„˛ile publice trebuie, conform
legisla˛iei na˛ionale, s„ examineze reducerea penalit„˛ilor
impuse navelor Ón cazul Ón care comandantul navei a
declarat Ón mod corespunz„tor existen˛a unui pasager
clandestin autorit„˛ilor competente din portul de sosire ∫i
dac„ a dovedit c„ au fost luate toate m„surile preventive
rezonabile pentru Ómpiedicarea accesului pasagerului
clandestin pe nav„.
4.15.4. Practica recomandat„. Autorit„˛ile publice
trebuie, conform legisla˛iei na˛ionale, s„ examineze
reducerea altor cheltuieli ce ar putea fi aplicate, atunci
c‚nd armatorii au cooperat Óntr-un mod corespunz„tor cu
autorit„˛ile de control Ón vederea lu„rii m„surilor pentru
prevenirea transport„rii pasagerilor clandestini.“
10. Sec˛iunile 4, 5 ∫i 6, precum ∫i paragrafele
corespunz„toare, trebuie s„ fie renumerotate, devenind
sec˛iunile 5, 6 ∫i 7.
11. La renumerotarea paragrafelor 5.16, 5.17 ∫i 5.18,
Standardul 4.8 devine Standardul 5.15.
12. La renumerotarea paragrafului 7.5, Standardul 6.2
devine Standardul 7.2.
13. La renumerotarea paragrafului 7.9, Standardul 6.2
devine Standardul 7.8.
14. Apendicii se renumeroteaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. apendicele 1 r„m‚ne apendicele 1;
2. apendicele 2 devine apendicele 6;
3. apendicele 3 devine apendicele 4;
4. apendicele 4 devine apendicele 2;
5. apendicele 5 r„m‚ne apendicele 5; ∫i
6. apendicele 6 devine apendicele 7.
15. Se adaug„ urm„torul nou apendice 3 — Formular
men˛ionat Ón Practica recomandat„ 4.6.2:

ra

tu

4.13. Statul pavilionului

4.15. Costul return„rii ∫i Óntre˛inerii pasagerilor clandestini

pe

4.12.1. Standard. Dac„ s-a stabilit, Óntr-un mod
considerat satisf„c„tor de c„tre autorit„˛ile publice, c„
pasagerii clandestini s-au Ómbarcat pe o nav„ Óntr-un port
din statul lor, aceste autorit„˛i trebuie s„ accepte la
verificare pe ace∫ti pasageri clandestini care sunt returna˛i
din punctul lor de debarcare dup„ ce acolo au fost
califica˛i drept persoane neadmisibile. Autorit„˛ile publice ale
statului de Ómbarcare nu trebuie s„ returneze ace∫ti
pasageri clandestini Ón statul Ón care au fost anterior
califica˛i drept persoane neadmisibile.
4.12.2. Standard. Dac„ s-a stabilit, Óntr-un mod
considerat satisf„c„tor de c„tre autorit„˛ile publice, c„
posibili pasageri clandestini s-au Ómbarcat pe o nav„ Óntr-un
port din statul lor, aceste autorit„˛i trebuie s„ accepte
debarcarea posibililor pasageri clandestini ∫i a pasagerilor
clandestini descoperi˛i la bordul navei Ón timp ce aceasta se
afl„ Ónc„ Ón apele teritoriale sau dac„, Ón conformitate cu
legisla˛ia na˛ional„ a acestui stat, aceasta se afl„ Ón zona
de jurisdic˛ie a serviciilor de imigrare a acestui stat. Nicio
sanc˛iune sau tax„ nu trebuie impus„ armatorului Ón ceea
ce prive∫te costurile de re˛inere sau returnare.
4.12.3. Standard. Dac„ un posibil pasager clandestin nu
a fost debarcat Ón portul de Ómbarcare, el/ea este
considerat/„ drept pasager clandestin Ón conformitate cu
reglementarea din prezenta sec˛iune.

a

4.12. Statul de Ómbarcare

return„rii oric„rui pasager clandestin trebuie s„ permit„,
sub rezerva cerin˛elor normale de viz„ ∫i a prevederilor
na˛ionale de securitate, tranzitul prin porturile ∫i
aeroporturile lor al pasagerilor clandestini care c„l„toresc
potrivit instruc˛iunilor sau ordinelor de returnare ale
autorit„˛lior publice din statul portului de debarcare.
4.14.3. Practica recomandat„. Dac„ statul unui port a
refuzat debarcarea unui pasager clandestin, acest stat
trebuie s„ notifice f„r„ Ónt‚rziere statului pavilionului navei
la bordul c„reia se afl„ pasagerul clandestin motivele de
refuz al debarc„rii.
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pasagerilor clandestini care revendic„ na˛ionalitatea statului
lor sau dreptul de reziden˛„ Ón statul lor.
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4.13.1. Standard. Autorit„˛ile publice ale statului
pavilionului navei trebuie s„ sprijine ∫i s„ coopereze cu
comandantul navei/armatorul sau cu autorit„˛ile publice
competente din porturile de escal„ Ón ceea ce prive∫te:
— identificarea pasagerului clandestin ∫i stabilirea
na˛ionalit„˛ii lui/ei;
— interven˛ia la autorit„˛ile publice competente pentru
acordarea sprijinului Ón debarcarea pasagerului clandestin
cu prima ocazie; ∫i
— luarea m„surilor necesare pentru returnarea sau
repatrierea pasagerului clandestin.

es

4.14. Returnarea pasagerilor clandestini

D

4.14.1. Practica recomandat„. Dac„ un pasager
clandestin are documente necorespunz„toare, autorit„˛ile
publice trebuie, Ón m„sura Ón care acest lucru este posibil
∫i Ón m„sura compatibilit„˛ii cu legisla˛ia na˛ional„ ∫i
cerin˛ele de securitate, s„ elibereze o scrisoare explicativ„
cu o fotografie a pasagerului clandestin ∫i orice alte
informa˛ii importante. Scrisoarea, care autorizeaz„
returnarea pasagerului clandestin fie Ón statul lui/ei de
origine, fie Ón punctul Ón care pasagerul clandestin ∫i-a
Ónceput c„l„toria, dup„ caz, prin orice mijloace de transport
∫i care specific„ orice condi˛ii impuse de c„tre autorit„˛i,
trebuie s„ fie transmis„ operatorului care efectueaz„
returnarea pasagerului clandestin. Aceast„ scrisoare va
include informa˛iile cerute de c„tre autorit„˛i la punctele de
tranzit ∫i/sau punctul de debarcare.
4.14.2. Practica recomandat„. Autorit„˛ile publice ale
statului Ón care a fost debarcat pasagerul clandestin trebuie
s„ contacteze autorit„˛ile publice competente din punctele
de tranzit Ón timpul return„rii unui pasager clandestin pentru
a le informa cu privire la situa˛ia acestuia. Suplimentar,
autorit„˛ile publice din statele tranzitate pe perioada
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îA P E N D I C E 3

Formular cu privire la solicitarea informa˛iilor referitoare la pasagerii clandestini, astfel cum este prev„zut
Ón Practica recomandat„ 4.6.2
ID — document type, e.g. / Tipul documentului de
identitate, de ex.
Passport No./Pa∫aport nr.
ID Card No./CI nr. or/sau Seaman’s book No./
Carnet de marinar nr.
If yes,
Dac„ da,
When issued:
Data emiterii:
Where issued:
Locul emiterii:
Date of expiry:
Data expir„rii:
Issued by:
Eliberat de:
Photograph of the stowaway:
Fotografia pasagerului clandestin:

SHIP DETAILS
INFORMAﬁII PRIVIND NAVA

ce

Name of ship:
Nume nav„:
IMO number:
Num„r IMO:
Flag:
Pavilion:
Company:
Compania:
Company address:
Adresa companiei:

pe
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or
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i

Agent Ón next port:
Agentul din urm„torul port:
Agent address:
Adresa agentului:

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

IRCS:
IRCS:
INMARSAT number:
Num„rul INMARSAT:
Port of registry:
Portul de Ónmatriculare:
Name of the master:
Numele comandantului:

cl

General physical description of the stowaway:
Descrierea fizic„ general„ a pasagerului clandestin:

D
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at

ex

Date/time found on board:
Data/ora descoperirii la bord:
Place of boarding:
Locul de Ómbarcare:
Country of boarding:
Statul Ón care s-a Ómbarcat:
Date/time of boarding:
Data/ora la care s-a Ómbarcat:
Intended final destinations:
Destina˛ia final„ inten˛ionat„:
Stated reasons for boarding the ship*:
Motivele pentru care s-a Ómbarcat*:

us

iv

STOWAWAY DETAILS
INFORMAﬁII PRIVIND PASAGERUL CLANDESTIN

Surname:
Nume:
Given name:
Prenume:
Name by which known:
Numele sub care este cunoscut:
Gender:
Sex:
* If the stowaway declares himself to be a refugee or an asylum seeker, this information shall be treated as confidential to the extend necessary to the
security of the stowaway.
* Dac„ pasagerul clandestin declar„ c„ este un refugiat sau un solicitant de azil, aceast„ informa˛ie se va considera confiden˛ial„ Ón m„sura
Ón care acest lucru este necesar pentru securitatea pasagerului clandestin.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Date of birth:
Data na∫terii:
Place of birth:
Locul na∫terii:
Claimed nationality:
Na˛ionalitatea pretins„:
Home address:
Adresa de domiciliu:

First language:
Prima limb„:
Spoken:/Vorbit:
Read:/Citit:
Written:/Scris:
Other languages:
Alte limbi:
Spoken:/Vorbit:
Read:/Citit:
Written:/Scris:

Country of domicile:
Statul de domiciliu:

pe
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Other details:/Alte informa˛ii:
1) Method of boarding, including other persons involved (e.g. crew, port workers etc.), and whether the Stowaway was
secreted in cargo/container or hidden in the ship:
Metoda de Ómbarcare, inclusiv alte persoane implicate (de ex. membrii de echipaj, angaja˛i din port etc.) ∫i dac„
pasagerul clandestin a fost ascuns Ón Ónc„rc„tur„/container sau la bordul navei:
2) Inventory of the Stowaway’s possessions:/Inventarul bunurilor pasagerului clandestin:
3) Statement made by the Stowaway:/Declara˛ia f„cut„ de c„tre pasagerul clandestin:
4) Statement made by the Master (including any observations on the credibility of the information provided by the
Stowaway)/Declara˛ia f„cut„ de c„tre comandant (inclusiv orice observa˛ii cu privire la credibilitatea informa˛iilor furnizate
de c„tre pasagerul clandestin).

ite

a

Date(s) of Interview(s):/Datele interviului:

Master’s signature:
Semn„tura comandantului:
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g

ra

tu

Stowaway’s signature:
Semn„tura pasagerului clandestin:

Date:/Data:“

ăr

Date:/Data:

in

fo

rm

16. La sf‚r∫itul lui FAL form 6 din apendicele 1 se elimin„ Óntregul text, Óncep‚nd cu îModelul de formular...“.

us

iv

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru acceptarea
unor amendamente la anexa la Conven˛ia privind facilitarea
traficului maritim interna˛ional (FAL), adoptat„ la Londra
la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendat„, adoptate
de c„tre Comitetul de Facilitare al Organiza˛iei Maritime
Interna˛ionale prin Rezolu˛ia FAL.6(27) la Londra
la 9 septembrie 1999 ∫i Rezolu˛ia FAL.7(29) la Londra
la 10 ianuarie 2002
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 acceptarea unor
amendamente la anexa la Conven˛ia privind facilitarea traficului maritim
interna˛ional (FAL), adoptat„ la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost
amendat„, adoptate de c„tre Comitetul de Facilitare al Organiza˛iei Maritime
Interna˛ionale prin Rezolu˛ia FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 ∫i
Rezolu˛ia FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002 ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 2 aprilie 2007.
Nr. 374.
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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 298
din 29 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 30 ∫i ale art. 31 din anexa nr. 2
(Regulamentul-cadru al asocia˛iilor de proprietari) la Legea locuin˛ei nr. 114/1996
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„ ∫i c„
cererea autorului excep˛iei reprezint„ o exercitare abuziv„
a drepturilor sale procesuale.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ excep˛ia ca neÓntemeiat„, invoc‚nd
Ón acest sens jurispruden˛a Ón materie a Cur˛ii
Constitu˛ionale.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile de lege
criticate sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

or

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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C U R T E A,
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 30 ∫i ale art. 31 din anexa
nr. 2 (Regulamentul-cadru al asocia˛iilor de proprietari) la
Legea locuin˛ei nr. 114/1996, excep˛ie ridicat„ de ™erban
Alexandru Dimitriu Ón Dosarul nr. 10.834/301/2004 al
Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„.
La apelul nominal este prezent autorul excep˛iei, lipsind
Asocia˛ia de Proprietari Bl.G27 din Bucure∫ti, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, partea prezent„ solicit„
admiterea excep˛iei pentru acelea∫i motive pe care le-a
invocat Ón fa˛a instan˛ei de judecat„.
Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea
excep˛iei ca neÓntemeiat„.

an

el

Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Maria Bratu

D
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 18 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 10.834/301/2004, Tribunalul Bucure∫ti —
Sec˛ia a III-a civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 30 ∫i
art. 31 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asocia˛iilor
de proprietari) la Legea locuin˛ei nr. 114/1996.
Excep˛ia a fost ridicat„ de ™erban Alexandru Dimitriu
Óntr-un proces civil av‚nd ca obiect obligarea acestuia la
plata cotelor de Óntre˛inere restante c„tre asocia˛ia de
proprietari.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile art. 30 ∫i ale
art. 31 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asocia˛iilor
de proprietari) la Legea locuin˛ei nr. 114/1996 contravin
dispozi˛iilor art. 40 alin. (1) din Constitu˛ie, precum ∫i
prevederilor din actele interna˛ionale referitoare la libera
asociere, prin aceea c„ au transformat dreptul la liber„
asociere Óntr-o obliga˛ie, Ón sensul c„ proprietarii care nu
sunt membri ai asocia˛iei de proprietari au numai obliga˛ii,
Ón timp ce proprietarii care sunt membri ai asocia˛iei de
proprietari au nu numai obliga˛ii, ci ∫i drepturi. De
asemenea, se sus˛ine c„ aceste prevederi sunt contrare ∫i
art. 44 din Constitu˛ie, Óntruc‚t îimpun pe criterii subiective
restric˛ionarea accesului nemijlocit la utilit„˛i.“

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile
procurorului, prevederile legale criticate raportate la
dispozi˛iile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 30 ∫i ale art. 31 din anexa nr. 2
(Regulamentul-cadru al asocia˛iilor de proprietari) la Legea
locuin˛ei nr. 114/1996, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997,
dispozi˛ii care au urm„torul con˛inut:
— Art. 30: îCu aprobarea dat„ prin votul a dou„ treimi din
num„rul membrilor asocia˛iei de proprietari, poate fi perceput„
o sum„ special„, Ón afara cheltuielilor comune prev„zute Ón
buget, destinat„ achit„rii cheltuielilor comune neprev„zute, dar
necesare. Astfel de sume se vor pl„ti la termenele stabilite de
adunarea general„ a asocia˛iei de proprietari.“;
— Art. 31: îAsocia˛ia de proprietari poate impune o
penalizare pentru neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor
neprev„zute, ∫i a altor cheltuieli restante, oric„rui proprietar
care se va face vinovat de neplata acestora, timp de mai mult
de 30 de zile de la termenul stabilit.
Asocia˛ia de proprietari are dreptul de a ac˛iona Ón justi˛ie pe
orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor
comune, inclusiv a celor neprev„zute, timp de mai mult de 90
de zile de la termenul stabilit.
Ac˛iunea este scutit„ de tax„ de timbru.
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amenaj„rilor necesare etc. Rezolvarea problemelor pe care
le implic„ locuirea ∫i administrarea unui imobil cu mai mul˛i
locatari impune, Ón consecin˛„, o asociere f„r„ de care
drepturile ∫i interesele legitime ale celor ce locuiesc Ón
imobilul respectiv ar putea fi afectate prin apari˛ia unor
neÓn˛elegeri sau litigii.
Opt‚nd pentru achizi˛ionarea unui apartament Óntr-o
cl„dire cu mai multe apartamente, autorul excep˛iei ∫i-a
asumat Ón deplin„ cuno∫tin˛„ de cauz„ drepturile ∫i
obliga˛iile pe care legea le recunoa∫te ∫i le impune
proprietarilor, Ón vederea constituirii asocia˛iei de proprietari,
precum ∫i cele care decurg din existen˛a acesteia. A∫adar,
obligarea debitorului de a pl„ti creditorului contravaloarea
unor bunuri ∫i servicii de care a beneficiat nu poate fi
considerat„ ca o Ónc„lcare a dreptului de proprietate.
De altfel, asupra constitu˛ionalit„˛ii art. 30 ∫i art. 31 din
anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asocia˛iilor de
proprietari) la Legea locuin˛ei nr. 114/1996, Curtea s-a
pronun˛at prin Decizia nr. 20 din 21 ianuarie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 229
din 4 aprilie 2003, prin care excep˛ia referitoare la aceste
prevederi a fost respins„ ca neÓntemeiat„.
Considerentele ∫i solu˛iile deciziilor mai sus men˛ionate
sunt valabile ∫i Ón cauza de fa˛„, Óntruc‚t nu au intervenit
elemente noi, de natur„ a determina o reconsiderare a
jurispruden˛ei Cur˛ii.
™i, Ón fine, cu privire la invocarea Ónc„lc„rii art. 27 din
Constitu˛ie, referitor la inviolabilitatea domiciliului, Curtea
constat„ c„ acest text constitu˛ional nu este relevant pentru
solu˛ionarea excep˛iei.

ra

Sentin˛a dat„ Ón favoarea asocia˛iei de proprietari, pentru
sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pus„ Ón aplicare
prin orice modalitate permis„ de Codul de procedur„ civil„,
pentru acoperirea datoriilor.“
Textele constitu˛ionale considerate a fi Ónc„lcate, a∫a
cum rezult„ din Óncheierea de sesizare a Cur˛ii
Constitu˛ionale, sunt cele ale art. 27 referitor la
inviolabilitatea domiciliului, art. 40 alin. (1) privind dreptul de
asociere ∫i cele ale art. 44 referitor la dreptul de
proprietate privat„.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine c„ principala critic„ de neconstitu˛ionalitate prive∫te
Ónc„lcarea dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 40 alin. (1)
privind dreptul de asociere.
Referindu-se la dreptul de asociere, Curtea
Constitu˛ional„, Ón jurispruden˛a sa, de exemplu, Decizia
nr. 287 din 5 noiembrie 2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 833 din 19 noiembrie 2002, a
statuat c„, Ón anumite cazuri, legiuitorul poate institui forme
speciale de asociere, ce urm„resc ap„rarea unor interese
de ordin general ∫i care nu reprezint„ modalit„˛i cuprinse
Ón conceptul de liber„ asociere, astfel cum acesta este
conturat prin prevederile art. 40 din Constitu˛ie. Asocia˛ia
de proprietari se afl„ Óntr-o asemenea situa˛ie juridic„.
Aceast„ categorie de asocia˛ii a fost creat„ prin lege Ón
vederea realiz„rii unui scop de interes general, ∫i anume
administrarea Ón bune condi˛ii a cl„dirilor cu mai multe
apartamente, lu‚ndu-se Ón seam„ totodat„ ∫i interesele
locatarilor legate de realizarea unei bune convie˛uiri,
inclusiv pentru stabilirea costurilor ∫i a cheltuielilor comune,
a repartiz„rii lor pe fiecare locatar, a repara˛iilor ∫i
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Pentru motivele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 30 ∫i ale art. 31 din anexa nr. 2 (Regulamentulcadru al asocia˛iilor de proprietari) la Legea locuin˛ei nr. 114/1996, excep˛ie ridicat„ de ™erban Alexandru Dimitriu Ón
Dosarul nr. 10.834/301/2004 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 martie 2007.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 317
din 29 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 123 ∫i art. 129
din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven˛ei
Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar

—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor

Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Patricia Marilena Ionea

—
—
—
—
—

judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile de
lege criticate, prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 123 ∫i 129 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolven˛ei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, dispozi˛ii
potrivit c„rora:
— Art. 123: îCrean˛ele vor fi pl„tite, Ón cazul falimentului,
Ón urm„toarea ordine:
1. taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente
procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile
necesare pentru conservarea ∫i administrarea bunurilor din
averea debitorului, precum ∫i plata remunera˛iilor persoanelor
angajate Ón condi˛iile art. 10, art. 19 alin. (2), art. 23, 24 ∫i ale
art. 98 alin. (3), sub rezerva celor prev„zute la art. 102 alin. (4);
2. crean˛ele izvor‚te din raportul de munc„;
3. crean˛ele reprezent‚nd creditele, cu dob‚nzile ∫i
cheltuielile aferente, acordate de institu˛ii de credit dup„
deschiderea procedurii, precum ∫i crean˛ele rezult‚nd din
continuarea activit„˛ii debitorului dup„ deschiderea procedurii;
4. crean˛ele bugetare;
5. crean˛ele reprezent‚nd sumele datorate de c„tre debitor
unor ter˛i, Ón baza unor obliga˛ii de Óntre˛inere, aloca˛ii pentru
minori sau de plat„ a unor sume periodice destinate asigur„rii
mijloacelor de existen˛„;
6. crean˛ele reprezent‚nd sumele stabilite de judec„torulsindic pentru Óntre˛inerea debitorului ∫i a familiei sale, dac„
acesta este persoan„ fizic„;
7. crean˛ele reprezent‚nd credite bancare, cu cheltuielile ∫i
dob‚nzile aferente, cele rezultate din livr„ri de produse,
prest„ri de servicii sau alte lucr„ri, precum ∫i din chirii;
8. alte crean˛e chirografare;
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 27 noiembrie 2006, Curtea de Apel
Constan˛a — Sec˛ia comercial„, maritim„ ∫i fluvial„,
contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 123 ∫i 129 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolven˛ei. Excep˛ia a fost ridicat„ de Ioan
™tefan, Ilie Ghencea, Dan Dima ∫i Societatea Comercial„
îCRESPOR“ — S.A. din Nisipari, jude˛ul Constan˛a, cu
prilejul solu˛ion„rii recursului formulat Ómpotriva Sentin˛ei
civile nr. 1.644/COM din 10 aprilie 2006, pronun˛at„ de
Tribunalul Constan˛a — Sec˛ia comercial„ Ón Dosarul
nr. 2.133/COM/2003.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile legale criticate au caracter
discriminatoriu, Óntruc‚t exclud pe asocia˛ii ∫i ac˛ionarii cu
crean˛e reziduale din categoria creditorilor asupra averii
supuse lichid„rii ∫i Ól dezavantajeaz„ pe debitor Ón raport
cu ceilal˛i subiec˛i de drept, deoarece acesta nu are dreptul
s„ formuleze obiec˛iuni la raportul final, ca ∫i creditorii.
Curtea de Apel Constan˛a — Sec˛ia comercial„,
maritim„ ∫i fluvial„, contencios administrativ ∫i fiscal
apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale criticate nu contravin
prevederilor constitu˛ionale invocate de autorii excep˛iei.
Astfel, av‚nd Ón vedere caracterul special al procedurii
insolven˛ei ∫i situa˛iile diferite Ón care se afl„ creditorii ∫i
debitorul, arat„ c„ tratamentul juridic diferen˛iat este
justificat. Œn ceea ce prive∫te art. 123 din Legea
nr. 85/2006, arat„ c„ acesta este criticat pentru o omisiune
legislativ„, care nu poate fi suplinit„ prin controlul de
constitu˛ionalitate.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatul Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia ridicat„.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
nu este Óntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ art. 123 din
Legea nr. 85/2006 nu este discriminatoriu, Óntruc‚t art. 16
din Constitu˛ie se refer„ la egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a
legii ∫i a autorit„˛ilor publice, iar nu la egalitatea dintre
diferite categorii de creditori. De altfel, arat„ c„ lichidarea
bunurilor din averea debitorului ∫i falimentul nu se
realizeaz„ Ón acela∫i timp, astfel c„ se impune stabilirea
prin norme cu caracter procedural a unei ordini de plat„,
Ón raport cu natura crean˛elor. Referindu-se la criticile
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aduse art. 129 din Legea nr. 85/2006, arat„ c„, Ón cadrul
procedurii insolven˛ei, se urm„re∫te protejarea intereselor
creditorilor ∫i, Ón consecin˛„, ace∫tia nu se pot afla Óntr-o
pozi˛ie de egalitate cu debitorii. Astfel, creditorii, fiind cei
interesa˛i Ón maximizarea pre˛ului de v‚nzare a activelor de
c„tre lichidator, trebuie s„ se bucure de acele mecanisme
legale care s„ le asigure controlul alegerii de c„tre
lichidator a modalit„˛ii optime de valorificare a bunurilor
debitorului. Œn acela∫i timp, ∫i debitorul are posibilitatea de
a formula contesta˛ii Ómpotriva m„surilor luate de lichidator.
Avocatul Poporului consider„ c„ art. 123 ∫i 129 din
Legea nr. 85/2006 sunt constitu˛ionale, Óntruc‚t nu con˛in
dispozi˛ii de natur„ a Ónc„lca principiul egalit„˛ii Ón drepturi,
iar tratamentul juridic diferen˛iat instituit Óntre creditori ∫i
debitor este justificat de situa˛ia deosebit„ Ón care se afl„
ace∫tia.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.

tu

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 123 ∫i 129 din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolven˛ei, excep˛ie ridicat„
de Ioan ™tefan, Ilie Ghencea, Dan Dima ∫i Societatea
Comercial„ îCRESPOR“ — S.A. din Nisipari, jude˛ul
Constan˛a, Ón Dosarul nr. 3.075/36/2006 al Cur˛ii de Apel
Constan˛a — Sec˛ia comercial„, maritim„ ∫i fluvial„,
contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, consider‚nd c„
textele de lege criticate nu contravin dispozi˛iilor
constitu˛ionale invocate.
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Œn ceea ce prive∫te problema priorit„˛ii creditorilor la
satisfacerea crean˛elor din averea supus„ lichid„rii, prin
Decizia nr. 694 din 17 octombrie 2006, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 971 din
5 decembrie 2006, Curtea a statuat c„ îpreferin˛a
reglementat„ este destinat„ s„ ocroteasc„ drepturile
titularilor de crean˛e Ón func˛ie de natura juridic„ a
acestora, ordonarea categoriilor de crean˛e realiz‚ndu-se Ón
considerarea unor criterii obiective ∫i rezonabile, Óntemeiate
pe argumente de protec˛ie social„ sau ra˛iuni socialeconomice, Ón deplin„ concordan˛„ cu principiul
constitu˛ional al egalit„˛ii Ón drepturi“.
Œn ceea ce prive∫te constitu˛ionalitatea dispozi˛iilor
art. 129 din Legea nr. 85/2006 Ón raport cu prevederile
art. 16 din Constitu˛ie, Curtea constat„ c„ a mai analizat
acest aspect ∫i prin Decizia nr. 860 din 28 noiembrie 2006,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 45
din 22 ianuarie 2007, c‚nd a statuat c„ îprocedura
insolven˛ei este o procedur„ special„, cu o anumit„
specificitate, datorit„ c„reia cele dou„ p„r˛i, debitorul ∫i
creditorul, nu se g„sesc pe pozi˛ii egale sau Ón condi˛ii
identice, astfel c„ ∫i regimul juridic aplicat trebuie s„ fie
diferen˛iat, f„r„ ca aceasta s„ constituie un tratament
discriminatoriu, din contr„, numai a∫a se poate asigura
respectarea exigen˛elor unui proces echitabil“.
Œntr-adev„r, procedura insolven˛ei, Ón special Ón etapa
ulterioar„ declan∫„rii falimentului, vizeaz„, potrivit art. 3 pct. 23
din Legea nr. 85/2006, îlichidarea averii acestuia pentru
acoperirea pasivului, fiind urmat„ de radierea debitorului din
registrul Ón care este Ónmatriculat“. Prin hot„r‚rea de intrare Ón
faliment, societatea este dizolvat„, dreptul de administrare a
debitorului este ridicat, urm‚nd ca, dup„ lichidarea integral„ a
activelor acesteia ∫i distribuirea sumelor astfel ob˛inute c„tre
creditori, s„ fie dispus„ radierea din registrul comer˛ului.
Astfel, Ón aceast„ faz„ procedural„ se urm„re∫te, Ón
principal, protejarea intereselor creditorilor prin acoperirea
unei c‚t mai Ónsemnate p„r˛i din crean˛e ∫i, prin urmare,
sunt justificate instrumentele legale pe care legea le pune
la dispozi˛ia creditorilor pentru a asigura modalitatea optim„
de valorificare a bunurilor debitorului.
Av‚nd Ón vedere aceste considerente, precum ∫i cele
statuate prin deciziile amintite, Curtea constat„ c„
sus˛inerile autorilor excep˛iei privind neconstitu˛ionalitatea
art. 123 ∫i 129 din Legea nr. 85/2006 sunt neÓntemeiate.
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9. crean˛ele subordonate, Ón urm„toarea ordine de
preferin˛„:
a) credin˛ele acordate persoanei juridice debitoare de c„tre
un asociat sau ac˛ionar de˛in‚nd cel pu˛in 10% din capitalul
social, respectiv din drepturile de vot Ón adunarea general„ a
asocia˛ilor, ori, dup„ caz, de c„tre un membru al grupului de
interes economic;
b) crean˛ele izvor‚nd din acte cu titlu gratuit.“;
— Art. 129: î(1) Dup„ ce bunurile din averea debitorului au
fost lichidate, lichidatorul va supune judec„torului-sindic un
raport final Ónso˛it de situa˛iile financiare finale; copii de pe
acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor ∫i debitorului ∫i vor
fi afi∫ate la u∫a tribunalului. Judec„torul-sindic va convoca
adunarea creditorilor Ón termen de maximum 30 de zile de la
afi∫area raportului final. Creditorii pot formula obiec˛ii la raportul
final cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de data convoc„rii.
(2) La data ∫edin˛ei, judec„torul-sindic va solu˛iona, prin
Óncheiere, toate obiec˛iunile la raportul final, Ól va aproba sau va
dispune, dac„ este cazul, modificarea corespunz„toare a
acestuia.
(3) Crean˛ele care la data Ónregistr„rii raportului final vor fi
Ónc„ sub condi˛ie nu vor participa la ultima distribuire.“
Œn opinia autorilor excep˛iei dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ principiul egalit„˛ii Ón drepturi ∫i al nediscrimin„rii,
consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie.
Examin‚nd criticile de neconstitu˛ionalitate formulate Ón
raport cu dispozi˛iile art. 123 din Legea nr. 85/2006, Curtea
constat„ c„ Ón opinia autorilor excep˛iei textul de lege
criticat ar avea ca efect excluderea asocia˛ilor ∫i ac˛ionarilor
cu crean˛e reziduale de la satisfacerea crean˛elor din
averea supus„ lichid„rii, ceea ce Ói discrimineaz„ pe
ace∫tia Ón raport cu ceilal˛i creditori.
Fa˛„ de aceste sus˛ineri, Curtea constat„ c„ autorii
excep˛iei pornesc de la o premis„ fals„, Óntruc‚t art. 130
din Legea nr. 85/2006 prevede c„, dup„ ce judec„torulsindic aprob„ raportul final al lichidatorului, acesta va trebui
s„ fac„ distribuirea final„ a tuturor fondurilor din averea
debitorului, iar cei Óndrept„˛i˛i, inclusiv categoria de creditori
la care se refer„ autorii excep˛iei, pot reclama drepturile lor
Ón termen de 90 de zile. Astfel, singurul aspect ce poate fi
pus Ón discu˛ie este prioritatea pe care legiuitorul a stabilit-o
Ón ordinea satisfacerii crean˛elor ∫i nicidecum excluderea
asocia˛ilor ∫i ac˛ionarilor cu crean˛e reziduale de la
satisfacerea crean˛elor din averea supus„ lichid„rii.
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 123 ∫i art. 129 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolven˛ei, excep˛ie ridicat„ de Ioan ™tefan, Ilie Ghencea, Dan Dima ∫i Societatea Comercial„ îCRESPOR“ —
S.A. din Nisipari, jude˛ul Constan˛a, Ón Dosarul nr. 3.075/36/2006 al Cur˛ii de Apel Constan˛a — Sec˛ia comercial„,
maritim„ ∫i fluvial„, contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 martie 2007.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 400
din 24 aprilie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 89 din Legea nr. 302/2004
privind cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Decizia nr. 1.647 din 26 martie 2007, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.932/1/2007, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia penal„ a admis recursul declarat Ómpotriva
Œncheierii de ∫edin˛„ din 23 martie 2007, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.104/2/2007 (nr. vechi 769/2007) al Cur˛ii de
Apel Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„, ∫i a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 89 din Legea nr. 302/2004 privind
cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„, a∫a
cum au fost modificate prin art. I pct. 57 din Legea
nr. 224/2006, excep˛ie ridicat„ de Andrei Sever Mure∫an Ón
dosarul de mai sus.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ prevederile legale men˛ionate Óncalc„
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 16 referitoare la egalitatea
Ón drepturi, ale art. 23 referitoare la libertatea individual„,
ale art. 21 alin. (1) ∫i (3) referitoare la liberul acces la
justi˛ie ∫i la dreptul p„r˛ilor la un proces echitabil ∫i ale
art. 124 alin. (3) referitoare la independen˛a judec„torilor
care se supun numai legii, deoarece, fa˛„ de
neinterpretarea ∫i netrecerea prin prisma legii rom‚ne a
textelor pentru care se solicit„ arestarea preventiv„ Ón baza
unui mandat european, magistratul rom‚n Óndepline∫te o
activitate pur formal„, de natur„ a-i afecta independen˛a,
neajuns ce genereaz„, pe cale de consecin˛„, ∫tirbirea
celorlalte drepturi fundamentale invocate de autor.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„
opineaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„, deoarece textul de lege criticat, dimpotriv„,
asigur„ verificarea condi˛iilor concretizate Ón legea special„
cu privire la controlul pe calea justi˛iei al respect„rii
drepturilor ∫i garan˛iilor procesuale ale persoanei solicitate.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernul ∫i Avocatul Poporului nu au comunicat punctele
lor de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 89 din Legea nr. 302/2004
privind cooperarea judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„,
excep˛ie ridicat„ de Andrei Sever Mure∫an Ón Dosarul
nr. 2.104/2/2007 (nr. vechi 769/2007) al Cur˛ii de Apel
Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
La apelul nominal se prezint„, pentru autorul excep˛iei,
ap„r„torul ales cu delega˛ie la dosar. Procedura de citare
a fost legal Óndeplinit„.
Domnul avocat Constantin Florea solicit„ acordarea unui
nou termen de judecat„, ar„t‚nd c„ Ón cauz„ dore∫te s„
fie prezent ∫i domnul avocat Gheorghi˛„ Mateu˛.
Reprezentantul Ministerului Public se opune acord„rii
unui nou termen de judecat„.
Curtea, deliber‚nd asupra cererii formulate, Ón temeiul
art. 14 din Legea nr. 47/1992 ∫i al art. 156 din Codul de
procedur„ civil„, dispune respingerea acesteia.
Cauza se afl„ Ón stare de judecat„.
Ap„r„torul autorului excep˛iei pune concluzii de admitere,
invoc‚nd Ón esen˛„ acelea∫i argumente ca ∫i Ón fa˛a
instan˛ei de drept comun. Depune, de asemenea, concluzii
scrise.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„
argumentele invocate de autorul excep˛iei se rezum„ la
lipsa de identitate Óntre procedura intern„ ∫i cea european„
referitoare la m„sura arest„rii. Or, arestarea preventiv„ este
o m„sur„ care se dispune cu caracter excep˛ional, fiind
supus„ unor condi˛ii ∫i proceduri foarte stricte. Constitu˛ia
Rom‚niei nu distinge Óntre arestarea preventiv„ dispus„ de
judec„torul rom‚n ∫i arestarea dispus„ ca urmare a emiterii
unui mandat european de arestare. La fel ca ∫i la
procedura extr„d„rii, nici la arestarea dispus„ potrivit Legii
nr. 302/2004 regimul juridic nu este diferit, deoarece ∫i Ón
acest caz trebuie s„ existe o Óncredere reciproc„ Óntre
state.
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pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Iuliana Nedelcu
Afrodita Laura Tutunaru

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ilor, concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate raportate la
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referitoare la emiterea mandatului, ∫i nicidecum nu se
pronun˛„ cu privire la temeinicia urm„ririi sau condamn„rii
dispuse de autoritatea str„in„ ori asupra oportunit„˛ii
arest„rii. Œn caz contrar, s-ar aduce atingere principiului
referitor la recunoa∫terea reciproc„ a hot„r‚rilor penale.

ce

Œn esen˛„, dispozi˛iile legale criticate vizeaz„ punerea Ón
executare a mandatului european de arestare, care,
conform art. 4 ∫i 7 din Legea nr. 302/2004, se duce la
Óndeplinire potrivit dreptului procesual intern rom‚n, cu
condi˛ia respect„rii preeminen˛ei dreptului interna˛ional,
interes‚nd cu prec„dere cooperarea judiciar„ interna˛ional„
Ón materie penal„. A∫a fiind, Curtea constat„ c„ nu poate
fi pus semnul egalit„˛ii Óntre privarea de libertate dispus„
ca urmare a emiterii unui mandat european de arestare ∫i
cea dispus„ ca urmare a emiterii unui mandat de arestare
preventiv„ emis de judec„torul rom‚n Ón condi˛iile Codului
de procedur„ penal„.
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De asemenea, nu poate fi primit„ nici critica potrivit
c„reia art. 89 din Legea nr. 302/2004 contravine principiului
egalit„˛ii Ón drepturi, liberului acces la justi˛ie care implic„ ∫i
dreptul la un proces echitabil, precum ∫i dreptului referitor
la libertatea individual„, deoarece textul se aplic„ f„r„
niciun fel de discrimin„ri tuturor persoanelor aflate Ón
ipoteza normei legale. De asemenea, m„sura arest„rii
provizorii dispus„ Ón vederea pred„rii c„tre un stat membru
al Uniunii Europene constituie o m„sur„ privativ„ de
libertate temporar„, dispus„ Ón acord cu art. 23 alin. (2)
din Constitu˛ia Rom‚niei, care satisface pe deplin
exigen˛ele constitu˛ionale prev„zute de art. 21, partea
av‚nd la Óndem‚n„ toate garan˛iile procesuale specifice
unui proces echitabil, sens Ón care enumer„m cu titlu
peremptoriu posibilitatea invoc„rii unor motive obligatorii de
refuz al execut„rii, ascultarea persoanei arestate, existen˛a
posibilit„˛ii de a formula recurs Ómpotriva hot„r‚rii
referitoare la arestare etc.
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prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 89 din Legea nr. 302/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 594 din 1 iulie
2004, a∫a cum au fost modificate prin art. I pct. 57 din
Legea nr. 224/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 534 din 21 iunie 2006, care au
urm„torul con˛inut:
— Art. 89: î(1) Œn termen de cel mult 24 de ore de la
re˛inere, persoana solicitat„ este prezentat„ instan˛ei
competente.
(2) Instan˛a informeaz„ persoana solicitat„ asupra
existen˛ei unui mandat european de arestare Ómpotriva sa,
asupra con˛inutului acestuia, asupra posibilit„˛ii de a consim˛i
la predarea c„tre statul membru emitent, precum ∫i cu privire
la drepturile sale procesuale.
(3) Instan˛a dispune arestarea persoanei solicitate prin
Óncheiere motivat„.
(4) Persoana arestat„ este depus„ Ón arest.
(5) Instan˛a comunic„ autorit„˛ii judiciare emitente arestarea
persoanei solicitate.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ sus˛inerea autorului excep˛iei, Ón sensul c„
dispozi˛iile legale criticate ar contraveni prevederilor
constitu˛ionale referitoare la independen˛a judec„torilor care
se supun numai legii, este nefondat„, deoarece, dimpotriv„,
judec„torul rom‚n hot„r„∫te asupra arest„rii persoanei
solicitate Ón temeiul legii, numai dup„ ce a verificat, Ón
prealabil, dac„ au fost respectate condi˛iile necesare

tu
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D

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 89 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea
judiciar„ interna˛ional„ Ón materie penal„, excep˛ie ridicat„ de Andrei Sever Mure∫an Ón Dosarul nr. 2.104/2/2007
(nr. vechi 769/2007) al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 24 aprilie 2007.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru
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ALE

GUVERNULUI
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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a VI-a a Ómputernici˛ilor, semnat la Kiev
la 7 decembrie 2006, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Ucrainei
privind cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor de frontier„, semnat la Gala˛i
la 30 septembrie 1997
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Se aprob„ Protocolul Sesiunii a VI-a a
Ómputernici˛ilor, semnat la Kiev la 7 decembrie 2006, pentru
aplicarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul

Ucrainei privind cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor
de frontier„, semnat la Gala˛i la 30 septembrie 1997,
ratificat prin Legea nr. 16/1999.
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Guvernul Rom‚niei
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PRIM-MINISTRU
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
p. Ministrul interimar al afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat

ra
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Bucure∫ti, 28 martie 2007.
Nr. 329.
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PROTOCOLUL
Sesiunii a VI-a a Ómputernici˛ilor, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Ucrainei
privind cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor de frontier„, semnat la Gala˛i la 30 septembrie 1997
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(5—7 decembrie 2006, Kiev, Ucraina)
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Œn conformitate cu prevederile art. 16 din Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Ucrainei
privind cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor de frontier„, semnat la 30 septembrie 1997 la Gala˛i, Ón
perioada 5—7 decembrie 2006, la Kiev, a avut loc Sesiunea a VI-a a Ómputernici˛ilor p„r˛ilor.

D

• din partea rom‚n„:

es

tin

La lucr„rile sesiunii au participat:

Lucia Ana Varga
Ovidiu Gabor
Ciprian Popa
Ana Drapa
Radu F„rca∫
Irina Lucave˛chi
Sorin Mih„i˛„ Teodor
Ludmila Toncia

—
—
—
—
—
—
—
—

Ómputernicit;
loc˛iitor al Ómputernicitului;
expert, Ministerul Afacerilor Externe;
expert, Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor;
coordonatorul Grupei de lucru pentru Tisa;
coordonatorul Grupei de lucru pentru Siret ∫i Prut;
expert, Grupa de lucru pentru Dun„re;
expert, translator, Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“;

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ómputernicit;
secretar al Ómputernicitului;
expert, Comitetul de Stat pentru Gospod„rirea Apelor;
expert, Grupa de lucru pentru Tisa;
expert, Grupa de lucru pentru Siret ∫i Prut;
coordonatorul Grupei de lucru pentru Dun„re;
expert, Ministerul Afacerilor Externe;
expert, Centrul Hidrometeorologic, Ministerul Situa˛iilor de Urgen˛„;
translator.

• din partea ucrainean„:
Micola Babici
Tetiana Pavliuc
Valerii Casianciuc
Oleg Kisil
Tetiana Bojic
Ivan Ceroi
Serghii Popyk
Victoria Boico
Elvira Chelaru
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P„r˛ile au convenit urm„toarea ordine de zi:

1. Informarea Ómputernici˛ilor asupra Óndeplinirii hot„r‚rilor adoptate la Sesiunea a V-a a Ómputernici˛ilor
(21—23 decembrie 2005, Baia Mare, Rom‚nia);
2. Stadiul aplic„rii regulamentelor de colaborare Ón vigoare, pe bazine hidrografice;
3. Situa˛ia lucr„rilor hidrotehnice existente, Ón execu˛ie ∫i propuse a fi proiectate;
4. Aprobarea Programului de lucru pe anul 2007 pentru aplicarea Acordului interguvernamental rom‚no-ucrainean
privind cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor de frontier„;
5. Stabilirea locului, datei ∫i ordinii de zi preliminare pentru cea de-a VII-a Sesiune a Ómputernici˛ilor;
6. Informare asupra realiz„rii proiectului ucrainean al c„ii navigabile de mare ad‚ncime Dun„re—Marea Neagr„;
7. Diverse.
La punctul 1

ce

Œmputernici˛ii s-au informat reciproc asupra Óndeplinirii sarcinilor ce decurg din hot„r‚rile celei de-a V-a Sesiuni a
Ómputernici˛ilor (21—23 decembrie 2005, Baia Mare, Rom‚nia) ∫i au constatat urm„toarele:
1.1. Œn perioada de la Sesiunea a V-a ∫i p‚n„ la Sesiunea a VI-a a Ómputernici˛ilor au avut loc urm„toarele
Ónt‚lniri ale secretarilor Ómputernici˛ilor, grupelor de lucru ∫i de exper˛i pentru examinarea problemelor de interes comun Ón
sectorul de frontier„ pe r‚urile Tisa, Siret ∫i Prut ∫i fluviul Dun„rea:
— Œnt‚lnirea pentru revizuirea regulamentelor privind schimbul de date
hidrometeorologice ∫i de ap„rare Ómpotriva inunda˛iilor ∫i pentru unificarea
regulamentelor privind modul de evaluare a calit„˛ii apelor de frontier„ ∫i
privind procedura de urmat Ón cazul polu„rilor accidentale care nu se mai pot
evita
— Œnt‚lnirea Grupei de lucru pentru problemele bazinelor hidrografice ale
r‚urilor Siret ∫i Prut
— Œnt‚lnirea Grupei de lucru pentru problemele bazinului hidrografic Tisa
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— Œnt‚lnirea exper˛ilor Grupei de lucru pentru evaluarea calit„˛ii r‚ului
transfrontier Tisa
— Œnt‚lnirea experi˛ilor Ón cadrul Grupului de lucru pentru problemele bazinului
hidrografic Tisa pentru ridicarea profilelor transversale
— Œnt‚lnirea Grupei de lucru pe probleme din bazinul hidrografic al r‚ului Prut
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— Œnt‚lnirea Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dun„rea
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— Œnt‚lnirea grupei de exper˛i pentru verificarea lucr„rilor de ap„rare Ómpotriva
inunda˛iilor, pe ambele teritorii, Ón bazinul hidrografic Tisa
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22—23 iunie 2006
(Vatra Dornei, Rom‚nia)
10—12 iulie 2006
(Baia Mare — Izvoare,
Rom‚nia)
17—18 august 2006
(Teacev — Bocicoi, Ucraina)
25 august 2006 (C‚mpulung,
Rom‚nia)
26 septembrie 2006
(Cern„u˛i, Ucraina)
28 septembrie 2006
(Ceatal Ismail, mila 44)
12—13 octombrie 2006
(Teceu, Ucraina)
19—20 octombrie 2006
(Sighetu Marma˛iei, Rom‚nia)
18—19 octombrie 2006
(Cern„u˛i — Ucraina)
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29—31 mai 2006
(Cern„u˛i — Ucraina)

22—23 noiembrie 2006
(Suceava, Rom‚nia)

4—5 decembrie 2006

— Œnt‚lnirea Grupei de exper˛i din cadrul Grupei de lucru pentru problemele
r‚urilor Siret ∫i Prut pentru verificarea Ón comun a lucr„rilor de ap„rare
Ómpotriva inunda˛iilor pe r‚ul Siret, Ón zona de frontier„, pe teritoriul Ucrainei
— Œnt‚lnirea grupei de exper˛i din cadrul Grupei de lucru pentru problemele
r‚urilor Prut ∫i Siret pentru verificarea Ón comun a lucr„rilor de ap„rare
Ómpotriva inunda˛iilor pe r‚ul Prut, Ón zona de frontier„, pe teritoriul Rom‚niei,
∫i pentru evaluarea calit„˛ii apelor r‚urilor Prut ∫i Siret Ón sec˛iunile de
frontier„, pe anul 2006
— Œnt‚lnirea secretarilor Ómputernici˛ilor

Conduc„torii grupelor de lucru au prezentat proceseleverbale ale Ónt‚lnirilor.
1.2. Din motive obiective, nu au avut loc urm„toarele
Ónt‚lniri:
— Œnt‚lnirea pentru Monografia Deltei Dun„rii (pct. 3 din
Programul de lucru pe anul 2006). Partea ucrainean„ a
propus ca desf„∫urarea acestei Ónt‚lniri s„ aib„ loc la nivel
de loc˛iitori ai Ómputernici˛ilor, datorit„ aspectelor at‚t de
natur„ tehnico-organizatoric„, c‚t ∫i de natur„ financiar„ pe
care le implic„ elaborarea acesteia. Partea rom‚n„ a fost
de acord cu aceasta.
— Œnt‚lnirea pentru analiza st„rii lucr„rilor existente pe
r‚ul Tisa ∫i concordate Óntre p„r˛i ∫i propunerea ac˛iunilor
Ón continuare (pct. 4 din Programul de lucru pe anul 2006).

Partea ucrainean„ a propus ∫i partea rom‚n„ a fost de
acord cu am‚narea ∫i desf„∫urarea Ónt‚lnirii odat„ cu
Ónt‚lnirea pentru verificarea de toamn„ a lucr„rilor cu rol de
ap„rare Ómpotriva inunda˛iilor pe r‚ul Tisa. P„r˛ile s-au
informat reciproc c„ aceast„ sarcin„ nu a fost realizat„ Ón
totalitate.
— Œnt‚lnirea loc˛iitorilor Ómputernici˛ilor pentru problemele
de aplicare a Acordului (pct. 8 din Programul de lucru pe
anul 2006), av‚nd drept scop analiza preliminar„ a
problemelor ce pot exista Ón context bilateral, precum ∫i
solu˛ionarea lor p‚n„ la desf„∫urarea celei de-a VI-a
Sesiuni a Ómputernici˛ilor. P„r˛ile, de comun acord, au
stabilit ca aceast„ Ónt‚lnire s„ nu mai aib„ loc, av‚nd Ón
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privind perioadele de ape mari pe r‚urile Prut ∫i Siret, pe
anul 2006.
Pentru fluviul Dun„rea
La Ónt‚lnirea Grupei de lucru pentru problemele fluviului
Dun„rea (28 septembrie 2006, Ceatal Ismail, mila 44):
— p„r˛ile au constatat c„ aplicarea regulamentului se
realizeaz„ conform Programului de lucru stabilit pe anul
2006;
— schimbul de prognoze pentru debite, niveluri ∫i
fenomene de Ónghe˛ a fost realizat;
— Ón perioadele de ape mari ∫i inunda˛ii pe parcursul
anului 2006, partea rom‚n„ a transmis permanent informa˛ii
despre evolu˛ia fenomenelor.
2.2. Referitor la aplicarea Regulamentului privind
schimbul de date meteorologice ∫i hidrologice Óntre
Rom‚nia ∫i Ucraina, Ómputernici˛ii constat„:
Pentru r‚ul Tisa
1. Œn perioada 10—11 mai 2006, la Cluj-Napoca a avut
loc un schimb de experien˛„ Óntre exper˛ii p„r˛ilor privind
cunoa∫terea sistemelor informa˛ionale din cadrul
programelor TACIS ∫i DESWAT.
2. La Ónt‚lnirile de la Baia Mare — Izvoare, 10—12 iulie
2006, Teceu, 12—13 octombrie 2006 ∫i Sighetu Marma˛iei,
19—20 octombrie 2006, s-a constatat:
— schimbul sistematic operativ de date s-a efectuat
conform prevederilor regulamentului Ón vigoare;
— s-au efectuat m„sur„tori comune de debit, conform
programului stabilit pentru anul 2006, Ón sec˛iunea podului
istoric Sighet—Solotvino;
— s-a efectuat schimbul de date hidrologice anuale Ón
flux lent;
— schimbul reciproc de avertiz„ri meteorologice nu s-a
efectuat, Óntruc‚t pentru codificarea avertiz„rilor emise de
sta˛iile meteorologice p„r˛ile utilizeaz„ coduri diferite.
Exper˛ii au propus ca anexa nr. 5 la regulament, Ón
ceea ce prive∫te avertiz„rile emise de sta˛iile
meteorologice, precum ∫i avertiz„rile prognostice, s„ fie
reanalizat„ ∫i definitivat„ Ómpreun„ cu exper˛ii celor dou„
institute de specialitate la nivel na˛ional (Bucure∫ti ∫i Kiev);
— radarul Germatronik Baia Mare — Igni∫ func˛ioneaz„
∫i partea rom‚n„ a pus la dispozi˛ia p„r˛ii ucrainene, prin
sistemul FTP, imagini radar GIF, cu o frecven˛„ de o
imagine/or„.
Exper˛ii au propus ca anexa nr. 5a la regulament —
Schimbul de date meteorologice radar — s„ fie reanalizat„
∫i definitivat„ Ómpreun„ cu exper˛ii celor dou„ institute de
specialitate la nivel na˛ional (Bucure∫ti ∫i Kiev);
— partea ucrainean„ a informat partea rom‚n„ asupra
posibilit„˛ii acces„rii site-lui http://gmc.uzghorod.ua (care
con˛ine datele prev„zute Ón anexele nr. 1b, 2b ∫i 3b la
regulament) pentru ob˛inerea Ón timp real a datelor din
regiunea Transcarpatia.
La sesiune, partea rom‚n„ a informat c„ Ón primul
trimestru al anului 2007 va realiza un site Ón care va
include datele prev„zute Ón anexele nr. 1b, 2b, 3b la
regulament, ce va putea fi accesat de partea ucrainean„,
urm‚nd ca dup„ finalizarea proiectului DESWAT acestea
s„ fie Ón timp real;
— exper˛ii au convenit programul de m„sur„tori comune
de debite pentru anul 2007.
Pentru r‚urile Prut ∫i Siret
La Ónt‚lnirile de la Vatra Dornei, 22—23 iunie 2006,
Cern„u˛i, 26 septembrie 2006 ∫i 18—19 octombrie 2006,
s-a constatat:
— partea ucrainean„ a transmis date hidrologice pentru
perioada mai—iunie 2006 privind evolu˛ia debitelor maxime;
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vedere timpul scurt r„mas p‚n„ la sesiunea susmen˛ionat„.
Œmputernici˛ii convin ca aceste Ónt‚lniri s„ se desf„∫oare
pe primul trimestru al anului 2007.
La punctul 2
Œmputernici˛ii au analizat modul de aplicare a
regulamentelor Ón vigoare:
— Regulamentul de colaborare rom‚no-ucrainean privind
ap„rarea Ómpotriva inunda˛iilor produse de cursurile de ap„
∫i de apele interne;
— Regulamentul privind schimbul de date meteorologice
∫i hidrologice Óntre Rom‚nia ∫i Ucraina;
— Regulamentul privind modul de evaluare a calit„˛ii
apelor de frontier„;
— Regulamentul privind procedura de urmat Ón cazul
polu„rilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita
∫i procesele-verbale ale Ónt‚lnirilor grupelor de lucru ∫i de
exper˛i la care au fost discutate probleme legate de
aplicarea acestora.
2.1. Referitor la aplicarea Regulamentului privind
ap„rarea Ómpotriva inunda˛iilor produse de cursurile de ap„
∫i de apele interne, Ómputernici˛ii constat„:
Pentru r‚ul Tisa
1. La Ónt‚lnirea Grupei de lucru pe problemele r‚ului
Tisa (10—12 iulie 2006, Baia Mare — Izvoare), partea
ucrainean„ a propus ca analiza aplic„rii prevederilor
regulamentului, precum ∫i a propunerilor de text pentru
revizuirea acestuia, inclusiv a anexelor, s„ se realizeze
p‚n„ la sf‚r∫itul lunii august 2006, Ón cadrul unei Ónt‚lniri
la nivel de exper˛i. Partea rom‚n„ a fost de acord ca
Ónt‚lnirea s„ aib„ loc la Sighetu Marma˛iei.
2. Œn perioada 12—13 octombrie 2006, pe teritoriul
ucrainean a fost verificat„ starea lucr„rilor cu rol de
ap„rare Ómpotriva inunda˛iilor pe r‚ul Tisa, Ón urm„toarele
sectoare:
— sectorul de frontier„ pe r‚ul Batar (Tarna Mare);
— zona Teacevo, SF 259—SF 261: reconstruc˛ia digului
de pe malul drept al r‚ului Tisa;
— sec˛iunea podului istoric Sighet—Solotvino, SF 292;
— zona Veliki Beciki, SF 306 (confluen˛„ ™opurca);
— r‚ul Tisa, satul Dilove, SF 318—319: a fost
observat„ albia Ón zon„.
3. Œn perioada 19—20 octombrie 2006, pe teritoriul
rom‚n a fost verificat„ starea lucr„rilor cu rol de ap„rare
Ómpotriva inunda˛iilor pe r‚ul Tisa, Ón urm„toarele sectoare:
— SF 292, zona podului istoric Sighet—Solotvino;
— SF 305, zona amonte de frontul de captare Cr„ciune∫ti;
— SF 318—319, zona Valea Vi∫eului;
— SF 290, zona Sighet—Ciarda;
— SF 288—289.
Pentru r‚urile Prut ∫i Siret
1. Œn data de 26 septembrie 2006, pe teritoriul
ucrainean a fost verificat„ Ón comun starea construc˛iilor
hidrotehnice de ap„rare de mal pe r‚ul Prut:
— consolidarea de mal l‚ng„ satul Vancikivit, SF 910—912;
— SF 912.
2. Œn perioada 18—19 octombrie 2006, pe teritoriul
ucrainen a fost verificat„ Ón comun consolidarea de mal la
Tereblecea (Porubnoe), malul st‚ng al r‚ului Siret.
3. Œn perioada 22—23 noiembrie 2006, pe teritoriul
rom‚n au fost verificate Ón comun:
— consolidarea de mal la Oroftiana, pe r‚ul Prut;
— balastiera Dealul Doamnei, SF 908—911;
— balastiera Pesc„ru∫, satul Bajura, zona Darabani,
jude˛ul Boto∫ani.
S-a convenit ca p‚n„ la data de 31 decembrie 2006 s„
se fac„ schimbul reciproc, pe e-mail, al d„rilor de seam„
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Pentru r‚ul Tisa
— Exper˛ii p„r˛ilor au efectuat prelev„rile de probe de
ap„ Ón comun conform Programului pe anul 2006.
— A fost efectuat„ ac˛iunea de intercomparare a
laboratoarelor Baia Mare ∫i Ujgorod.
— Referitor la intercompararea rezultatelor analizelor
probei comune de ap„, Ón scopul unei mai bune corel„ri
Óntre determin„rile efectuate de cele dou„ p„r˛i, exper˛ii
propun efectuarea unei analize pentru metale grele pe
proba sintetic„.
— S-au realizat schimbul rezultatelor analizelor ∫i
evaluarea calit„˛ii apei r‚ului Tisa pe anul 2005. Evaluarea
calit„˛ii apei Ón cele dou„ sec˛iuni de control arat„, Ón
general, o Ómbun„t„˛ire a calit„˛ii r‚ului Tisa pe anul 2005,
limitele admise nefiind dep„∫ite.
— P„r˛ile au efectuat schimbul reciproc al rezultatelor
analizelor efectuate pe r‚ul Batarci (Tarna Mare) pe anul
2005 ∫i au c„zut de acord asupra indicatorilor care
urmeaz„ s„ fie analiza˛i de laboratoarele Baia Mare ∫i
Ujgorod Ón anul 2007.
— Exper˛ii p„r˛ilor au concordat programul de prelevare
a probelor de ap„ Ón comun pe r‚ul Tisa ∫i pe r‚ul Batarci
(Tarna Mare) pe anul 2007. P„r˛ile au stabilit ca
programele convenite s„ fie prezentate Ómputernici˛ilor la
cea de-a VI-a Sesiune, pentru aprobare.
Pentru r‚urile Prut ∫i Siret
— Prelevarea Ón comun a probelor de ap„ s-a realizat
lunar ∫i au fost schimbate buletinele probelor de ap„
prelevate Ón comun, conform programului convenit Ón baza
regulamentului.
— S-a efectuat analiza rezultatelor probelor de ap„
prelevate Ón comun pe r‚urile Prut ∫i Siret Ón anul 2006 ∫i
s-au constatat urm„toarele:
— valorile indicatorilor determina˛i sunt comparabile;
— calitatea apei celor dou„ r‚uri s-a Óncadrat Ón
clasele I—II, at‚t dup„ clasificarea rom‚neasc„, c‚t ∫i
dup„ cea ucrainean„;
— pe r‚ul Prut, evaluarea calit„˛ii din punct de vedere
bacteriologic arat„ o ap„ de categoria A3 (conform
prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 100/2002 pentru
aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie s„ le
Óndeplineasc„ apele de suprafa˛„ utilizate pentru
potabilizare ∫i a Normativului privind metodele de m„surare
∫i frecven˛a de prelevare ∫i analiz„ a probelor din apele
de suprafa˛„ destinate producerii de ap„ potabil„). S-a
convenit ca partea ucrainean„ s„ identifice sursele de
impurificare pentru a permite stabilirea unui program de
m„suri pentru reducere.
— A avut loc ac˛iunea privind intercompararea
laboratoarelor din cadrul sistemelor de gospod„rire a apelor
Boto∫ani ∫i Suceava ∫i Direc˛iei de Stat Resurse Ecologice
din Regiunea Cern„u˛i.
— Partea rom‚n„, conform pct. 2.3 din Protocolul
Sesiunii a V-a a Ómputernici˛ilor, a solicitat informa˛ii cu
privire la transmiterea datelor trimestriale privind calitatea
apei Ón sec˛iunile Cern„u˛i (r‚ul Prut) ∫i Storojine˛ (r‚ul
Siret), Óncep‚nd cu trimestrul IV 2004 p‚n„ la zi. Partea
ucrainean„ a fost de acord s„ transmit„ aceste date Ón
cadrul Ónt‚lnirilor pentru prelevarea probelor de ap„ Ón
comun Ón vederea analizei calit„˛ii apei.
— Exper˛ii p„r˛ilor au concordat programul de prelev„ri
de probe de ap„ Ón comun pe r‚urile Prut ∫i Siret pe anul
2007. Dup„ avizarea programului de c„tre autorit„˛ile
competente ale fiec„rei p„r˛i, se va realiza schimbul reciproc
al documentelor, cu ocazia Ónt‚lnirilor pentru prelevarea
probelor de ap„ Ón comun din luna decembrie 2006.
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— Ón conformitate cu pct. 7.3. din Protocolul Sesiunii a
V-a a Ómputernici˛ilor, partea rom‚n„ a predat p„r˛ii
ucrainene urm„toarele aplica˛ii informatice de prelucrare
automat„ a datelor hidrologice, pentru testare pe parcursul
unui an:
— CHELIM — trasarea automat„ a cheilor limnimetrice;
— CHELIM H — trasarea automat„ a cheilor limnimetrice
calculate hidraulic;
— CAMDAR — calculul automat al m„sur„torilor de
debite de ap„ ∫i de aluviuni Ón suspensie;
— au fost efectuate m„sur„torile de debit Ón comun pe
r‚ul Siret, sec˛iunea Strorojine˛.
P„r˛ile au fost de acord ca, Ón cazul debitelor mari ce
determin„ imposibilitatea efectu„rii m„sur„torilor cu barca,
m„sur„torile s„ se realizeze de pe podul situat Ón amonte
de sta˛ia hidrometric„ Storojine˛, care corespunde condi˛iilor
pentru efectuarea m„sur„torilor;
— au fost efectuate m„sur„torile de debit Ón comun pe
r‚ul Prut, sec˛iunea Novoseli˛a (Tarasov˛i);
— partea rom‚n„ a propus schimbarea sec˛iunii de
m„surare Ón comun a debitelor de ap„ pe r‚ul Prut, Ón
zona Oroftiana—Tarasov˛i, Óntr-un alt amplasament care s„
asigure condi˛ii mai bune pentru efectuarea m„sur„torilor;
— s-a ridicat profilul transversal Ón zona Oroftiana—
Tarasov˛i, pe r‚ul Prut (SF 904), pe ambele maluri, p‚n„
la nivelul apelor mari, excep˛ionale (pct. 3.5 din Protocolul
Sesiunii a V-a a Ómputernici˛ilor).
Partea rom‚n„ va calcula profilul pentru a determina
cheia limnimetric„, calculat„ hidraulic, ∫i va transmite p„r˛ii
ucrainene datele rezultate, dup„ avizarea acestora de c„tre
institu˛ia competent„;
— pentru buna organizare a activit„˛ii de ap„rare
Ómpotriva inunda˛iilor pe r‚urile Siret ∫i Prut, pe teritoriul
rom‚n, partea rom‚n„ a solicitat transmiterea cheilor
limnimetrice tabelare Ón sec˛iunile Cern„u˛i ∫i Storojine˛.
Partea ucrainean„ a transmis p„r˛ii rom‚ne datele
solicitate, prin intermediul po∫tei electronice.
Œmputernici˛ii au c„zut de acord ca pentru Ómbun„t„˛irea
schimbului de date pentru r‚urile Siret ∫i Prut, Ón cadrul
grupei de lucru, s„ se realizeze o propunere de proiect de
schimb de date Ón timp real, care s„ fie analizat„ ∫i
definitivat„ la Ónt‚lnirea loc˛iitorilor Ómputernici˛ilor.
P„r˛ile consider„ c„ la un astfel de proiect este
necesar„ ∫i participarea Republicii Moldova ∫i, Ón acest
sens, vor solicita de la aceasta o scrisoare de sus˛inere.
P„r˛ile consider„ necesar, Ón cazul Ón care Republica
Moldova consider„ oportun un astfel de proiect, s„ se
realizeze o Ónt‚lnire trilateral„ la nivelul Ómputernici˛ilor.
Pentru fluviul Dun„rea
La Ónt‚lnirea Grupei de lucru (28 septembrie 2006)
Ceatal Ismail, mila 44), s-a constatat:
— aplicarea regulamentului s-a efectuat conform
Programului de lucru stabilit pentru anul 2006;
— s-au efectuat Ón comun m„sur„torile de debit
programate pentru anul 2006.
Exper˛ii au convenit ridicarea de profile transversale ale
albiei fluviului Dun„rea p‚n„ la cotele maxime ale nivelului
apelor mari, Ón urm„toarele sec˛iuni comune: mila 54;
km 20 ∫i km 115 ∫i au propus includerea unei Ónt‚lniri Ón
acest scop Ón Programul de lucru pentru anul 2007.
2.3. Referitor la aplicarea Regulamentului privind modul
de evaluare a calit„˛ii apelor de frontier„, Ómputernici˛ii
constat„:
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— de ap„rare Ómpotriva inunda˛iilor;
— privind modul de evaluare a calit„˛ii apelor de
frontier„ ∫i privind procedura de urmat Ón cazul polu„rilor
accidentale periculoase care nu se mai pot evita.
La punctul 3
3.1. Exper˛ii p„r˛ilor au constatat c„ s-au executat Ón
comun ridic„rile topo la Valea Vi∫eului (SF 318—319), Ón
aval.
3.2. Exper˛ii p„r˛ilor au constatat realizarea profilelor
transversale ∫i a m„sur„torilor topografice comune pe r‚ul
Tisa, Ón urm„toarele sec˛iuni: SF 263; SF 266; SF 281; SF
282; SF 290; SF 293; SF 304.1; SF 308; SF 318; SF 319;
SF 256; SF 258; SF 259; SF 292.1; SF 292.2; SF 292.3
(profil Ón sec˛iunea podului); SF 292.4; SF 292.5; SF 293;
SF 294; SF 291; SF 288; SF 286; SF 285; SF 284.5; SF
284; SF 317; SF 316; SF 315.5; SF 315; SF 310; SF 302;
SF 300; SF 298; SF 296; SF 279; SF 279.5; SF 280; SF
307; SF 307.1; SF 306; SF 305; SF 304.
3.3. Exper˛ii p„r˛ilor au constatat c„ Ón zona podului
Sighet-Solotvino au fost efectuate m„sur„tori topografice
complete Ón vederea Óntocmirii unui plan de situa˛ie scara
1:1.000.
3.4. Partea rom‚n„ a predat p„r˛ii ucrainene
urm„toarele profile transversale:
— Ón anul 2005: SF 256; SF 258; SF 259; SF 263;
SF 266; SF 281; SF 282; SF 290; SF 293; SF 304;
SF 304.1; SF 305; SF 306; SF 307.1; SF 307; SF 308;
SF 318; SF 319;
— Ón anul 2006: SF 292.1; SF 292.2; SF 292.3 (pod
istoric); SF 292.4; SF 296; SF 298; SF 300; SF 302;
SF 310; SF 315; SF 315.5; SF 316; SF 317.
3.5. Œn data de 23 noiembrie 2006, partea rom‚n„ a
predat p„r˛ii ucrainene:
— coordonatele geografice ridicate cu GPS;
— planul de situa˛ie pe suport h‚rtie, Ón zona podului
Sighet-Solotvino.
3.6. Partea ucrainean„ va preda studiul hidraulic spre
verificare p„r˛ii rom‚ne Ón termen de o lun„ de la primirea
planului de situa˛ie Ón zona podului Sighet-Solotvino ∫i a
profiului SF 292.5.
3.7. La Ónt‚lnirea de la Teceu, 12—13 octombrie 2006,
partea ucrainean„ a predat p„r˛ii rom‚ne, spre concordare,
urm„toarele documenta˛ii:
— proiectul complet de execu˛ie pentru refacerea zidului
de sprijin Ón zona Veliki Beciki SF 306 (confluen˛„
™opurca);
— proiectul complet al reconstruc˛iei digului de pe malul
drept al r‚ului Tisa, ora∫ Teceu, tronson III (SF 259—261).
Œn data de 13 noiembrie 2006, partea rom‚n„ a informat
partea ucrainean„ c„ exist„ neconcordan˛e Ón cotele
prezentate Ón proiect ∫i documenta˛ia nu este complet„,
conform structurii stabilite la pct. 3.7 din Protocolul Sesiunii
a III-a a Ómputernici˛ilor). Totodat„, a propus realizarea unei
Ónt‚lniri de o zi la Sighet pentru discu˛ii cu privire la
proiecte. Partea ucrainean„ a transmis p„r˛ii rom‚ne
r„spuns la Óntreb„rile puse ∫i este disponibil„, Ón caz de
necesitate, s„ participe la Ónt‚lnirea propus„.
3.8. Cu ocazia verific„rii lucr„rilor Ón zona SF 288—289
(confluen˛a Izei cu r‚ul Tisa), partea ucrainean„ a solicitat
oprirea lucr„rilor neconcordate Ón zon„ p‚n„ la trimiterea
proiectului. P„r˛ile au convenit c„ partea rom‚n„ va
elabora un proiect de consolidare a malului st‚ng ∫i Ól va
preda p„r˛ii ucrainene spre concordare.
3.9. Œn zona podului istoric Sighet-Solotvino (SF 292),
ambele p„r˛i au efectuat lucr„ri de decolmatare a albiei,
care vor continua Ón anul 2007, pentru asigurarea curgerii
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— Exper˛ii au fost de acord c„ evaluarea calit„˛ii apelor
ar trebui s„ se fac„ conform prevederilor Directivei-cadru a
apei 2000/60/EEC, cu scopul Ómbun„t„˛irii activit„˛ii viitoare.
Pentru fluviul Dun„rea
— Prelevarea probelor de ap„ s-a realizat lunar.
— S-a efectuat schimbul de buletine de analiz„ a
calit„˛ii apei pentru perioada ianuarie—septembrie 2006.
2.4. Referitor la Regulamentul privind procedura de
urmat Ón cazul polu„rilor accidentale periculoase care nu
se mai pot evita, Ómputernici˛ii constat„:
Œn perioada de la Sesiunea a V-a ∫i p‚n„ la Sesiunea a
VI-a nu au fost consemnate polu„ri accidentale periculoase
cu impact transfrontier.
Partea rom‚n„, Ón data de 30 iunie 2006, a constatat o
modificare brusc„ a calit„˛ii apelor pe r‚ul Tisa, Ón zona
Saras„u — Solotvino, pentru indicatorii cloruri ∫i sodiu, ∫i a
solicitat informa˛ii suplimentare p„r˛ii ucrainene. Exper˛ii
p„r˛ii ucrainene au informat c„ sursa de poluare se afl„ Ón
mina de extrac˛ie de sare Solotvino; evacuarea apelor de
min„ Ón r‚ul Tisa, Ón sec˛iunea Saras„u — Solotvino, a
fost continu„ Ón decursul mai multor ani, nefiind
consemnate situa˛ii deosebite. Rezultatele analizelor
efectuate de p„r˛ile rom‚n„ ∫i ucrainean„ privind
concentra˛iile de cloruri Ón apele r‚ului Tisa, Ón sec˛iunea
Saras„u — Solotvino, sunt comparabile ∫i nu dep„∫esc
limitele maxime admise pentru folosin˛e piscicole.
Partea ucrainean„ a informat c„ Ón data de 7 octombrie
2006, Ón intervalul 15,30 — 22,00, au fost semnalate
modific„ri ale culorii ∫i mirosului apei pe r‚ul Batarci
(Tarna Mare). Œn data de 9 octombrie 2006, partea rom‚n„
a transmis p„r˛ii ucrainene rezultatele analizelor din acest
sector ∫i a informat c„ a Óntreprins m„surile necesare ∫i va
continua supravegherea distileriilor din zon„.
Partea ucrainean„ a mul˛umit p„r˛ii rom‚ne at‚t pentru
transmiterea operativ„ ∫i detaliat„ a informa˛iilor privind
poluarea accidental„ a fluviului Dun„rea cu produse
petroliere de pe teritoriul Serbiei, din data de 2 octombrie
2006, c‚t ∫i pentru luarea m„surilor organizatorice ∫i
tehnice pe teritoriul rom‚n pentru lichidarea ∫i stoparea
fenomenului, astfel Ónc‚t s„ nu se extind„ pe sectorul
ucrainean al fluviului Dun„rea.
Œmputernici˛ii au convenit s„ fac„ demersuri prin ∫efii
delega˛iilor ambelor ˛„ri la Comisia Interna˛ional„ pentru
Protec˛ia Fluviului Dun„rea asupra necesit„˛ii con∫tientiz„rii
˛„rilor din amonte din bazinul fluviului Dun„rea cu privire la
transmiterea c„tre ˛„rile situate Ón aval a informa˛iilor cu
privire la apari˛ia unor polu„ri accidentale cu efect
transfrontier.
2.5. Exper˛ii p„r˛ilor au informat Ómputernici˛ii c„ pentru
realizarea sarcinii prev„zute Ón Protocolul Sesiunii a V-a a
Ómputernici˛ilor (decembrie 2005, Baia Mare), Ón perioada
29—31 mai 2006, la Cern„u˛i, a avut loc Ónt‚lnirea
exper˛ilor celor 3 grupe de lucru pentru revizuirea
regulamentelor de colaborare Ón vigoare. Œn principiu, au
fost concordate textele regulamentelor, inclusiv textul
Regulamentului unificat (Regulamentul privind modul de
evaluare a calit„˛ii apelor de frontier„ ∫i privind procedura
de urmat Ón cazul polu„rilor accidentale periculoase care
nu se mai pot evita), mai pu˛in anexele la acestea, care
urmeaz„ s„ fie elaborate sau completate.
Av‚nd Ón vedere c„ dup„ aceast„ Ónt‚lnire au fost
elaborate complet„ri ∫i propuneri privind modificarea
regulamentelor, exper˛ii p„r˛ilor propun includerea Ón
Programul de lucru pe anul 2007 a 3 Ónt‚lniri la nivel de
exper˛i Ón scopul definitiv„rii ∫i convenirii textelor ∫i
anexelor celor 3 regulamente:
— privind schimbul de date hidrometeorologice;
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similare celor prezentate Ón proiect, pentru malul rom‚nesc
al r‚ului Prut. Partea ucrainean„ a fost de acord.
3.16. Cu ocazia verific„rii lucr„rilor cu rol de ap„rare
Ómpotriva inunda˛iilor pe r‚urile Prut ∫i Siret, s-a constatat
c„:
— lucr„rile la consolidarea de mal l‚ng„ satul
Vancikitvi, pe r‚ul Prut, SF 910—911, se execut„ conform
documenta˛iei concordate cu partea rom‚n„;
— la SF 912, cu scopul de a mic∫ora influen˛a curgerii
apei spre malul drept, se exploateaz„ balastiera conform
documenta˛iei transmise p„r˛ii rom‚ne de c„tre partea
ucrainean„;
— lucrarea de consolidare de mal la Oroftiana, pe r‚ul
Prut, este Ón stare tehnic„ corespunz„toare;
— consolidarea de mal a r‚ului Siret la Tereblecea
(Porubnoe) este supus„ eroziunii. Œn vederea stop„rii
procesului erozional, partea ucrainean„ a hot„r‚t realizarea
unei exploat„ri de balast ∫i a predat p„r˛ii rom‚ne o copie
a documenta˛iei tehnice (îExploatarea de balast Ón sectorul
r‚ului Siret Ón apropierea comunei Tereblecea, raionul
Gliboca, regiunea Cern„u˛i“), pentru analiz„ ∫i concordare.
La punctul 4
Œmputernici˛ii au analizat ∫i au aprobat Programul de
lucru pe anul 2007 pentru realizarea prevederilor Acordului
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Ucrainei privind
cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor de frontier„,
conform anexei.
La punctul 5
Œmputernici˛ii, Ón conformitate cu art. 16 din Acord, au
convenit ca cea de a VII-a Sesiune a Ómputernici˛ilor s„
aib„ loc Ón luna noiembrie 2007, pe teritoriul Rom‚niei, cu
urm„toarea ordine de zi provizorie:
1. Informarea Ómputernici˛ilor asupra Óndeplinirii
hot„r‚rilor adoptate la Sesiunea a VI-a a Ómputernici˛ilor
(5—7 decembrie 2006, Kiev, Ucraina);
2. Stadiul aplic„rii regulamentelor de colaborare pe
bazine hidrografice;
3. Situa˛ia lucr„rilor hidrotehnice existente, Ón execu˛ie ∫i
propuse a fi proiectate;
4. Aprobarea Programului de lucru pe anul 2007 pentru
aplicarea prevederilor Acordului interguvernamental rom‚noucrainean privind cooperarea Ón domeniul gospod„ririi
apelor de frontier„;
5. Stabilirea locului, datei ∫i ordinii de zi preliminare
pentru cea de a VIII-a Sesiune a Ómputernici˛ilor;
6. Diverse.
Locul ∫i data desf„∫ur„rii sesiunii urmeaz„ a fi stabilite
de comun acord de c„tre Ómputernici˛i.
La punctul 6
La sesiune, partea rom‚n„ a solicitat p„r˛ii ucrainene s„
Ói confirme sau s„ Ói infirme informa˛iile ap„rute Ón presa
ucrainean„ ∫i interna˛ional„ Ón perioada august—decembrie
2006, potrivit c„rora oficialii ucraineni din domeniul
transporturilor au declarat c„ vor fi reluate Ón cel mai scurt
timp lucr„rile la canalul navigabil ucrainean Dun„re—Marea
Neagr„. Potrivit celor mai recente informa˛ii ap„rute Ón
acest sens, partea ucrainean„ ar fi Ónceput deja lucr„rile la
canalul BÓstroe, care ar urma s„ fie Óncheiate Ón februarie
2007. Totodat„, partea rom‚n„ a solicitat p„r˛ii ucrainene
s„ se conformeze concluziilor Comisiei Interna˛ionale de
Anchet„, emise la Geneva la 10 iulie 2006 sub egida
Comisiei Economice pentru Europa — ONU. Œn acest sens,
s-a solicitat p„r˛ii ucrainene s„ transmit„ p„r˛ii rom‚ne date
∫i informa˛ii actualizate privind evolu˛ia proiectului canalului
navigabil ucrainean Dun„re—Marea Neagr„ ∫i s„ implice
partea rom‚n„ Ón procesul decizional cu privire la proiect,
conform prevederilor dreptului interna˛ional aplicabil.
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pe mijlocul podului ∫i asigurarea sec˛iunii de curgere pentru
viituri.
3.10. Partea ucrainean„ a informat c„ Ón cadrul lucr„rii
de consolidare de mal drept din zona SF 306, r‚ul Tisa,
va fi Óndep„rtat„ partea tablierului podului metalic p‚n„ la
nivelul apei din structura podului ∫i va amenaja linia
consolid„rii de mal, iar partea de sub nivelul apei va fi
l„sat„ Ón albie.
Partea rom‚n„ a solicitat realizarea unei Ónt‚lniri
speciale a exper˛ilor pentru analizarea Óndep„rt„rii totale a
tablierului podului pentru a asigura sec˛iunea de scurgere a
r‚ului Tisa. Partea ucrainean„ este de acord.
3.11. Partea rom‚n„ solicit„ continuarea realiz„rii
profilelor transversale Ón zona Reme˛i SF 268—261 ∫i Ón
zona Teceu dup„ terminarea execut„rii proiectului
îConsolidarea digului de ap„rare a r‚ului Tisa Ón ora∫ul
Teacev, SF 255—258“. Partea ucrainean„ este de acord.
3.12. Referitor la Ónt‚lnirea pentru efectuarea
m„sur„torilor topo necesare repunerii Ón func˛iune a podului
Ón zona Tarna Mare—Hija, prev„zut„ Ón Programul de lucru
pe anul 2006, p„r˛ile au constatat, la Ónt‚lnirea care a avut
loc Ón data de 6 iulie 2006, c„ podul a fost ref„cut.
3.13. Cu ocazia verific„rii lucr„rilor de ap„rare Ómpotriva
inunda˛iilor pe r‚ul Tisa:
— Ón zona amonte de frontul de captare Cr„ciune∫ti,
SF 305, s-a constatat eroziunea la lucrarea de pe malul
st‚ng. Partea rom‚n„ va Óntocmi un proiect pentru
consolidarea de mal cu epiuri scurte, care va fi transmis
spre concordare p„r˛ii ucrainene;
— Ón zona Valea Vi∫eului, SF 318—319, s-a constatat
c„ lucr„rile se execut„ conform proiectului concordat;
— Ón zona Sighet—Ciardia, SF 290, s-a constatat
eroziunea malului st‚ng ∫i a ap„r„rii de mal a acestuia,
inclusiv a vegeta˛iei de pe mal, care pune Ón pericol
drumul Sighet—Satu Mare. P„r˛ile au convenit ca partea
rom‚n„ s„ elaboreze un proiect pentru rezolvarea
problemei pe malul st‚ng, care va fi trimis spre concordare
p„r˛ii ucrainene, iar partea ucrainean„ va continua lucrarea
de decolmatare pe malul drept;
— se executau lucr„ri la zidul de sprijin din beton din
zona aval SF 306 (Veliki Beciki, SF 306 — confluen˛„
™opurca);
— lucr„rile de refacere a malului rom‚nesc din zona
Valea Vi∫eului, SF 318—319, obiect C1, se execut„
conform Ón˛elegerii anterioare. Partea rom‚n„ a informat c„
nu a primit niciun r„spuns de la partea ucrainean„ referitor
la cele dou„ condi˛ii ale p„r˛ii rom‚ne, prev„zute la
pct. 3.1 din Protocolul Sesiunii a V-a a Ómputernici˛ilor.
Partea ucrainean„ a informat c„ va transmite punctul s„u
de vedere Ón termen de o lun„.
3.14. Conform pct. 3.4 din Protocolul Sesiunii a V-a a
Ómputernici˛ilor, partea rom‚n„ a informat c„ are digitizate
planurile band„ (h„r˛i) scara 1: 10.000. Exper˛ii p„r˛ii
ucrainene au comunicat c„ Ón prezent, pe teritoriul
ucrainean, aceste h„r˛i nu sunt desecretizate.
Partea rom‚n„ propune ca problematica realiz„rii
schimbului planurilor band„ digitizate s„ fie discutat„ atunci
c‚nd partea ucrainean„ va avea preg„tite h„r˛ile
vectorizate pentru schimb.
3.15. Partea rom‚n„ a analizat proiectul transmis de
partea ucrainean„ îReconstruirea consolid„rii de mal pe
r‚ul Prut Ón comuna Vancikitvi, SF 910—911, raion
îNovoseli˛a, regiunea Cern„u˛i“ (pct. 2.1 din Protocolul
Sesiunii a V-a a Ómputernici˛ilor). Partea rom‚n„ a fost de
acord cu realizarea proiectului propus, cu condi˛ia
comunic„rii de c„tre partea ucrainean„ a acordului pentru
adoptarea de c„tre partea rom‚n„ a unor solu˛ii tehnice
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P„r˛ile au convenit ca acelea∫i volume de balast s„ fie
exploatate Ón anul 2007.
Partea ucrainean„ a fost de acord cu exploatarea unui
volum de aproximativ 5.000 m3, la Balastiera Pesc„ru∫, pe
r‚ul Prut, satul Bajura, jude˛ul Boto∫ani, cu aplicarea unei
tehnologii de exploatare care s„ fie aplicat„ de ambele
p„r˛i pentru toate balastierele de pe r‚ul Prut, pe lungimea
sectorului comun de frontier„. Partea rom‚n„ a solicitat
p„r˛ii ucrainene introducerea Ón programul de exploatare
pentru anul 2007 a perimetrului aflat la aproximativ 500 m
amonte de Balastiera Pesc„ru∫, pentru evitarea erod„rii
malului rom‚nesc.
P„r˛ile au convenit ca, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie
2007, documenta˛iile privind exploatarea de balast care se
vor schimba reciproc Óntre p„r˛i, pentru analiz„ ∫i
concordare, s„ cuprind„: memoriu tehnic, cu precizarea
volumului de balast ∫i a tehnologiei de exploatare; plan de
situa˛ie; profile transversale.
7.3. Œn anul 2006 p„r˛ile au preg„tit fiecare un proiect
de structur„ a Monografiei Deltei Dun„rii, urm‚nd ca
aceasta s„ fie finalizat„ ∫i concordat„ la prima Ónt‚lnire a
Grupului de lucru pentru problemele fluviului Dun„rea.
7.4. Œmputernici˛ii au constatat c„ p„r˛ile iau m„suri Ón
scopul realiz„rii Planului de management pe fluviul
Dun„rea ∫i afluen˛ii principali pentru implementarea
Directivei-cadru a apei, conform Programului de lucru al
Comisiei Interna˛ionale pentru Protec˛ia Fluviului Dun„rea.
7.5. Partea ucrainean„ informeaz„ partea rom‚n„ c„ la
sf‚r∫itul lunii noiembrie 2006 a avut loc Ónt‚lnirea Comisiei
ucraineano-slovace pe problemele apelor de frontier„, unde
au fost discutate aspecte privind desf„∫urarea activit„˛ilor
celor 5 ˛„ri Ón cadrul Forumului Tisei privind ap„rarea
Ómpotriva inunda˛iilor. Comisia a ajuns la concluzia c„
pentru stabilirea activit„˛ilor de viitor ale forumului este util„
organizarea unei Ónt‚lniri, Ón primul trimestru al anului 2007,
la nivelul coordonatorilor na˛ionali ai ˛„rilor participante la
forum.
Partea rom‚n„ a luat cuno∫tin˛„ ∫i va transmite punctul
s„u de vedere Ón cel mai scurt timp.
7.6. Partea ucrainean„ a propus elaborarea Ón comun a
unui proiect de amenajare a bazinului hidrografic Tarna
Mic„—Holt.
Partea rom‚n„ Ó∫i manifest„ disponibilitatea pentru un
astfel de proiect, detaliile tehnice privind finan˛area ∫i
con˛inutul proiectului urm‚nd a fi definitivate Ón cadrul
Grupei de lucru pe problemele r‚ului Tisa.
7.7. Cu ocazia Ónt‚lnirii de la Suceava, 22—23
noiembrie 2006, exper˛ii ucraineni au informat c„ Ón luna
octombrie 2006, la Cern„u˛i, a avut loc o Ónt‚lnire Ón cadrul
unui proiect de colaborare pe probleme de ecologie Óntre
Consiliul Jude˛ean Suceava ∫i Regiunea Cern„u˛i. Œn urma
acestei Ónt‚lniri, Ón programul de colaborare s-a prev„zut
efectuarea unei evalu„ri a st„rii ecologice a bazinului
superior al r‚ului Siret, Ón zona izvoarelor acestuia, Ón
perioada august—septembrie 2007.
P„r˛ile au c„zut de acord asupra necesit„˛ii particip„rii
la aceast„ ac˛iune a unor exper˛i ai grupei de lucru ∫i
propun Ómputernici˛ilor aprobarea introducerii acestei
activit„˛i Ón Programul de lucru pentru anul 2007.
7.8. Œn vederea cre∫terii operativit„˛ii, exper˛ii p„r˛ilor
propun ca schimbul de informa˛ii care necesit„ aplicarea
unor m„suri urgente s„ fie realizat at‚t Ón limba na˛ional„
a p„r˛ii emitente, c‚t ∫i Ón limba englez„.
Ca rezultat al lucr„rilor celei de-a VI-a sesiuni,
Ómputernici˛ii au hot„r‚t:
1. aprob„ procesele-verbale ale Ónt‚lnirilor secretarilor
Ómputernici˛ilor, grupelor de lucru ∫i de exper˛i pentru
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Partea rom‚n„ a solicitat p„r˛ii ucrainene s„ Ói fie
transmise Ón cel mai scurt timp posibil expertiza ∫tiin˛ificoecologic„ pentru evaluarea posibilului impact al realiz„rii
proiectului asupra mediului Ónconjur„tor, Ón context
transfrontier. Aceast„ expertiz„ s„ fie transmis„ ∫i
organiza˛iilor interna˛ionale de specialitate.
Totodat„, partea rom‚n„ a solicitat p„r˛ii ucrainene s„
sisteze lucr„rile la canal p‚n„ la Óndeplinirea de c„tre
partea ucrainean„ a obliga˛iilor legale care Ói revin Ón plan
bilateral ∫i multilateral.
Partea ucrainean„ a informat partea rom‚n„ c„, Ón
cadrul derul„rii unei monitoriz„ri ecologice complexe, Ón
scopul asigur„rii siguran˛ei naviga˛iei, Ón prezent se execut„
lucr„ri de ad‚ncire a albiei Ón zona maritim„ a canalului —
calea navigabil„ de mare ad‚ncime Ón sectorul ucrainean
al Deltei, ˛in‚nd cont de perioada de prohibi˛ie a
pescuitului.
Œn scopul aplic„rii hot„r‚rilor Comisiei Interna˛ionale de
Anchet„ a Conven˛iei ESPOO, partea ucrainean„ lucreaz„
la elaborarea unui proiect de cercetare ∫tiin˛ific„ Ón scopul
stabilirii m„surilor de minimizare a unui posibil impact
negativ al procesului de refacere a c„ii navigabile de mare
ad‚ncime asupra mediului Ónconjur„tor.
Partea ucrainean„ a atras aten˛ia p„r˛ii rom‚ne asupra
faptului c„ derularea monitoriz„rii ecologice ∫i evaluarea
impactului asupra mediului nu fac obiectul sferei de
aplicare a Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Ucrainei privind cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor
de frontier„ ∫i a asigurat c„ solicitarea p„r˛ii rom‚ne va fi
comunicat„ organismelor de stat din Ucraina cu
competen˛„ Ón aceast„ problematic„.
Av‚nd Ón vedere c„ Rezerva˛ia Biosferei îDelta Dun„rii“
face parte din re˛eaua mondial„ a rezerva˛iilor biosferei,
partea ucrainean„ subliniaz„ necesitatea derul„rii unei
monitoriz„ri complexe a activit„˛ilor de gospod„rire at‚t pe
teritoriul ucrainean, c‚t ∫i pe cel rom‚nesc. Partea
ucrainean„ consider„ c„ dezvoltarea echilibrat„ a sectorului
ucrainean al rezerva˛iei nu poate fi examinat„ separat de
asigurarea echilibrului ecologic Ón sectorul rom‚nesc similar
al Deltei Dun„rii, inclusiv pe bra˛ul Sulina ∫i Sf‚ntul
Gheorghe, unde partea rom‚n„ deruleaz„, de asemenea,
lucr„ri de ad‚ncire ce conduc la redistribuirea artificial„ a
debitului fluviului Dun„rea ∫i modificarea reliefului bra˛ului
Chilia.
La punctul 7
7.1. Referitor la aprobarea perimetrelor ∫i volumelor
pentru exploatarea nisipurilor ∫i pietri∫urilor, pentru r‚ul
Tisa:
Partea rom‚n„ a informat asupra perimetrelor ∫i
volumelor de nisip ∫i pietri∫ exploatate Ón anul 2006.
Exper˛ii au informat Ómputernici˛ii c„ partea rom‚n„ a
transmis p„r˛ii ucrainene, Ón data de 31 august 2006,
planurile de situa˛ie scara 1:1.000 ∫i profilele transversale,
pe care sunt marcate perimetrele de exploatare a
nisipurilor ∫i pietri∫urilor. Œn urma analizei, au fost convenite
de p„r˛i perimetrele ∫i volumele de exploatat de c„tre
partea rom‚n„ pe anul 2007.
7.2. Referitor la aprobarea perimetrelor ∫i volumelor
pentru exploatarea nisipurilor ∫i pietri∫urilor, pentru r‚urile
Prut ∫i Siret:
Partea rom‚n„ a transmis p„r˛ii ucrainene un extras din
documenta˛ia privind exploatarea nisipului ∫i pietri∫ului la
Balastiera Dealul Doamnei, pe r‚ul Prut, SF 908—911.
Partea rom‚n„ a informat c„, din motive tehnice, inclusiv
lipsa unui drum de acces, volumele de pietri∫ ∫i nisip
concordate cu partea ucrainean„ pentru anul 2006 nu au
fost exploatate (3.600 m3).
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12. Ón anul 2007, p„r˛ile vor Óncepe elaborarea
proiectului Ón comun privind amenajarea bazinului
hidrografic Tarna Mic„, pe teritoriul Rom‚niei, ∫i Holt, pe
teritoriul Ucrainei, conform prevederilor prezentului protocol;
13. elaborarea Ón comun a unei propuneri de proiect
pentru Ómbun„t„˛irea schimbului de date Ón timp real pentru
r‚urile Siret ∫i Prut, conform prevederilor prezentului protocol;
14. aprob„ realizarea Ónt‚lnirii exper˛ilor celor dou„
institute de hidrometeorologie la nivel na˛ional — Bucure∫ti
∫i Kiev — pentru finalizarea anexelor la Regulamentul de
schimb de date meteorologice ∫i hidrologice revizuit;
15. aprob„ ridicarea de profile transversale ale albiei
fluviului Dun„rea p‚n„ la cotele maxime ale nivelului apelor
mari, Ón urm„toarele sec˛iuni comune: mila 54; km 20 ∫i
km 115;
16. efectuarea unei analize a probei de ap„ pentru r‚ul
Tisa pentru metale grele pe proba sintetic„;
17. aprob„ programul de prelevare a probelor de ap„
Ón comun pe r‚ul Tisa ∫i pe r‚ul Batarci (Tarna Mare) pe
anul 2007;
18. aprob„ realizarea unei Ónt‚lniri speciale a exper˛ilor
pentru analiza Óndep„rt„rii totale a tablierului podului din
albia r‚ului Tisa, pentru asigurarea scurgerii apelor Ón
perioada de viitur„;
19. aprob„ continuarea de c„tre p„r˛i a realiz„rii
profilelor transversale Ón zona Reme˛i (SF 268—261) ∫i Ón
zona Teceu dup„ terminarea execut„rii proiectului
îConsolidarea digului de ap„rare a r‚ului Tisa Ón ora∫ul
Teacev, SF 255—258“;
20. aprob„ ca schimbul de informa˛ii care necesit„
aplicarea unor m„suri urgente s„ fie realizat at‚t Ón limba
na˛ional„ a p„r˛ii emitente, c‚t ∫i Ón limba englez„;
21. aprob„ organizarea celor 3 Ónt‚lniri la nivel de
exper˛i pentru definitivarea regulamentelor privind schimbul
de date meteorologice ∫i hidrologice Óntre Rom‚nia ∫i
Ucraina ∫i privind ap„rarea Ómpotriva inunda˛iilor produse
de cursurile de ap„ ∫i de apele interne ∫i finalizarea
Regulamentului unificat (Regulamentul privind evaluarea
calit„˛ii apelor de frontier„ ∫i privind procedura de urmat Ón
cazul polu„rilor accidentale care nu se mai pot evita pe
apele de frontier„);
22. aprob„ proiectul p„r˛ii ucrainene îReconstruirea
consolid„rii de mal pe r‚ul Prut Ón comuna Vancikitvi,
SF 910—911, raion Novoseli˛a, regiunea Cern„u˛i“, conform
prevederilor pct. 3.15 al prezentului protocol;
23. aprob„ ca, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007,
documenta˛iile privind exploatarea de balast, care se vor
schimba reciproc Óntre p„r˛i, s„ cuprind„: memoriu tehnic,
cu precizarea volumului de balast ∫i a tehnologiei de
exploatare; plan de situa˛ie; profile transversale;
24. organizarea unei Ónt‚lniri a p„r˛ilor cu ocazia
s„rb„toririi a 10 ani de la semnarea Acordului dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Ucrainei privind cooperarea
Ón domeniul gospod„ririi apelor, semnat la Gala˛i la
30 septembrie 1997.
Anexa face parte integrant„ din prezentul protocol.
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examinarea problemelor de interes comun Ón sectorul de
frontier„ pe r‚urile Tisa, Siret ∫i Prut ∫i fluviul Dun„rea;
2. aprob„ Programul de lucru pe anul 2007, conform
anexei;
3. aprob„ volumele de nisipuri ∫i pietri∫uri Ón sectoarele
de frontier„ pe r‚ul Tisa, exploatate de c„tre partea
rom‚n„ pe anul 2006, dup„ cum urmeaz„:
— Cr„ciune∫ti (SF 304—305) — 0 m3;
— Teplita (SF 296) — 1.240 m3;
— Sighet (SF 290—291) — 500 m3;
— Confluen˛a cu Iza (SF 289) — 5.874 m3;
— Saras„u (SF 283) — 2.752 m3;
— S„p‚n˛a (SF 272) — 0 m3;
4. aprob„ exploatarea de c„tre partea rom‚n„ Ón anul
2007 a volumelor nisipurilor ∫i pietri∫urilor Ón sectoarele de
frontier„ pe r‚ul Tisa, dup„ cum urmeaz„:
— Cr„ciune∫ti (SF 304—305) — 5.000 m3;
— Sighet—UIL (SF 295) — 15.000 m3;
— Confluen˛a cu Iza (SF 289) — 15.000 m3;
— Saras„u 4 (SF 284—285) — 30.000 m3;
— Reme˛i (SF 264) — 10.000 m3;
— Teceu (SF 259—260) — 5.000 m3.
Volumul de nisip ∫i pietri∫ Ón zona de frontier„ Ón zona
SF 284—285 se aprob„ de partea ucrainean„, cu condi˛ia
s„ nu se realizeze lucr„ri Ón albia r‚ului Tisa ce nu vor
acoperi bra˛ele r‚ului Tisa;
5. aprob„ volumele de nisipuri ∫i pietri∫uri Ón sectoarele
de frontier„ pe r‚ul Prut, exploatate de partea rom‚n„ pe
anul 2006, dup„ cum urmeaz„:
— Balastiera Pesc„ru∫, comuna Bajura, jude˛ul Boto∫ani
(SF 915—916) — 5.000 m3;
6. aprob„ exploatarea de c„tre partea rom‚n„ Ón anul
2007 a volumelor nisipurilor ∫i pietri∫urilor Ón sectoarele de
frontier„ pe r‚ul Prut, dup„ cum urmeaz„:
— Balastiera Dealul Doamnei (908—911) — 13.000 m3;
— Balastiera Pesc„ru∫, comuna Bajura, jude˛ul Boto∫ani
(SF 915—916) — 5.000 m3;
7. aprob„ exploatarea de c„tre partea ucrainean„ Ón
anul 2007 a volumelor nisipurilor ∫i pietri∫urilor Ón sectorul
de frontier„ pe r‚ul Prut, dup„ cum urmeaz„:
— M„m„liga (SF 912) — 2.000 m3;
8. aprob„ exploatarea de c„tre partea ucrainean„ Ón
anul 2007 a volumelor nisipurilor ∫i pietri∫urilor pe r‚ul
Siret, dup„ cum urmeaz„:
— Tereblecea — 5.000 m3;
9. p„r˛ile vor face, prin e-mail, schimbul d„rilor de
seam„ pe anul 2006 privind perioadele de ape mari pe
r‚urile Prut ∫i Siret p‚n„ la data de 31 decembrie 2006;
10. aprob„ participarea exper˛ilor p„r˛ilor la Ónt‚lnirea
pentru efectuarea unei evalu„ri a st„rii ecologice a bazinului
superior al r‚ului Siret, Ón zona izvoarelor acestuia, care se
va desf„∫ura Ón perioada august—septembrie 2007 Ón cadrul
proiectului de colaborare pe probleme de ecologie Óntre
Consiliul Jude˛ean Suceava ∫i Regiunea Cern„u˛i;
11. continuarea de c„tre ambele p„r˛i, Ón anul 2007, a
lucr„rilor de decolmatare Ón albia r‚ului Tisa, Ón zona
podului istoric Sighet-Solotvino, Ón zona SF 292;

*
*

*

Prezentul protocol a fost semnat la data de 7 decembrie 2006 la Kiev, Ucraina, Ón dou„ exemplare originale,
fiecare Ón limbile rom‚n„ ∫i ucrainean„, ambele texte fiind egal autentice.
Œmputernicitul Guvernului Rom‚niei,
Lucia Ana Varga

Œmputernicitul Guvernului Ucrainei,
Micola Babici
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ANEX√
la protocol

PROGRAM DE LUCRU

pe anul 2007 pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Ucrainei
privind cooperarea Ón domeniul gospod„ririi apelor de frontier„

Rom‚nia
Rom‚nia
Ucraina

februarie
februarie

Exper˛i ai Grupei de lucru pentru Dun„re
Exper˛i ai Grupei de lucru pentru problemele
bazinului hidrografic Tisa

Ucraina

martie

Rom‚nia

martie

Ucraina
Rom‚nia

aprilie
mai

Loc˛iitorii Ómputernici˛ilor, secretarii Ómputernici˛ilor,
coordonatorii grupelor de lucru, exper˛i
Exper˛i ai Grupelor de lucru ∫i ai institutelor
de hidrometeorologie la nivel na˛ional din
Bucure∫ti ∫i Kiev
Exper˛ii p„r˛ilor din cadrul celor 3 grupe
de lucru

Ucraina

iunie

Rom‚nia

mai
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mai

Rom‚nia

iunie

Ucraina

iulie

Ucraina

iulie

Rom‚nia

august

Rom‚nia
Ucraina

ra

Ucraina
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1. Œnt‚lnire pentru Monografia Deltei Dun„rii
2. Œnt‚lnirea pentru analiza st„rii lucr„rilor existente
∫i concordate Óntre p„r˛i ∫i propunerea ac˛iunilor
Ón continuare
3. Œnt‚lnirea loc˛iitorilor Ómputernici˛ilor pentru
problemele de aplicare a Acordului
4. Œnt‚lnirea pentru finalizarea anexelor
Regulamentului de schimb de date
hidrometeorologice
5. Œnt‚lniri pentru revizuirea regulamentelor:
— privind schimbul de date hidrometeorologice;
— de ap„rare Ómpotriva inunda˛iilor produse
de cursurile de ap„ ∫i de apele interne;
— ∫i pentru unificarea regulamentelor privind
modul de evaluare a calit„˛ii apelor de frontier„
∫i privind procedura de urmat Ón cazul polu„rilor
accidentale care nu se mai pot evita
6. Intercompararea laboratoarelor Siret—Prut ∫i Ónt‚lnire
de lucru privind aplicarea legisla˛iei europene Ón
domeniul gospod„ririi apelor, Ón vederea Ómbun„t„˛irii
colabor„rii Ón domeniul apelor de frontier„
7. Œnt‚lnirea Grupei de lucru pentru problemele
bazinului hidrografic Tisa
8. Œnt‚lnirea special„ pentru analiza Óndep„rt„rii totale
a tablierului podului din albia r‚ului Tisa
9. Œnt‚lnirea Grupei de lucru pentru problemele
bazinului hidrografic Siret ∫i ale bazinului
hidrografic Prut
10. Œnt‚lnirea Grupei de lucru pentru problemele
fluviului Dun„rea
11. Œnt‚lnirea p„r˛ilor cu ocazia s„rb„toririi a 10 ani
de la semnarea Acordului bilateral
12. Verificarea pe teren anual„ obligatorie a lucr„rilor
de ap„rare Ómpotriva inunda˛iilor pe ambele
teritorii Ón fiecare bazin ∫i analiza situa˛iei
lucr„rilor existente, Ón curs de execu˛ie,
proiectate — Tisa, Prut ∫i Siret, Dun„re
13. M„sur„tori comune de debit pe toate r‚urile,
respectiv pe fiecare teritoriu

ﬁara

an

Ac˛iunea

ii
g

Nr.
crt.

Exper˛i din Grupa de lucru pentru problemele
bazinului hidrografic Siret ∫i ale bazinului
hidrografic Prut
Grupa de lucru pentru problemele bazinului
hidrografic Tisa, exper˛i
Grupa de lucru pe problemele bazinului
hidrografic Tisa, exper˛i
Grupa de lucru pentru problemele bazinului
hidrografic Siret ∫i ale bazinului hidrografic
Prut, exper˛i
Grupa de lucru pentru problemele fluviului
Dun„rea
Œmputernici˛i, loc˛iitori, secretari, exper˛i

Ucraina
Rom‚nia

15. Intercompararea laboratoarelor Tisa

Ucraina
Rom‚nia

16. Œnt‚lnirea loc˛iitorilor Ómputernici˛ilor pentru
problemele de aplicare a Acordului
17. Preg„tirea Sesiunii a VII-a a Ómputernici˛ilor
18. Sesiunea a VII-a a Ómputernici˛ilor guvernelor
Rom‚niei ∫i Ucrainei
19. Alte Ónt‚lniri Ón vederea Ómbun„t„˛irii regulamentelor
Ón vigoare, concord„rii documenta˛iilor etc.

Ucraina
Rom‚nia
Rom‚nia

noiembrie
noiembrie

ﬁara
solicitant„

conform
Grupe de lucru, exper˛i
Ón˛elegerilor

D
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tin

14. Efectuarea Ón comun a analizelor de calitate
a apelor de frontier„

septembrie,
octombrie,
conform
regulamentului
periodic,
conform
regulamentului
periodic,
conform
regulamentului
o dat„
pe an,
conform
Ón˛elegerilor
septembrie

Ucraina
Rom‚nia

Grupele de lucru, ministerele de resort din
Rom‚nia ∫i Ucraina

Exper˛i din grupele de lucru

Exper˛i din grupele de lucru

Exper˛i din Grupa de lucru pentru
problemele bazinului hidrografic Tisa

Loc˛iitorii Ómputernici˛ilor, secretarii Ómputernici˛ilor,
coordonatorii grupelor de lucru, exper˛i
Secretarii Ómputernici˛ilor, exper˛i
Œmputernici˛ii, loc˛iitorii Ómputernici˛ilor, exper˛i
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

ORDIN
privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont ∫i ale obliga˛iunilor
de stat de tip benchmark, aferente lunii mai 2007
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale,
av‚nd Ón vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Regulamentului privind opera˛iunile cu titluri
de stat emise Ón form„ dematerializat„, aprobat prin Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 1.408/2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ale Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 11/2005 privind pia˛a primar„ a titlurilor de
stat administrat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei ∫i ale Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 12/2005 privind
pia˛a secundar„ a titlurilor de stat administrat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ale Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 773/2006 ∫i ale Conven˛iei nr. 184.575/13/2005, Óncheiat„ Óntre Ministerul
Finan˛elor Publice ∫i Banca Na˛ional„ a Rom‚niei,
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anexele nr. 1 ∫i 2 care fac parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — Unitatea de Management a Trezoreriei Statului
va duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

ite

a

Art. 1. — Œn vederea finan˛„rii ∫i refinan˛„rii datoriei
publice Ón luna mai 2007, se aprob„ prospectele de
emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont ∫i ale
obliga˛iunilor de stat de tip benchmark, Ón valoare
nominal„ total„ de 1.400 milioane lei, prev„zute Ón

ce

ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:
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p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 26 aprilie 2007.
Nr. 90.
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ANEXA Nr. 1

PROSPECT DE EMISIUNE

ex

cl

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate Ón luna mai 2007
anun˛„ lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu
discont, astfel:

Cod ISIN

RO0708CTN080
RO0708CTN098
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Art. 1. — Œn vederea finan˛„rii ∫i refinan˛„rii datoriei
publice Ón luna mai 2007, Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor
Data licita˛iei

Data emisiunii

Data scaden˛ei

Nr. zile

Valoarea emisiunii
— lei —

9 mai 2007
23 mai 2007

11 mai 2007
25 mai 2007

9 mai 2008
23 mai 2008

364
364

500.000.000
100.000.000

Art. 2. — Valoarea nominal„ individual„ a unui certificat
de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.
Art. 3. — Metoda de v‚nzare este licita˛ia ∫i va avea
loc la data men˛ionat„ Ón tabelul de mai sus, iar
adjudecarea se va face dup„ metoda cu pre˛ multiplu.
Art. 4. — Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cump„rate de c„tre dealerii primari, care vor depune oferte
at‚t Ón cont propriu, c‚t ∫i Ón contul clien˛ilor, persoane
fizice ∫i juridice.
Art. 5. — (1) Ofertele de cump„rare sunt competitive ∫i
necompetitive.
(2) Œn cadrul ofertei de cump„rare competitive se vor
indica elementele cuprinse Ón anexa nr. 7 la Normele
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 13/2005 emise Ón aplicarea
Regulamentului nr. 11/2005 privind pia˛a primar„ a titlurilor

de stat administrat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Num„rul de tran∫e valorice la rate diferite ale
randamentului nu este restric˛ionat.
(4) Ofertele de cump„rare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice ∫i juridice, cu excep˛ia institu˛iilor de
credit, astfel cum sunt acestea definite Ón Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit
∫i adecvarea capitalului, Ón calitate de clien˛i ai dealerilor
primari.
(5) Œn cadrul ofertei de cump„rare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse Ón anexa nr. 5 la Normele
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 13/2005 emise Ón aplicarea
Regulamentului nr. 11/2005 privind pia˛a primar„ a titlurilor
de stat administrat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Se admit oferte de
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P = 1-

d x r
360

;

or

fiz
i

Y = r/P,
Ón care:
P = pre˛ul titlului cu discont, exprimat cu patru
zecimale;
d = num„r de zile p‚n„ la scaden˛„;
r = rata discontului, exprimat„ cu dou„ zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu dou„ zecimale.
Art. 7. — Ofertele de cump„rare se depun la Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei, ce ac˛ioneaz„ Ón calitate de

administrator al pie˛ei primare ∫i secundare a titlurilor de
stat ∫i al sistemului de Ónregistrare/depozitare, Ón ziua
licita˛iei, p‚n„ la ora 12,00.
Art. 8. — Rezultatul licita˛iei se va stabili Ón aceea∫i zi
la sediul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei de c„tre comisia de
licita˛ie constituit„ Ón acest scop ∫i va fi dat publicit„˛ii.
Art. 9. — Evenimentele de plat„ aferente certificatelor
de trezorerie cu discont se gestioneaz„ Ón conformitate cu
Regulile Sistemului de Ónregistrare ∫i decontare a
opera˛iunilor cu titluri de stat — SaFIR.
Art. 10. — Dac„ data la care trebuie efectuat„ una
dintre pl„˛ile aferente titlului de stat este o zi de s„rb„toare
sau o zi nelucr„toare, plata se va face Ón urm„toarea zi
lucr„toare, f„r„ obligarea la dob‚nzi moratorii. Titlurile de
stat care se reg„sesc Ón aceast„ situa˛ie r„m‚n Ón
proprietatea de˛in„torului Ónregistrat ∫i nu pot fi
tranzac˛ionate.
Art. 11. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prev„zute
la art. 1 este reglementat de legisla˛ia Ón vigoare.

ce

cump„rare necompetitive Óntr-o pondere de 10% din totalul
emisiunilor anun˛ate. Executarea acestora se va efectua la
nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au
adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tran∫„ a ofertei de cump„rare competitiv„
sau necompetitiv„ va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 6. — Pre˛ul ∫i randamentul se vor determina
utiliz‚ndu-se urm„toarele formule:

an
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ANEXA Nr. 2

PROSPECT DE EMISIUNE
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redeschiderea emisiunilor de obliga˛iuni de stat de tip benchmark,
cu scaden˛a la 3 ∫i, respectiv, 5 ani, cu urm„toarele caracteristici:

Data
scaden˛ei
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g

Data
emisiunii

Maturitate
Nr. ani

7 mai 2007
21 mai 2007

in

fo

3 mai 2007
17 mai 2007

5 martie 2012
25 octombrie 2010

5
3

Rata
cuponului
— % —

Dob‚nda
acumulat„*)
— lei/titlu —

6,5
6,0

111,89
341,92

Valoarea
nominal„
total„
— lei —

700.000.000
100.000.000
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RO0712DBN021
RO0710DBN017
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Cod ISIN

Data
licita˛iei
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Art. 1. — Œn vederea finan˛„rii ∫i refinan˛„rii datoriei publice Ón
luna mai 2007, Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor anun˛„
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al obliga˛iunilor de stat de tip benchmark lansate Ón luna mai 2007
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Art. 2. — Valoarea nominal„ total„ a emisiunii de
obliga˛iuni de stat de tip benchmark poate fi majorat„ prin
redeschideri ulterioare ale acesteia.
Art. 3. — Valoarea nominal„ individual„ a unei
obliga˛iuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.
Art. 4. — Dob‚nda (cuponul) se pl„te∫te anual la datele
specificate Ón prospectele de emisiune aprobate prin Ordinul
ministrului finan˛elor publice nr. 307/2007 privind prospectele
de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont ∫i ale
obliga˛iunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii
martie 2007, pentru obliga˛iunile de stat cu scaden˛a la
5 ani, ∫i, respectiv, prin Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 126/2007 privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont ∫i ale obliga˛iunilor de
stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2007, pentru
obliga˛iunile de stat cu scaden˛a la 3 ani, ∫i va fi
determinat„ conform formulei:
D = VN x r/frecven˛a anual„ a cuponului (1),
Ón care:
D = dob‚nda (cupon);
VN = valoarea nominal„;
r = rata cuponului.
Art. 5. — Metoda de v‚nzare este licita˛ia ∫i va avea
loc la data men˛ionat„ Ón tabelul de mai sus, iar
adjudecarea se va efectua dup„ metoda cu pre˛ multiplu.

Cota˛ia de pre˛ va fi exprimat„ sub form„ procentual„, cu
patru zecimale.
Art. 6. — Obliga˛iunile de stat de tip benchmark pot fi
cump„rate de c„tre dealerii primari, care vor depune oferte
at‚t Ón cont propriu, c‚t ∫i Ón contul clien˛ilor, persoane
fizice ∫i juridice.
Art. 7. — (1) Ofertele de cump„rare sunt competitive ∫i
necompetitive.
(2) Œn cadrul ofertei de cump„rare competitive se vor
indica elementele cuprinse Ón anexa nr. 10 la Normele
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 13/2005 emise Ón aplicarea
Regulamentului nr. 11/2005 privind pia˛a primar„ a titlurilor
de stat administrat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Num„rul cota˛iilor de pre˛ nu este restric˛ionat.
(4) Ofertele de cump„rare necompetitive pot fi depuse
de persoane fizice ∫i juridice, cu excep˛ia institu˛iilor de
credit, astfel cum sunt acestea definite Ón Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit
∫i adecvarea capitalului, Ón calitate de clien˛i ai dealerilor
primari.
(5) Œn cadrul ofertei de cump„rare necompetitive se vor
indica elementele cuprinse Ón anexa nr. 9 la Normele
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 13/2005 emise Ón aplicarea
Regulamentului nr. 11/2005 privind pia˛a primar„ a titlurilor

*) Dob‚nda acumulat„ este determinat„ Ón conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea
procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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de stat administrat„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Se admit oferte de
cump„rare necompetitive Óntr-o pondere de 10% din totalul
emisiunilor anun˛ate. Executarea acestora se va efectua la
nivelul mediu ponderat al pre˛ului la care s-au adjudecat
ofertele competitive.
(6) Fiecare tran∫„ a ofertei de cump„rare competitiv„
sau necompetitiv„ va fi de minimum 10.000 lei.
Art. 8. — Ofertele de cump„rare se depun la Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei, ce ac˛ioneaz„ Ón calitate de
administrator al pie˛ei primare ∫i secundare a titlurilor de
stat ∫i al sistemului de Ónregistrare/depozitare, Ón ziua
licita˛iei, p‚n„ la ora 12,00.
Art. 9. — Rezultatul licita˛iei se va stabili Ón aceea∫i zi
la sediul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei de c„tre comisia de
licita˛ie constituit„ Ón acest scop ∫i va fi dat publicit„˛ii.

Art. 10. — Evenimentele de plat„ aferente obliga˛iunilor
de stat de tip benchmark se gestioneaz„ Ón conformitate cu
Regulile Sistemului de Ónregistrare ∫i decontare a
opera˛iunilor cu titluri de stat — SaFIR.
Art. 11. — Dac„ data la care trebuie efectuat„ una
dintre pl„˛ile aferente titlului de stat este o zi de s„rb„toare
sau o zi nelucr„toare, plata se va face Ón urm„toarea zi
lucr„toare, f„r„ obligarea la dob‚nzi moratorii. Titlurile de
stat care se reg„sesc Ón aceast„ situa˛ie r„m‚n Ón
proprietatea de˛in„torului Ónregistrat ∫i nu pot fi
tranzac˛ionate.
Art. 12. — Regimul fiscal al titlurilor de stat prev„zute la
art. 1 este reglementat de legisla˛ia Ón vigoare.
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ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului
de ocupare a posturilor vacante de func˛ionar public cu statut special definitiv
din aparatul propriu al Ministerului Justi˛iei
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Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 14 alin. (1) ∫i ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul
func˛ionarilor publici din Administra˛ia Na˛ional„ a Penitenciarelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Justi˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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ministrul justi˛iei emite urm„torul ordin:

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — Direc˛ia pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu
Consiliul Superior al Magistraturii va duce la Óndeplinire
dispozi˛iile prezentului ordin.

Ministrul justi˛iei,
Tudor-Alexandru Chiuariu
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Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind organizarea
∫i desf„∫urarea concursului de ocupare a posturilor vacante
de func˛ionar public cu statut definitiv din aparatul propriu
al Ministerului Justi˛iei, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
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Bucure∫ti, 23 aprilie 2007.
Nr. 1.040/C.

ANEX√

REGULAMENT
privind organizarea ∫i desf„∫urarea concursului de ocupare a posturilor vacante de func˛ionar public
cu statut special definitiv din aparatul propriu al Ministerului Justi˛iei
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Poate ocupa o func˛ie vacant„, de conducere
sau de execu˛ie, de func˛ionar public cu statut special
definitiv Ón aparatul propriu al Ministerului Justi˛iei persoana
care Óndepline∫te cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) are cet„˛enia rom‚n„ ∫i domiciliul stabil Ón Rom‚nia;
b) cunoa∫te limba rom‚n„;
c) Óndepline∫te condi˛iile de studii ∫i are o vechime de
minimum 3 ani Ón specialitatea corespunz„toare studiilor
absolvite sau de minimum 3 ani Ón institu˛ii de ap„rare
na˛ional„, ordine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„,
corespunz„toare func˛iei pentru care candideaz„;
d) are capacitate deplin„ de exerci˛iu;

e) este apt„ din punct de vedere medical ∫i psihologic
pentru Óndeplinirea func˛iei;
f) nu a fost condamnat„ definitiv pentru s„v‚r∫irea de
infrac˛iuni;
g) Óndepline∫te cerin˛ele specifice postului;
h) nu a fost eliberat„ din motive imputabile dintr-o
func˛ie public„ Ón ultimii 7 ani;
i) are un comportament corespunz„tor cerin˛elor de
conduit„ admise ∫i practicate Ón societate;
j) nu a fost agent sau colaborator al organelor de
securitate ca poli˛ie politic„.
Art. 2. — (1) Pentru Ónscrierea la concurs, candidatul va
prezenta:
a) copie a actului de identitate;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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a contesta˛iilor face parte cel pu˛in un func˛ionar public cu
statut special. Secretariatul fiec„rei comisii este asigurat de
o persoan„ din cadrul Direc˛iei pentru resurse umane ∫i
rela˛ii cu Consiliul Superior al Magistraturii.
(4) Comisia sau comisiile de concurs ∫i comisia de
solu˛ionare a contesta˛iilor se constituie cu minimum 7 zile
lucr„toare Ónainte de desf„∫urarea test„rii psihologice.
Pre∫edin˛ii acestor comisii stabilesc responsabilit„˛ile ∫i
termenele de realizare a acestora pentru fiecare membru
Ón procesul de recrutare ∫i selec˛ie.
(5) Din comisia ori comisiile de concurs sau din comisia
de solu˛ionare a contesta˛iilor nu pot face parte acele
persoane care sunt so˛i, rude sau afini p‚n„ la gradul al
IV-lea inclusiv cu oricare dintre candida˛ii Ónscri∫i la
concurs. Situa˛ia de incompatibilitate poate fi sesizat„ de
persoana Ón cauz„, de oricare dintre candida˛i, de orice
angajat al Ministerului Justi˛iei sau de c„tre oricare alt„
persoan„ interesat„.
(6) O persoan„ nu poate fi membru dec‚t al uneia
dintre comisiile men˛ionate la alin. (1), Ón cadrul aceluia∫i
concurs. Aceast„ dispozi˛ie nu se aplic„ ∫i pentru secretarii
acestor comisii.
(7) Fiecare membru al comisiei de concurs sau al
comisiei de solu˛ionare a contesta˛iilor semneaz„ dup„
numirea ca membru o declara˛ie pe propria r„spundere Ón
care precizeaz„ c„:
a) nu se afl„ Ón vreuna dintre situa˛iile de
incompatibilitate prev„zute la alin. (5);
b) va respecta secretul ∫i confiden˛ialitatea lucr„rilor
comisiei ∫i a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.
(8) Membrii comisiei sau comisiilor de concurs ∫i ai
comisiei de solu˛ionare a contesta˛iilor vor fi retribui˛i pentru
munca depus„, Ón condi˛iile Hot„r‚rii Guvernului
nr. 257/2005 privind Ónfiin˛area pe l‚ng„ Ministerul Justi˛iei
a unei activit„˛i finan˛ate integral din venituri proprii.
Art. 5. — (1) Comisia sau comisiile de concurs au
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) verific„ cererile de Ónscriere ∫i actele depuse la
dosarul candidatului, conform art. 2 alin. (1), ∫i resping
cererile de Ónscriere ale candida˛ilor care nu Óndeplinesc
toate condi˛iile pentru a putea participa la concurs;
b) stabilesc subiectele pentru testul de verificare a
aptitudinilor manageriale, proba scris„, ∫i corecteaz„
lucr„rile;
c) stabilesc planul interviului ∫i realizeaz„ interviul;
d) stabilesc baremele de notare aferente testului de
verificare a aptitudinilor manageriale, probei scrise ∫i probei
interviului;
e) noteaz„ pentru fiecare candidat fiecare prob„ a
concursului;
f) recorecteaz„ ∫i stabilesc nota final„ acordat„ la
fiecare prob„ a concursului, dac„ exist„ o diferen˛„ Ón
notare mai mare de dou„ puncte Óntre corectori;
g) transmit Ón scris Direc˛iei pentru resurse umane ∫i
rela˛ii cu Consiliul Superior al Magistraturii, prin secretariatul
comisiei, rezultatele concursului pentru a fi comunicate
candida˛ilor.
(2) Comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor are
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) solu˛ioneaz„ contesta˛iile depuse de candida˛i cu
privire la rezultatul verific„rii dosarelor acestora, precum ∫i
contesta˛iile cu privire la rezultatul testului de verificare a
aptitudinilor manageriale, dup„ caz;
b) solu˛ioneaz„ contesta˛iile depuse de candida˛i cu
privire la notarea fiec„rei probe a concursului;
c) transmite, prin secretariatul comisiei, Direc˛iei pentru
resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al

a

b) copie a certificatului de c„s„torie, Ón cazul Ón care
numele de pe actul de studii este diferit de cel de pe actul
de identitate;
c) copie a actului doveditor al studiilor urmate;
d) curriculum vitae (conform formatului afi∫at pe pagina
web a Ministerului Justi˛iei);
e) copie a carnetului de munc„, dac„ este cazul;
f) adeverin˛„ medical„ care s„ ateste c„ este apt din
punct de vedere medical pentru exercitarea func˛iei;
g) declara˛ie pe propria r„spundere privind lipsa
antecedentelor penale;
h) declara˛ie pe propria r„spundere care s„ ateste c„
nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate
ca poli˛ie politic„;
i) declara˛ie pe propria r„spundere care s„ ateste c„ nu
a fost eliberat din motive imputabile dintr-o func˛ie public„
Ón ultimii 7 ani, dac„ este cazul;
j) declara˛ie pe propria r„spundere privind conformitatea
cu originalul a actelor prev„zute la lit. a), b), c) ∫i e);
k) dovada achit„rii taxei de Ónscriere la concurs.
(2) Œn momentul angaj„rii, candida˛ii declara˛i admi∫i Ó∫i
completeaz„ dosarul cu certificatul de cazier judiciar ∫i
prezint„ originalul documentelor depuse Ón copie la dosarul
de Ónscriere pentru verificarea conformit„˛ii acestor copii cu
originalul.
(3) Cuantumul taxei de concurs se stabile∫te de c„tre
ministrul justi˛iei, prin ordin, astfel Ónc‚t s„ acopere
costurile necesare organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii concursului.
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CAPITOLUL II
Organizarea ∫i desf„∫urarea concursului
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Art. 3. — (1) Concursul const„ Óntr-o prob„ scris„ de
verificare a cuno∫tin˛elor ∫i un interviu. Œnainte de proba
scris„ candida˛ii vor sus˛ine:
a) pentru func˛iile de execu˛ie, un test psihologic cu
caracter eliminatoriu;
b) pentru func˛iile de conducere, un test psihologic ∫i un
test pentru verificarea aptitudinilor manageriale, ambele cu
caracter eliminatoriu.
(2) Data ∫i locul sus˛inerii concursului, tematica ∫i
bibliografia, num„rul posturilor vacante, condi˛iile ∫i cerin˛ele
specifice pentru ocuparea fiec„rui post, prezentarea
general„ a postului, regulamentul ∫i probele de concurs,
datele de contact, actele necesare pentru depunerea
dosarului de Ónscriere, termenul limit„ pentru depunerea
actelor de Ónscriere la concurs ∫i cuantumul taxei de
concurs se aduc la cuno∫tin˛„ celor interesa˛i prin afi∫are
la sediul Ministerului Justi˛iei, la sediul Administra˛iei
Na˛ionale a Penitenciarelor ∫i pe pagina web a Ministerului
Justi˛iei, cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de data fixat„
pentru desf„∫urarea testului psihologic.
(3) Œn situa˛ia Ón care se modific„ data sau locul
desf„∫ur„rii testului psihologic, se va publica un nou anun˛
cu cel pu˛in 7 zile lucr„toare Ónainte de data acestuia.
Art. 4. — (1) Œn func˛ie de specificul posturilor scoase la
concurs, ministrul justi˛iei stabile∫te, prin ordin, comisia sau
comisiile de concurs ∫i comisia de solu˛ionare a
contesta˛iilor.
(2) Prin nota de aprobare a organiz„rii concursului se
desemneaz„ ∫i persoanele din cadrul Direc˛iei pentru
resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al
Magistraturii care sunt responsabile pentru organizarea ∫i
desf„∫urarea concursului.
(3) Fiecare comisie are Ón componen˛a sa un
pre∫edinte, membri ∫i un secretar. Din comisia sau
comisiile de concurs, precum ∫i din comisia de solu˛ionare
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(3) Candida˛ii declara˛i admi∫i Ón urma testului psihologic
vor sus˛ine proba scris„ de verificare a cuno∫tin˛elor Ón
termen de maximum 3 zile lucr„toare de la data afi∫„rii
rezultatelor conform alin. (2).
Art. 8. — (1) Candida˛ii pentru func˛iile de conducere
declara˛i admi∫i Ón urma verific„rii dosarelor de Ónscriere
conform art. 6 alin. (4), (5), (6) ∫i (7) sus˛in testul
psihologic. Prevederile art. 7 alin. (2) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
(2) Candida˛ii declara˛i admi∫i Ón urma testului psihologic
sus˛in, Ón termen de maximum dou„ zile lucr„toare, un test
pentru verificarea aptitudinilor manageriale.
(3) Testul pentru verificarea aptitudinilor manageriale
const„ Ón examinarea unor cuno∫tin˛e teoretice prin
intermediul unor teste-gril„ sau Óntreb„ri deschise. Tematica
∫i bibliografia pentru acest test sunt incluse Ón anun˛ul de
concurs ∫i se afi∫eaz„ pe pagina web a Ministerului
Justi˛iei.
(4) Rezultatele testului se afi∫eaz„, Ón termen de
maximum 2 zile lucr„toare de la sus˛inerea acestuia, pe
pagina web a Ministerului Justi˛iei, cu men˛iunea îadmis“
sau îrespins“. Candida˛ii sunt declara˛i admi∫i dac„
Óntrunesc minimum 70% din punctajul maxim aferent
acestui test.
(5) Candida˛ii pentru func˛iile de conducere declara˛i
respin∫i Ón urma testului pot depune contesta˛ie Ón termen
de maximum o zi lucr„toare de la expirarea termenului
prev„zut la alin. (4). Contesta˛iile au ca obiect doar
rezultatul testului pentru verificarea aptitudinilor manageriale.
(6) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de comisia de
solu˛ionare a contesta˛iilor Ón termen de maximum 2 zile
lucr„toare de la expirarea termenului prev„zut la alin. (5).
(7) Candida˛ii declara˛i admi∫i Ón urma testului psihologic
sau, dup„ caz, a testului de verificare a aptitudinilor
manageriale vor sus˛ine proba scris„ de verificare a
cuno∫tin˛elor Ón termen de maximum 3 zile lucr„toare de la
data afi∫„rii rezultatelor conform alin. (6).
Art. 9. — (1) Tematica ∫i bibliografia pentru testul de
verificare a aptitudinilor manageriale, pentru proba scris„ ∫i
pentru interviu se propun de c„tre conduc„torii
compartimentelor Ón care exist„ posturi vacante scoase la
concurs, Ón acord cu specifica˛iile generale ale posturilor
vacante, ∫i se prezint„ spre aprobare ministrului justi˛iei de
c„tre Direc˛ia pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul
Superior al Magistraturii.
(2) Timpul destinat pentru elaborarea lucr„rii scrise este
de maximum 3 ore, Óncep‚nd din momentul comunic„rii
subiectelor.
Art. 10. — (1) Comisia de concurs stabile∫te
modalitatea de testare Ón cadrul probei scrise, respectiv tip
gril„ sau sintez„.
(2) Comisia de concurs are obliga˛ia de a elabora
minimum 3 variante de subiecte de concurs. Dac„ proba
scris„ este sub form„ de test-gril„, comisia de concurs
trebuie s„ elaboreze un num„r de 3 ori mai mare dec‚t
num„rul de Óntreb„ri stabilit pentru fiecare test-gril„.
(3) Subiectele pentru proba scris„ se stabilesc pe baza
tematicii ∫i bibliografiei prev„zute Ón anun˛ul de concurs, Ón
concordan˛„ cu nivelul ∫i specificul func˛iei sau func˛iilor
pentru care se organizeaz„ concursul, astfel Ónc‚t s„
reflecte capacitatea de analiz„ ∫i sintez„ a candida˛ilor ∫i
cuno∫tin˛ele de specialitate ale acestora.
(4) Fiecare dintre variantele cu subiectele de concurs
este introdus„ Óntr-un plic sigilat semnat de to˛i membrii
comisiei de concurs cu cel pu˛in dou„ ore Ónainte de
desf„∫urarea probei scrise. Membrii comisiei de concurs
semneaz„ fiecare set de subiecte.
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Magistraturii rezultatele contesta˛iilor pentru a fi comunicate
candida˛ilor.
(3) Persoanele responsabile pentru organizarea
concursului au, Ón principal, urm„toarele atribu˛ii:
a) Óndeplinesc atribu˛iile specifice Ón leg„tur„ cu
organizarea ∫i desf„∫urarea concursului;
b) asigur„ afi∫area rezultatelor verific„rii dosarelor
candida˛ilor;
c) asigur„ afi∫area rezultatelor probelor de concurs ∫i a
rezultatelor finale ale concursului;
d) Óndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru
buna desf„∫urare a concursului.
(4) Secretariatul fiec„reia dintre comisiile men˛ionate la
alin. (1) are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) Óntocme∫te, redacteaz„ ∫i semneaz„ al„turi de
comisie Óntreaga documenta˛ie privind activitatea specific„ a
acesteia, inclusiv procesele-verbale ale fiec„rei sesiuni de
lucru a comisiei;
b) asigur„ transmiterea rezultatelor concursului Direc˛iei
pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al
Magistraturii, pentru a fi comunicate candida˛ilor;
c) Óndepline∫te orice sarcini specifice necesare pentru
buna desf„∫urare a concursului.
Art. 6. — (1) Cererea de Ónscriere ∫i actele prev„zute
la art. 2 alin. (1) se depun, cu cel pu˛in 7 zile lucr„toare
Ónainte de data fixat„ pentru sus˛inerea testului psihologic,
la secretariatul Direc˛iei pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu
Consiliul Superior al Magistraturii din cadrul Ministerului
Justi˛iei. Cererea de Ónscriere va fi adresat„ directorului
Direc˛iei pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul
Superior al Magistraturii.
(2) Formularul-tip pentru cererea de Ónscriere ∫i modelul
de curriculum vitae se public„ pe pagina web a Ministerului
Justi˛iei, iar un exemplar al formularului-tip pentru cererea
de Ónscriere la concurs este pus la dispozi˛ia candida˛ilor
Ón momentul Ónscrierii.
(3) Œn cuprinsul cererii de Ónscriere la concurs candidatul
specific„:
a) postul pentru care dore∫te s„ sus˛in„ concursul;
b) lista actelor depuse la dosarul de concurs.
(4) Comisia de concurs are obliga˛ia de a verifica
dosarele candida˛ilor cu cel pu˛in 5 zile lucr„toare Ónainte
de data desf„∫ur„rii testului psihologic. Cererile de Ónscriere
la concurs sunt respinse dac„ nu sunt Ónso˛ite de actele
prev„zute la art. 2 alin. (1) sau dac„ din actele depuse nu
rezult„ Óndeplinirea condi˛iilor pentru ocuparea postului.
(5) Rezultatul verific„rii dosarelor de Ónscriere se
afi∫eaz„ la sediul Ministerului Justi˛iei ∫i se public„ pe
pagina web a Ministerului Justi˛iei cu men˛iunea îadmis”
sau îrespins“, cu cel pu˛in 4 zile lucr„toare Ónainte de
desf„∫urarea testului psihologic.
(6) Œn termen de o zi lucr„toare de la data afi∫„rii
rezultatelor, candida˛ii respin∫i Ón urma verific„rii pot
formula contesta˛ie.
(7) Contesta˛iile vor fi solu˛ionate la expirarea termenului
prev„zut la alin. (6) de c„tre comisia de solu˛ionare a
contesta˛iilor, iar rezultatele contesta˛iilor vor fi afi∫ate cu
minimum dou„ zile lucr„toare Ónainte de desf„∫urarea
testului psihologic.
Art. 7. — (1) Candida˛ii pentru func˛iile de execu˛ie
declara˛i admi∫i Ón urma verific„rii dosarelor de Ónscriere
conform art. 6 alin. (4), (5), (6) ∫i (7) sus˛in testul
psihologic.
(2) Rezultatele test„rii psihologice se afi∫eaz„, Ón
termen de maximum 10 zile lucr„toare de la data sus˛inerii
acesteia, pe pagina web a Ministerului Justi˛iei, cu
men˛iunea îadmis“ sau îrespins“.
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corectare de c„tre to˛i membrii comisiei, lucr„rile se
desigileaz„, iar notele se trec Ón borderoul de notare.
Art. 13. — (1) Rezultatele la proba scris„ se afi∫eaz„
Ón termen de maximum 5 zile lucr„toare de la data
sus˛inerii probei.
(2) Candida˛ii nemul˛umi˛i de notele acordate la proba
scris„ pot depune contesta˛ie la secretariatul Direc˛iei
pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al
Magistraturii din Ministerul Justi˛iei, Ón termen de dou„ zile
lucr„toare de la data afi∫„rii rezultatelor. Contesta˛iile au ca
obiect doar nota ob˛inut„ Ón urma probei scrise.
(3) Œn vederea solu˛ion„rii contesta˛iilor, col˛urile lucr„rilor
se lipesc din nou.
(4) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de comisia de
solu˛ionare a contesta˛iilor Ón termen de maximum 5 zile
lucr„toare de la expirarea termenului prev„zut la alin. (2).
(5) Nota ob˛inut„ Ón urma contesta˛iei nu poate fi mai
mic„ dec‚t nota contestat„.
(6) Contesta˛ia este admis„, iar comisia de solu˛ionare
a contesta˛iilor modific„ nota final„ acordat„ de comisia de
concurs, Ón situa˛ia Ón care:
a) constat„ c„ nota nu a fost acordat„ potrivit baremului
∫i r„spunsurilor din lucrarea scris„;
b) acord„ o not„ mai mare dec‚t cea acordat„ de
comisia de concurs.
(7) Contesta˛ia va fi respins„ Ón urm„toarele situa˛ii:
a) dac„ Ón urma analiz„rii contesta˛iei se constat„ c„
nota a fost acordat„ potrivit baremului ∫i r„spunsurilor din
lucrarea scris„;
b) dac„ nota acordat„ de comisia de solu˛ionare a
contesta˛iilor este mai mic„ sau egal„ cu nota acordat„ de
comisia de concurs.
Art. 14. — (1) Proba interviului poate fi sus˛inut„ doar
de c„tre acei candida˛i declara˛i admi∫i la proba scris„.
(2) Interviul se sus˛ine Ón termen de maximum dou„ zile
lucr„toare de la afi∫area rezultatelor contesta˛iilor pentru
proba scris„ sau de la expirarea termenului prev„zut la
art. 13 alin. (2), Ón cazul Ón care nu au fost depuse contesta˛ii.
(3) Planul de interviu trebuie s„ con˛in„ elemente care
s„ eviden˛ieze Ón persoana candidatului:
a) abilit„˛ile de comunicare;
b) factorii care motiveaz„ sau demotiveaz„ candidatul;
c) g‚ndirea sintetic„;
d) rezisten˛a la stres;
e) comportamentul Ón situa˛iile de criz„;
f) cuno∫tin˛ele impuse de post;
g) abilit„˛ile impuse de post;
h) alte elemente considerate relevante.
(4) Pentru func˛iile de conducere planul de interviu
include ∫i elemente referitoare la:
a) abilit„˛ile de comunicare ∫i capacitatea de a lucra Ón
echip„;
b) capacitatea de a lua decizii ∫i de a evalua impactul
acestora;
c) exercitarea controlului decizional;
d) capacitatea managerial„;
e) capacitatea profesional„.
(5) Œntreb„rile ∫i r„spunsurile la interviu se Ónregistreaz„
audio. Œn acest sens, Ón cuprinsul cererii de Ónscriere la
concurs candida˛ii Ó∫i vor exprima acordul Ón vederea
Ónregistr„rii interviului, urm‚nd ca aceast„ Ónregistrare s„ fie
pus„ la dispozi˛ia comisiei de solu˛ionare a contesta˛iilor,
dac„ este cazul.
(6) Planul interviului se afi∫eaz„ pe u∫a s„lii de concurs
∫i pe pagina web a Ministerului Justi˛iei dup„ Óncheierea
interviului.
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Art. 11. — (1) Intrarea candida˛ilor Ón s„lile de concurs
se face pe baza listelor Óntocmite pentru fiecare sal„ ∫i a
buletinului/c„r˛ii de identitate, cu o jum„tate de or„ Ónainte
de Ónceperea probei scrise. Lista cu reparti˛ia pe s„li a
candida˛ilor se afi∫eaz„, cu o zi Ónainte de prima prob„ de
concurs, pe pagina web a Ministerului Justi˛iei. Dup„
verificarea identit„˛ii, fiecare candidat va p„stra pe banc„
buletinul/cartea de identitate, p‚n„ la predarea lucr„rii
scrise. Pe list„ se men˛ioneaz„ prezen˛a fiec„rui candidat.
(2) Candida˛ii care nu se afl„ Ón sal„ Ón momentul
deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai
sus˛ine proba scris„. Este interzis„ intrarea Ón sal„ a
candida˛ilor cu mijloace de comunicare la distan˛„,
computere personale, PDA-uri etc.
(3) Œnainte de a se dicta subiectele, candida˛ii Ó∫i scriu
numele ∫i prenumele pe col˛ul foii ce urmeaz„ a fi lipit,
dup„ care se aplic„ ∫tampila Ministerului Justi˛iei, respectiv
cea a Direc˛iei pentru resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul
Superior al Magistraturii. ™tampila pe lucr„rile scrise ∫i
semn„tura pe ∫tampil„ se aplic„ de c„tre pre∫edintele
comisiei de concurs.
(4) Plicul cu subiectele de concurs este ales ∫i desf„cut
de c„tre un candidat dintre cele 3 plicuri cu variantele de
subiecte. Acesta semneaz„ procesul-verbal Óncheiat Ón ziua
sus˛inerii probei scrise.
(5) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probei scrise, Ón s„lile
de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs ∫i
persoanele care supravegheaz„ candida˛ii.
(6) Œn vederea elabor„rii lucr„rii scrise, candida˛ii vor
primi coli de h‚rtie av‚nd ∫tampila Ministerului Justi˛iei. Se
va putea folosi numai cerneal„ sau pix de culoare albastr„.
La cerere, se pot pune la dispozi˛ie Ón mod suplimentar
coli de h‚rtie, iar dac„ este necesar, cerneal„ sau pixuri.
(7) La expirarea timpului prev„zut la art. 9 alin. (2),
delegatul care a supravegheat desf„∫urarea probei str‚nge
toate lucr„rile Ón ordinea pred„rii lor de c„tre candida˛i, sub
semn„tur„, dup„ care le pred„ numerotate comisiei de
concurs, care le Ónscrie Óntr-un borderou.
(8) Dac„ examinarea se face Ón mai multe s„li, se
Óntocme∫te c‚te un borderou pentru lucr„rile din fiecare
sal„.
(9) Lucrarea se consider„ predat„ de candidat dup„
verificarea st„rii acesteia de c„tre delegatul care a
supravegheat desf„∫urarea probei ∫i dup„ semnarea
borderoului de c„tre candidat.
(10) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probei scrise este
interzis„ p„r„sirea s„lii de concurs de c„tre candida˛i. Œn
cazuri excep˛ionale, p„r„sirea temporar„ a s„lii de concurs
se va putea face numai cu Ónso˛itor.
(11) Orice fraud„ sau Óncercare de fraud„ dovedit„ se
sanc˛ioneaz„ prin eliminarea din concurs. Œn aceste cazuri,
delega˛ii care supravegheaz„ lucr„rile Ól sesizeaz„ de
Óndat„ pe pre∫edintele comisiei de concurs, care
Óntocme∫te un proces-verbal despre constat„rile f„cute ∫i
m„surile luate, iar lucrarea se anuleaz„ cu men˛iunea
îfraud„“.
Art. 12. — (1) Pentru a fi declara˛i admi∫i Ón urma
probei scrise candida˛ii trebuie s„ ob˛in„ cel pu˛in nota 7.
(2) Dac„ Ón proba scris„ au fost incluse discipline de
concurs distincte, candida˛ii vor fi declara˛i admi∫i dac„ au
ob˛inut minimum 5 la fiecare disciplin„ de concurs ∫i
minimum nota 7 pentru Óntreaga prob„.
(3) Lucr„rile scrise se corecteaz„ sigilate. Acele lucr„ri
care prezint„ Ónsemn„ri Ón scopul identific„rii candida˛ilor se
anuleaz„ ∫i nu vor mai fi notate. Men˛iunea îanulat“ se
face at‚t pe lucrare, c‚t ∫i pe borderoul de notare. Dup„
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(7) Candida˛ii sunt considera˛i admi∫i la proba interviului
dac„ ob˛in minimum nota 7.
(8) Notele ob˛inute Ón urma probei interviului pot fi
contestate Ón termen de 24 de ore de la afi∫are.
Contesta˛ia se depune la secretariatul Direc˛iei pentru
resurse umane ∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al
Magistraturii din Ministerul Justi˛iei.
(9) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de comisia de
solu˛ionare a contesta˛iilor Ón termen de maximum 5 zile
lucr„toare de la expirarea termenului prev„zut la alin. (8).
Art. 15. — Media general„ (nota) de promovare a
concursului este de cel pu˛in 7.
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Art. 16. — (1) Fiecare prob„ de concurs se noteaz„ cu
note de la 0 la 10. Nu se acord„ punct din oficiu.
(2) Corectarea lucr„rilor scrise de verificare a
cuno∫tin˛elor teoretice ∫i aprecierea notei pentru interviu se
fac pe baza unui punctaj/barem stabilit de to˛i membrii
comisiei de concurs.
(3) Baremul de corectare corespunz„tor probei scrise,
precum ∫i modul de notare a etapelor interviului se
afi∫eaz„ pe u∫a fiec„rei s„li de concurs ∫i pe pagina web
a Ministerului Justi˛iei dup„ Óncheierea fiec„rei probe de
concurs.
(4) Notele acordate la fiecare prob„ de concurs se trec
Ón litere ∫i Ón cifre Ón borderoul de notare, care este
semnat pe fiecare fil„ de membrii comisiei de concurs.
(5) Nota final„ a fiec„rei probe de concurs este media
aritmetic„ a notelor acordate de fiecare membru al comisiei
de concurs.
(6) Nota final„ a concursului este media aritmetic„ a
probelor de concurs.
Art. 17. — (1) Admiterea candida˛ilor reu∫i˛i la concurs
se face Ón ordinea descresc„toare a notelor finale ale
concursului ob˛inute, Ón func˛ie de posturile vacante pentru
care s-a Ónscris fiecare candidat.
(2) La note finale de concurs egale, comisia stabile∫te
candidatul admis Ón raport cu nota ob˛inut„ la proba scris„.
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CAPITOLUL III
Notarea probelor

finale. Œn cazul Ón care candidatul admis nu poate respecta
termenul men˛ionat, acesta Ónainteaz„ o cerere motivat„, Ón
scris, directorului Direc˛iei pentru resurse umane ∫i rela˛ii
cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ón care prezint„
motivele Ónt‚rzierii ∫i termenul la care se poate prezenta la
post.
(2) Œn cazul neprezent„rii la post la termenul stabilit sau
al nemotiv„rii prezent„rii la post, postul este declarat
vacant, urm‚nd s„ i se comunice urm„toarei persoane,
declarat„ reu∫it„ la concurs, posibilitatea de a se angaja
pe postul respectiv.
Art. 20. — (1) Numirea candida˛ilor declara˛i admi∫i Ón
urma concursului se face prin ordin al ministrului justi˛iei.
(2) Dup„ numire, candida˛ii declara˛i admi∫i depun
jur„m‚ntul de credin˛„ Ón fa˛a ministrului justi˛iei sau a unui
secretar de stat, Ón prezen˛a a 2 martori, dintre care unul
este conduc„torul compartimentului Ón care a fost numit
func˛ionarul public cu statut special, iar cel„lalt, un alt
func˛ionar public definitiv.
(3) Jur„m‚ntul de credin˛„ are urm„torul con˛inut: îJur
s„ respect Constitu˛ia, drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale
ale omului, s„ aplic Ón mod corect ∫i f„r„ p„rtinire legile
˛„rii, s„ Óndeplinesc con∫tiincios Óndatoririle ce Ómi revin Ón
func˛ia public„ Ón care am fost numit, s„ p„strez secretul
profesional ∫i s„ respect normele de conduit„ profesional„
∫i civic„.“ Refuzul depunerii jur„m‚ntului se consemneaz„
Ón scris ∫i atrage revocarea actului de numire Ón func˛ie.
(4) Procesul-verbal Ón care s-a consemnat jur„m‚ntul,
semnat de persoanele men˛ionate la alin. (2), se depune
la dosarul profesional al func˛ionarului public cu statut
special.
Art. 21. — Lucr„rile scrise, fi∫ele interviului ∫i proceseleverbale privind rezultatele concursului se anexeaz„ la
dosarele personale ale candida˛ilor declara˛i admi∫i.
Art. 22. — Dosarele, lucr„rile scrise, procesele-verbale
referitoare la ceilal˛i candida˛i ∫i alte lucr„ri privind
concursul se arhiveaz„ ∫i se p„streaz„ potrivit
nomenclatoarelor arhivistice.
Art. 23. — Taxa de Ónscriere se restituie candida˛ilor
care Ó∫i anun˛„ retragerea cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de
prima prob„ de concurs.
Art. 24. — Nerespectarea prevederilor regulamentului de
concurs de c„tre comisiile prev„zute la art. 4 alin. (1)
constituie fapt„ de natur„ a atrage r„spunderea disciplinar„
a persoanei vinovate. NeÓndeplinirea sau Óndeplinirea
defectuoas„ a responsabilit„˛ilor stabilite Ón condi˛iile art. 4
alin. (4) atrage neplata sau reducerea corespunz„toare a
indemniza˛iei pl„tite pentru participarea Ón comisia de
organizare a concursului, Ón comisia de concurs ori Ón
comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor.
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CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale

D

Art. 18. — Comisiile de concurs, Ón termen de cel mult
5 zile lucr„toare de la data finaliz„rii concursului, predau
Óntregul material de concurs Direc˛iei pentru resurse umane
∫i rela˛ii cu Consiliul Superior al Magistraturii din Ministerul
Justi˛iei.
Art. 19. — (1) Candidatul admis trebuie s„ se prezinte
la post Ón maximum 15 zile de la data afi∫„rii rezultatelor
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