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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 252
din 20 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 62 alin. (1) lit. b), alin. (2)
∫i alin. (3) ∫i art. 64 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor
conducere“. Se creeaz„ astfel premisele unei proceduri
arbitrare, deoarece nu se stabilesc temeiul de fapt,
Ómprejur„rile ∫i obliga˛iile pe care unul din cei trei titulari
trebuie s„ le Óndeplineasc„ pentru a justifica din punct de
vedere medical ∫i juridic aprecierile subiective fa˛„ de
conduita psihic„ a judec„torului sau procurorului. Potrivit
Legii nr. 487/2002, criteriile neclinice, cum sunt cele politice,
economice, salariale, conflictele de familie sau profesionale
nu pot fi avute Ón vedere la evaluarea s„n„t„˛ii mintale nici
de medicul psihiatru, or, dac„ Ón activitatea medical„ sunt
excluse astfel de criterii, cu at‚t mai mult orice afirma˛ie
sau dubiu pretinse de pre∫edintele unei instan˛e sau de
colegiul de conducere referitoare la s„n„tatea mintal„ a
unui judec„tor nu pot constitui temeiuri pentru sesizarea
comisiei, prev„zute de Legea nr. 303/2004.
Totodat„, arat„ c„ evaluarea s„n„t„˛ii mintale sub
aspectul capacit„˛ii de reprezentare a faptelor ∫i
consecin˛elor acestora reflectate Ón actul de justi˛ie, Ón
condi˛iile dispozi˛iilor legale criticate, Óncalc„ art. 10—17 din
Legea nr. 487/2002 ∫i art. 3 ∫i 5 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 1/2000 privind organizarea activit„˛ii ∫i func˛ionarea
institu˛iilor de medicin„ legal„, precum ∫i prevederile
constitu˛ionale
men˛ionate,
deoarece
Óngr„de∫te
judec„torului dreptul de a cunoa∫te temeiurile de fapt avute
Ón vedere la baza sesiz„rii, de a se ap„ra ∫i a propune
probe Ón ap„rare, de a contesta componen˛a comisiei
numite prin ordin comun al ministrului justi˛iei ∫i ministrului
s„n„t„˛ii publice ∫i de a contesta chiar acest ordin.
De asemenea, sus˛ine c„ din interpretarea dispozi˛iilor
legale criticate reiese c„ hot„r‚rea prin care s-a dispus
suspendarea din func˛ie nu se comunic„ judec„torului sau
procurorului, astfel Ónc‚t aceasta nu poate fi atacat„,
Ónc„lc‚ndu-se dreptul la ap„rare.
Curtea de Apel Craiova — Sec˛ia contencios
administrativ ∫i fiscal ∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„
dispozi˛iile legale criticate nu contravin Constitu˛iei, Óntruc‚t
examinarea medical„ prev„zut„ Ón art. 64 alin. (1) din
Legea nr. 303/2004 se efectueaz„ Ón scopul realiz„rii Ón
bune codi˛ii a actului de justi˛ie ∫i nu Ónl„tur„ dreptul la
ap„rare al persoanei examinate.
Potrivit dispozi˛iilor 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.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale care
prev„d suspendarea din func˛ie a unui judec„tor sau
procuror Ón situa˛ia Ón care acesta sufer„ de o boal„
psihic„, precum ∫i procedura prin care se constat„ boala
psihic„ sunt Ón deplin„ concordan˛„ cu prevederile
constitu˛ionale referitoare la dreptul la via˛„ ∫i la integritate
fizic„ ∫i psihic„, autorul excep˛iei critic‚nd, Ón realitate, lipsa
de precizie ∫i claritate a acestor texte de lege.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 62 alin. (1) lit. b), alin. (2) ∫i alin. (3) ∫i
art. 64 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor
∫i procurorilor, excep˛ie ridicat„ de Aura Gabriela Popescu
Ón Dosarul nr. 9.780/54/2006 al Cur˛ii de Apel Craiova —
Sec˛ia contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public solicit„ respingerea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 29 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 9.780/54/2006, Curtea de Apel Craiova —
Sec˛ia contencios administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 62 alin. (1) lit. b), alin. (2) ∫i alin. (3) ∫i
art. 64 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor
∫i procurorilor. Excep˛ia a fost ridicat„ de judec„torul Aura
Gabriela Popescu, Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect anularea
unor acte administrative emise de Colegiul de conducere ∫i
de pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii, prin
care s-a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ procedura r„spunderii disciplinare a
judec„torilor ∫i procurorilor implic„ Ón mod obligatoriu
stabilirea existen˛ei vinov„˛iei pentru una dintre faptele
pretinse, iar ascultarea celui Ón cauz„ ∫i verificarea
ap„r„rilor sale sunt obligatorii, acesta put‚nd, de asemenea,
solicita probe Ón ap„rare. A∫adar, potrivit principiului simetriei
∫i legalit„˛ii, orice ac˛iune disciplinar„ ∫i sanc˛iune aplicat„
nu pot fi justificate dec‚t Ón baza unor probe concludente.
Procedura prealabil„ m„surii suspend„rii, prev„zut„ de
dispozi˛iile legale criticate, este neconstitu˛ional„, Óntruc‚t
permite aplicarea unor m„suri prin care judec„torul sau
procurorul, Ómpotriva consim˛„m‚ntului s„u ∫i Ón lipsa unor
probe sau acte medicale edificatoare, este obligat s„ se
supun„ unor investiga˛ii medicale la îsesizarea pre∫edintelui
instan˛ei sau a conduc„torului parchetului ori a colegiilor de
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile
Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ este 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. 62 alin. (1) lit. b), alin. (2) ∫i alin. (3) ∫i
art. 64 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor
∫i procurorilor, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, av‚nd urm„torul
cuprins:
— Art. 62: î(1) Judec„torul sau procurorul este suspendat
din func˛ie Ón urm„toarele cazuri: [...]
b) c‚nd sufer„ de o boal„ psihic„, care Ól Ómpiedic„ s„-∫i
exercite func˛ia Ón mod corespunz„tor.
(2) Suspendarea din func˛ie a judec„torilor ∫i procurorilor se
dispune de Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) Œn perioada suspend„rii din func˛ie, judec„torului ∫i
procurorului nu i se pl„tesc drepturile salariale. Aceast„
perioad„ nu constituie vechime Ón magistratur„.“;
— Art. 64: î(1) Œn cazul prev„zut la art. 62 alin. (1) lit. b),
boala psihic„ se constat„ printr-o expertiz„ de specialitate, la
sesizarea pre∫edintelui instan˛ei sau a conduc„torului parchetului
ori a colegiilor de conducere, iar suspendarea din func˛ie se
dispune pe perioada recomandat„ de comisia medical„ de
specialitate, numit„ Ón condi˛iile art. 14 alin. (2) lit. e).
(2) Dup„ expirarea perioadei prev„zute la alin. (1), Consiliul
Superior al Magistraturii, pe baza unei noi expertize, poate
hot„rÓ Óncetarea suspend„rii ∫i repunerea Ón func˛ie a
judec„torului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, dac„
boala este ireversibil„, propune eliberarea din func˛ie potrivit
legii.
(3) Œn perioada suspend„rii, judec„torului sau procurorului i
se pl„tesc drepturile de asigur„ri sociale de s„n„tate, potrivit
legii.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile de lege criticate
contravin prevederilor constitu˛ionale ale art. 22 alin. (1)
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C U R T E A,

privind dreptul la via˛„ ∫i la integritate fizic„ ∫i psihic„, ale
art. 24 alin. (1) privind dreptul la ap„rare, ale art. 26
privind via˛a intim„, familial„ ∫i privat„, ale art. 34 privind
dreptul la ocrotirea s„n„t„˛ii ∫i ale art. 53 referitoare la
restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
observ„ c„ dispozi˛iile criticate reglementeaz„ condi˛iile Ón
care se poate dispune suspendarea din func˛ie a unui
magistrat care sufer„ de o boal„ psihic„ de natur„ s„-l
Ómpiedice s„-∫i exercite func˛ia Ón mod corespunz„tor.
Curtea constat„ c„, Ón aceste cazuri, expertiza de
specialitate constituie singurul mijloc prin care se poate
dovedi dac„ magistratul Ón cauz„ sufer„ sau nu de o boal„
psihic„ incompatibil„ cu exercitarea func˛iei. A∫adar, nu se
poate re˛ine c„ dispozi˛iile care prev„d efectuarea unei
astfel de expertize contravin dreptului la via˛„ ∫i la
integritate fizic„ ∫i psihic„, prev„zut de art. 22 alin. (1) din
Constitu˛ie, sau dreptului persoanei fizice de a dispune de
ea Óns„∫i, prev„zut de art. 26 din Constitu˛ie, sau dreptului
la ocrotirea s„n„t„˛ii, prev„zut de art. 34 din Constitu˛ie.
Œn ceea ce prive∫te temeinicia sesiz„rii de c„tre
pre∫edintele instan˛ei, conduc„torul parchetului ori colegiile
de conducere, concluden˛a expertizei de specialitate sau
legalitatea m„surii de suspendare din func˛ie, magistratul Ón
cauz„ dispune de mijloacele de ap„rare prev„zute de lege,
inclusiv de posibilitatea atac„rii Ón justi˛ie a m„surii de
suspendare din func˛ie dispuse de Consiliul Superior al
Magistraturii, astfel Ónc‚t dispozi˛iile criticate din Legea
nr. 303/2004 nu contravin nici prevederilor art. 24 alin. (1)
din Constitu˛ie privind dreptul la ap„rare.
Prin urmare, Óntruc‚t nu s-a re˛inut restr‚ngerea
exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i, Curtea
constat„ c„ nu poate fi primit„ critica referitoare la
Ónc„lcarea art. 53 din Legea fundamental„.
Cu privire la sus˛inerea autorului excep˛iei Ón sensul c„
din interpretarea dispozi˛iilor de lege criticate s-ar deduce
Ónc„lcarea art. 10—17 din Legea s„n„t„˛ii mintale ∫i a
protec˛iei persoanelor cu tulbur„ri psihice nr. 487/2002 ∫i a
art. 3 ∫i 5 din Ordonan˛a Guvernului nr. 1/2000 privind
organizarea activit„˛ii ∫i func˛ionarea institu˛iilor de medicin„
legal„, Curtea constat„ c„ aceasta nu poate fi primit„,
Óntruc‚t, potrivit art. 2 din Legea nr. 47/1992, Curtea se
poate pronun˛a numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu
privire la care a fost sesizat„, eventualele necorel„ri sau
neconcordan˛e dintre diferite acte normative intr‚nd Ón
competen˛a legiuitorului, iar interpretarea ∫i aplicarea legii,
Ón competen˛a instan˛elor judec„tore∫ti.

tu

Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale punctele
lor de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.

3

Pentru considerentele 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,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 62 alin. (1) lit. b), alin. (2) ∫i alin. (3) ∫i art. 64 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, excep˛ie ridicat„ de Aura Gabriela Popescu Ón Dosarul
nr. 9.780/54/2006 al Cur˛ii de Apel Craiova — Sec˛ia contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 20 martie 2007.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 300
din 29 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7, 16, 19 ∫i ale art. 41
din Legea energiei electrice nr. 13/2007
pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile de lege
criticate sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul 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 prevederilor art. 7, 16, 18 ∫i 37 din Legea energiei
electrice nr. 318/2003, excep˛ie ridicat„ de Alexandru
Florescu Ón Dosarul nr. 2.918/2006 al Tribunalului
D‚mbovi˛a — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios
administrativ.
La apelul nominal este prezent autorul excep˛iei, lipsind
Societatea Comercial„ F.D.F.E.E. îElectrica Muntenia Nord“ —
S.A. din Ploie∫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„.

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, 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, astfel cum a fost formulat, Ól
constituie prevederile art. 7, 16, 18 ∫i 37 din Legea energiei
electrice nr. 318/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003.
Ulterior sesiz„rii Cur˛ii, aceast„ lege a fost integral
abrogat„, potrivit art. 90 alin. (2) din Legea energiei
electrice nr. 13/2007, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007.
Curtea observ„ c„ dispozi˛iile criticate Ón cauza de fa˛„
au fost preluate de Legea energiei electrice nr. 13/2007.
Astfel, art. 7 ∫i 16 au primit aceea∫i numerotare, art. 18 a
devenit art. 19, iar art. 37 a devenit art. 41. A∫adar,
Curtea urmeaz„ s„ exercite controlul de constitu˛ionalitate
asupra acestor prevederi, care au urm„torul con˛inut:
— Art. 7: î(1) Autoritatea competent„ Ón sectorul energiei
electrice este Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón
Domeniul Energiei (ANRE), institu˛ie public„ autonom„ de
interes na˛ional, cu personalitate juridic„, aflat„ Ón coordonarea
primului-ministru, care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea pe baza
regulamentului propriu de organizare ∫i func˛ionare, aprobat
prin hot„r‚re a Guvernului.
(2) Finan˛area cheltuielilor curente ∫i de capital ale ANRE
se asigur„ integral din venituri proprii.
(3) ANRE poate s„ Ónfiin˛eze structuri proprii teritoriale f„r„
personalitate juridic„.“;
— Art. 16: î(1) Lucr„rile de realizare ∫i retehnologizare ale
capacit„˛ilor energetice pentru care se acord„ autoriza˛ii,
precum ∫i activit„˛ile ∫i serviciile pentru care se acord„ licen˛e
sunt de interes public, cu excep˛ia celor care sunt destinate
exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului autoriza˛iei
sau licen˛ei.
(2) Asupra terenurilor ∫i bunurilor proprietate public„ sau
privat„ a altor persoane fizice ori juridice ∫i asupra activit„˛ilor
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Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Tudorel Toader
Ion Tiuc„
Maria Bratu
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 28 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 2.918/2006, Tribunalul D‚mbovi˛a — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 7, 16, 18 ∫i 37 din Legea energiei electrice
nr. 318/2003, excep˛ie ridicat„ de Alexandru Florescu.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ textele de lege criticate contravin
dispozi˛iilor art. 12, 35 ∫i 36 din Constitu˛ie, Óntruc‚t, la
data intr„rii Ón vigoare a Legii energiei electrice
nr. 318/2003, acestei legi Ói erau aplicabile dispozi˛iile
Constitu˛iei din 1965. Œn ce prive∫te celelalte dispozi˛ii
constitu˛ionale invocate, respectiv art. 15 alin. (2), art. 16,
art. 44 alin. (1), art. 46, art. 51, art. 73 alin. (3), art. 136
alin. (5) ∫i art. 153, autorul excep˛iei nu motiveaz„ Ón ce
fel ar fi acestea Ónc„lcate.
Tribunalul D‚mbovi˛a — Sec˛ia comercial„ ∫i de
contencios administrativ arat„ c„ nu Ó∫i poate exprima
opinia, Óntruc‚t Óncalc„ principiul impar˛ialit„˛ii judec„torului.
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
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(11) Titularii de autoriza˛ii ∫i licen˛e sunt Ón drept s„
efectueze lucr„rile de defri∫are a vegeta˛iei sau t„ierile de
modelare pentru crearea ∫i men˛inerea distan˛ei de apropiere
fa˛„ de re˛elele electrice cu personal specializat, respect‚nd
prevederile legale Ón vigoare.
(12) Titularii de autoriza˛ii ∫i licen˛e, beneficiari ai drepturilor
de uz ∫i de servitute asupra propriet„˛ii publice sau private a
statului ∫i a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, sunt scuti˛i de
plata de taxe, impozite ∫i alte obliga˛ii de plat„, instituite de
autorit„˛ile publice centrale ∫i locale. “;
— Art. 19: î(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru
executarea lucr„rilor necesare realiz„rii sau retehnologiz„rii de
capacit„˛i energetice se Óntinde pe durata necesar„ execut„rii
lucr„rilor. Œn exercitarea acestui drept de uz, titularul autoriza˛iei
de Ónfiin˛are, cu respectarea prevederilor legale, poate:
a) s„ depoziteze, pe terenurile necesare execut„rii
lucr„rilor, materiale, echipamente, utilaje, instala˛ii;
b) s„ desfiin˛eze culturi sau planta˛ii, construc˛ii sau alte
amenaj„ri existente ori numai s„ le restr‚ng„, Ón m„sura strict
necesar„ execut„rii lucr„rilor pentru capacitatea autorizat„, Ón
condi˛iile legii;
c) s„ Óndep„rteze materiale, s„ capteze apa, Ón condi˛iile
prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare;
d) s„ instaleze utilaje ∫i s„ lucreze cu acestea, s„
amplaseze birouri ∫i locuin˛e de ∫antier, cu acordul prealabil al
proprietarului;
e) s„ opreasc„ ori s„ restr‚ng„ activit„˛i ale proprietarului,
Ón m„sura strict necesar„ execut„rii lucr„rilor pentru
capacitatea autorizat„, cu respectarea prevederilor legale Ón
vigoare.
(2) Dreptul de uz prev„zut la alin. (1) Ónceteaz„ Ónaintea
expir„rii duratei stabilite pentru executarea lucr„rilor sau
Ónaintea acestui termen, la data termin„rii anticipate a lucr„rilor
sau la data sist„rii acestora ∫i renun˛„rii la autoriza˛ii. Oricare
dintre aceste situa˛ii trebuie notificat„ de Óndat„ proprietarului.
(3) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea
func˛ion„rii normale a capacit„˛ii energetice se Óntinde pe toat„
durata func˛ion„rii capacit„˛ii, iar exercitarea lui se face ori de
c‚te ori este necesar pentru asigurarea func˛ion„rii normale a
capacit„˛ii. Œn exercitarea acestui drept, titularul licen˛ei poate:
a) s„ depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instala˛ii
pentru Óntre˛inere, revizii, repara˛ii ∫i interven˛ii necesare pentru
asigurarea func˛ion„rii normale a capacit„˛ii;
b) s„ instaleze utilaje ∫i s„ lucreze cu acestea;
c) s„ desfiin˛eze sau s„ reduc„ culturi, planta˛ii ori alte
amenaj„ri existente ∫i s„ restr‚ng„ activit„˛i ale proprietarului,
Ón m„sura ∫i pe durata strict necesare execut„rii opera˛iilor de
Óntre˛inere, repara˛ii, revizii sau interven˛ii pentru asigurarea
func˛ion„rii normale a capacit„˛ii, cu respectarea legisla˛iei Ón
vigoare.
(4) Titularul licen˛ei este obligat s„ Ón∫tiin˛eze Ón scris
proprietarul bunurilor, terenurilor sau activit„˛ilor care vor fi
afectate ca urmare a lucr„rilor la capacit„˛ile energetice, cu
excep˛ia cazurilor de avarii, situa˛ie Ón care proprietarii sunt
Ón∫tiin˛a˛i Ón termenul cel mai scurt.
(5) Titularul licen˛ei este obligat s„ pl„teasc„ proprietarilor
desp„gubirea cuvenit„ pentru pagubele produse, s„ degajeze
terenul ∫i s„-l repun„ Ón situa˛ia anterioar„, Ón cel mai scurt
timp posibil.
(6) Servitutea de trecere subteran„, de suprafa˛„ sau
aerian„ cuprinde dreptul de acces ∫i de executare a lucr„rilor
la locul de amplasare a capacit„˛ilor energetice cu ocazia
interven˛iei pentru retehnologiz„ri, repara˛ii, revizii ∫i avarii.
(7) Pentru a evita punerea Ón pericol a persoanelor, a
bunurilor sau a unor activit„˛i desf„∫urate Ón zona de executare
a lucr„rilor de realizare ori retehnologizare de capacit„˛i
energetice, precum ∫i a opera˛iilor de revizie sau repara˛ie la
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desf„∫urate de persoane fizice sau juridice Ón vecin„tatea
capacit„˛ii energetice, titularii autoriza˛iilor de Ónfiin˛are ∫i
titularii licen˛elor beneficiaz„, Ón condi˛iile legii, pe durata
lucr„rilor de realizare ∫i retehnologizare, respectiv de
func˛ionare a capacit„˛ii energetice, de urm„toarele drepturi:
a) dreptul de uz pentru executarea lucr„rilor necesare
realiz„rii sau retehnologiz„rii capacit„˛ii energetice, obiect al
autoriza˛iei;
b) dreptul de uz pentru asigurarea func˛ion„rii normale a
capacit„˛ii, obiect al autoriza˛iei de Ónfiin˛are, pentru reviziile,
repara˛iile ∫i interven˛iile necesare;
c) servitutea de trecere subteran„, de suprafa˛„ sau aerian„
pentru instalarea de re˛ele electrice sau alte echipamente
aferente capacit„˛ii energetice ∫i pentru acces la locul de
amplasare a acestora, Ón condi˛iile legii;
d) dreptul de a ob˛ine restr‚ngerea sau Óncetarea unor
activit„˛i care ar putea pune Ón pericol persoane ∫i bunuri;
e) dreptul de acces la utilit„˛ile publice.
(3) Drepturile de uz ∫i de servitute au ca obiect utilitatea
public„, au caracter legal, iar con˛inutul acestora este prev„zut
la art. 19 ∫i se exercit„ pe toat„ durata existen˛ei capacit„˛ii
energetice sau, temporar, cu ocazia retehnologiz„rii unei
capacit„˛i Ón func˛iune, repara˛iei, reviziei, lucr„rilor de
interven˛ie Ón caz de avarie.
(4) Exercitarea drepturilor de uz ∫i servitute asupra
propriet„˛ilor statului ∫i ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale
afectate de capacit„˛ile energetice se realizeaz„ cu titlu gratuit
pe toat„ durata existen˛ei acestora.
(5) Exercitarea drepturilor de uz ∫i de servitute asupra
propriet„˛ilor private afectate de capacit„˛ile energetice, care
se vor realiza dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei legi, se face
Ón conformitate cu regulile procedurale privind condi˛iile ∫i
termenii referitori la durata, con˛inutul ∫i limitele de exercitare a
acestor drepturi, prev„zute Óntr-o conven˛ie-cadru, precum ∫i
pentru determinarea cuantumului indemniza˛iilor ∫i a
desp„gubirilor ∫i a modului de plat„ a acestora, care se
aprob„, Ómpreun„ cu conven˛ia-cadru, prin hot„r‚re a
Guvernului, la propunerea ministerului de resort, Ón termen de
6 luni de la intrarea Ón vigoare a prezentei legi.
(6) Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor
de uz ∫i de servitute de c„tre titularii de licen˛e ∫i autoriza˛ii pot
solicita Óncheierea de conven˛ii, conform prevederilor alin. (5).
(7) Titularii de licen˛e ∫i autoriza˛ii sunt obliga˛i s„
procedeze la Óncheierea conven˛iilor-cadru prev„zute la
alin. (5) Ón termen de maximum 30 de zile de la solicitarea
proprietarilor afecta˛i.
(8) Dac„ cu ocazia interven˛iei pentru retehnologiz„ri,
repara˛ii, revizii sau avarii se produc pagube proprietarilor din
vecin„tatea capacit„˛ilor energetice, titularii de licen˛„ au
obliga˛ia s„ pl„teasc„ desp„gubiri Ón condi˛iile prezentei legi.
(9) Proprietarii terenurilor ∫i titularii activit„˛ilor afecta˛i de
exercitarea de c„tre titularii de licen˛„ ∫i autoriza˛ii a drepturilor
prev„zute la alin. (2) vor fi desp„gubi˛i pentru prejudiciile
cauzate acestora. La calculul desp„gubirilor vor fi avute Ón
vedere urm„toarele criterii:
— suprafa˛a de teren afectat„ cu ocazia efectu„rii lucr„rilor;
— tipurile de culturi ∫i planta˛ii, precum ∫i amenaj„rile
afectate de lucr„ri;
— activit„˛ile restr‚nse cu ocazia lucr„rilor.
Cuantumul desp„gubirii se stabile∫te prin acordul p„r˛ilor
sau, Ón cazul Ón care p„r˛ile nu se Ón˛eleg, prin hot„r‚re
judec„toreasc„.
(10) Dreptul de uz ∫i de servitute asupra terenurilor
proprietate privat„, restr‚ngerea sau Óncetarea unor activit„˛i
prev„zute la alin. (2) se stabile∫te ∫i se exercit„ cu respectarea
principiului echit„˛ii, a dreptului de proprietate ∫i a minimei
afect„ri a acestuia.
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Textele constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea excep˛iei, a∫a
cum rezult„ din Óncheierea de sesizare a Cur˛ii
Constitu˛ionale, sunt cele ale art. 12 — Simbolurile na˛ionale,
art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, art. 16 —
Egalitatea Ón drepturi, art. 35 — Dreptul la mediu s„n„tos,
art. 36 — Dreptul de vot, art. 44 alin. (1) privind dreptul de
proprietate privat„, art. 46 — Dreptul la mo∫tenire, art. 51 —
Dreptul de peti˛ionare, art. 73 alin. (3) — Categorii de legi,
art. 136 alin. (5) referitor la inviolabilitatea propriet„˛ii private,
art. 153 — Intrarea Ón vigoare a Constitu˛iei. Mai sunt
invocate a fi Ónc„lcate ∫i dispozi˛ii din diverse acte normative.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
Principala critic„ de neconstitu˛ionalitate se refer„ la
faptul c„ autorul excep˛iei consider„ c„ Legii energiei
electrice nr. 318/2003 Ói sunt aplicabile dispozi˛iile
Constitu˛iei din anul 1965, deoarece aceast„ lege a fost
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 511
din 16 iulie 2003, Ón timp ce Constitu˛ia actual„, Ón urma
revizuirii, a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
Curtea Constitu˛ional„, Ón jurispruden˛a sa, ca, de
exemplu, Decizia nr. 73 din 19 iulie 1995, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 177 din
8 august 1995, a statuat c„ suprema˛ia Legii fundamentale
la care se refer„ art. 1 alin. (5) din Constitu˛ie se aplic„
exclusiv legilor Ón vigoare sub imperiul actualei Constitu˛ii.
A∫adar, Legii nr. 13/2007 Ói sunt aplicabile dispozi˛iile
Constitu˛iei din anul 1991, republicat„ Ón anul 2003, Ón
urma revizuirii acesteia.
Curtea constat„ c„, Ón leg„tur„ cu art. 15 alin. (2),
art. 16, art. 44 alin. (1), art. 46, art. 51, art. 73 alin. (3),
art. 136 alin. (5) ∫i art. 153 din Constitu˛ie, invocate ca
fiind Ónc„lcate, nu au fost formulate motive de
neconstitu˛ionalitate, astfel c„, Ón temeiul art. 10 alin. (2)
din Legea nr. 47/1992, controlul de constitu˛ionalitate nu
poate fi exercitat.
Autorul excep˛iei mai invoc„ Ónc„lcarea unor prevederi
din diverse acte normative, ca, de exemplu, art. 1411,
art. 1413, art. 1414 ∫i art. 1430 din Codul civil, Legea
nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, Legea cadastrului
∫i a publicit„˛ii imobiliare nr. 7/1996 etc.
Cu privire la aceste critici, Curtea constat„ c„
examinarea constitu˛ionalit„˛ii unui text de lege are Ón
vedere
compatibilitatea
acestuia
cu
dispozi˛iile
constitu˛ionale, iar nu compararea prevederilor mai multor
legi Óntre ele, astfel c„ problema ridicat„ de autorul
excep˛iei excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.
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capacitatea Ón func˛iune, titularul autoriza˛iei sau al licen˛ei are
dreptul de a ob˛ine restr‚ngerea ori sistarea, pe toat„ durata
lucr„rilor, a activit„˛ilor desf„∫urate Ón vecin„tate de alte
persoane. Œn acest caz persoanele afectate vor fi Ón∫tiin˛ate, Ón
scris, despre data Ónceperii, respectiv a finaliz„rii lucr„rilor.
(8) La Óncetarea exercit„rii drepturilor prev„zute la art. 16
alin. (2), titularul autoriza˛iei de Ónfiin˛are, respectiv titularul
licen˛ei, este obligat s„ asigure degajarea terenului ∫i
repunerea lui Ón situa˛ia ini˛ial„.
(9) Dreptul de acces la utilit„˛ile publice, prev„zut la art. 16
alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autoriza˛iei sau al
licen˛ei cu bun„-credin˛„ ∫i Ón mod rezonabil, f„r„ a prejudicia
accesul altor persoane la respectivele utilit„˛i publice.“;
— Art. 41: (1) Distribu˛ia energiei electrice se realizeaz„ de
c„tre operatorul de distribu˛ie, persoan„ juridic„, titular„ de
licen˛„.
(2) Operatorii de distribu˛ie presteaz„ servicii pentru to˛i
utilizatorii re˛elelor electrice de distribu˛ie, Ón condi˛ii
nediscriminatorii, asigur‚nd accesul la acestea oric„rui
solicitant care Óndepline∫te cerin˛ele prezentei legi, cu
respectarea normelor ∫i standardelor de performan˛„ prev„zute
Ón reglement„rile tehnice Ón vigoare.
(3) Re˛elele electrice de distribu˛ie se delimiteaz„ fa˛„ de
instala˛iile de producere sau de re˛elele electrice de transport ∫i
de cele ale consumatorilor Ón punctele de delimitare
patrimonial„.
(4) Terenurile pe care se situeaz„ re˛elele electrice de
distribu˛ie existente la intrarea Ón vigoare a prezentei legi sunt
∫i r„m‚n Ón proprietatea public„ a statului.
(5) Fac excep˛ie de la prevederile alin. (4) terenurile pentru
care operatorul de distribu˛ie, titular de licen˛„, a dob‚ndit
dreptul de proprietate, Ón condi˛iile legii.
(6) Re˛elele electrice de distribu˛ie se dezvolt„ pe baza
principiilor de eficien˛„ economic„, cu respectarea planurilor de
urbanism, a dreptului de proprietate, a protec˛iei mediului, a
s„n„t„˛ii ∫i vie˛ii persoanelor ∫i cu economisirea energiei,
conform normelor tehnice ∫i de siguran˛„ cuprinse Ón
reglement„rile tehnice Ón vigoare.
(7) Cheltuielile pentru modificarea instala˛iilor de distribu˛ie
a energiei electrice, ca urmare a racord„rii de noi utilizatori sau
a schimb„rii caracteristicilor energetice ini˛iale ale utilizatorilor
existen˛i, inclusiv pentru eliberarea unor amplasamente, sunt
suportate de cel care a generat modificarea, conform
reglement„rilor Ón vigoare.
(8) Œn cazul Ón care cheltuielile prev„zute la alin. (7) sunt
suportate de c„tre client, capacit„˛ile energetice rezultate pot fi
preluate cu just„ desp„gubire de c„tre operatorul de
distribu˛ie.“
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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,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 7, 16, 19 ∫i ale art. 41 din Legea energiei electrice
nr. 13/2007, excep˛ie ridicat„ de Alexandru Florescu Ón Dosarul nr. 2.918/2006 al Tribunalului D‚mbovi˛a — Sec˛ia
comercial„ ∫i de contencios administrativ.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 martie 2007.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

ORDIN
privind publicarea momentului ie∫irii din vigoare a unor tratate interna˛ionale
Œn temeiul art. 29 alin. (7), al art. 34 alin. (5) ∫i al art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
precum ∫i Ón temeiul art. 4 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Afacerilor Externe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul afacerilor externe adopt„ prezentul ordin.
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13. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii El Salvador, semnat la New York la
2 mai 1974, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri
nr. 763/1974 — iese din vigoare la 24 octombrie 2006;
14. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Filipine, semnat la Bucure∫ti la
19 martie 1992, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 230/1992 — iese din vigoare la 29 noiembrie 2006;
15. Acordul comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Gabon, semnat
la Bucure∫ti la 26 iunie 1975, ratificat prin Decretul nr. 121
din 23 octombrie 1975, publicat Ón Buletinul Oficial,
Partea I, nr. 116 din 5 noiembrie 1975 — iese din vigoare
la 26 decembrie 2006;
16. Acordul comercial ∫i de pl„˛i dintre Guvernul
Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii
Guineea, semnat la Bucure∫ti la 1 decembrie 1966, aprobat
prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri nr. 1.059/1967,
publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 18 mai
1967 — iese din vigoare la 21 iunie 2007;
17. Acordul de cooperare economic„ ∫i tehnic„ pe
termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia
∫i Guvernul Republicii Guineea Ecuatorial„, semnat la
Bucure∫ti la 10 aprilie 1978, aprobat prin Hot„r‚rea
Consiliului de Mini∫tri nr. 122/1978, publicat Ón Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 51 din 4 iulie 1978 — iese din vigoare
la 26 ianuarie 2007;
18. Acordul comercial pe termen lung dintre Guvernul
Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii
Guineea Ecuatorial„, semnat la Bucure∫ti la 10 aprilie
1978, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri
nr. 122/1978, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 51 din 4 iulie 1978 — iese din vigoare la 26 ianuarie
2007;
19. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Bucure∫ti la 3 mai
1991, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 430/1991,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 145
din 12 iulie 1991 — iese din vigoare la 27 februarie 2007;
20. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Regatului Ha∫emit al Iordaniei, semnat la Aman
la 26 iunie 1995, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 76/1996, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 38 din 22 februarie 1996 — iese din vigoare
la 23 februarie 2007;
21. Acordul comercial pe termen lung dintre Guvernul
Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Irak,
semnat la Bucure∫ti la 12 mai 1975, aprobat prin
Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri nr. 570/1975, publicat Ón
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 64 din 23 iunie 1975 — iese
din vigoare la 22 octombrie 2007;
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Art. 1. — Se aduce la cuno∫tin˛„ ie∫irea din vigoare a
urm„toarelor tratate:
1. Acordul de comer˛ liber dintre Rom‚nia ∫i Republica
Albania, semnat la Tirana la 21 februarie 2003, ratificat prin
Legea nr. 397/2003 — iese din vigoare la 1 ianuarie 2007;
2. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Algeriene Democratice ∫i Populare,
semnat la Alger la 28 iunie 1994, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 835/1994 — iese din vigoare la 14 martie
2007;
3. Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Australiei privind comer˛ul ∫i cooperarea economic„, semnat
la Bucure∫ti la 8 noiembrie 1995, ratificat prin Legea
nr. 13/1997 — iese din vigoare la 6 decembrie 2006;
4. Acordul comercial ∫i de cooperare economic„ dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bolivia, semnat
la Bucure∫ti la 9 octombrie 1995, ratificat prin Legea
nr. 36/1996 — iese din vigoare la 18 februarie 2007;
5. Acordul de comer˛ liber dintre Rom‚nia ∫i Bosnia ∫i
Her˛egovina, semnat la Sarajevo la 8 aprilie 2003, ratificat
prin Legea nr. 398/2003 — iese din vigoare la 1 ianuarie
2007;
6. Acordul comercial dintre Republica Socialist„ Rom‚nia
∫i Republica Volta Superioar„, semnat la Bruxelles la
1 septembrie 1970, ratificat prin Decretul nr. 20/1971 —
iese din vigoare la 21 martie 2007;
7. Acordul comercial dintre Republica Socialist„ Rom‚nia
∫i Canada, semnat la Ottawa la 16 iulie 1971, ratificat prin
Decretul nr. 318/1971 — iese din vigoare la 1 aprilie 2007;
8. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago la 6 martie
1991, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 372/1991 —
iese din vigoare la 1 ianuarie 2007;
9. Acordul comercial dintre Republica Socialist„ Rom‚nia
∫i Republica Ciad, semnat la Fort Lamy la 5 noiembrie
1969, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri
nr. 180/1970 — iese din vigoare la 18 martie 2007;
10. Acordul de cooperare economic„ ∫i tehnic„ dintre
Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul
Republicii Columbia, semnat la Bogota la 26 septembrie
1968, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri
nr. 2.790/1968 — iese din vigoare la 1 ianuarie 2007;
11. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Coreea, semnat la Bucure∫ti la
7 august 1990, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.015/1990 — iese din vigoare la 1 ianuarie 2007;
12. Acordul comercial ∫i de cooperare economic„ dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Cuba, semnat la
Havana la 5 februarie 1995, ratificat prin Legea nr. 11/1996
— iese din vigoare la 2 aprilie 2007;
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34. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Federale Nigeria, semnat la Bucure∫ti
la 15 octombrie 1991, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 820/1991, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 264 din 23 decembrie 1991 — iese din
vigoare la 23 februarie 2006;
35. Acordul de cooperare economic„, ∫tiin˛ific„ ∫i
tehnic„ dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Federal Militar al Republicii Federale a Nigeriei,
semnat la Lagos la 24 mai 1971, aprobat prin Hot„r‚rea
Consiliului de Mini∫tri nr. 731/1974, publicat Ón Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 79 din 29 iunie 1971 — iese din
vigoare la 1 ianuarie 2007;
36. Acordul comercial ∫i de cooperare economic„,
industrial„ ∫i tehnic„ dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Noii Zeelande, semnat la Wellington la 15 mai 1979,
ratificat prin Decretul nr. 350/1979, publicat Ón Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 80 din 9 octombrie 1979 — iese din
vigoare la 5 februarie 2007;
37. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Panama, semnat la Bucure∫ti la
18 octombrie 1991, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
Rom‚niei nr. 838/1991, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 2 din 9 ianuarie 1992 — iese din
vigoare la 26 mai 2007;
38. Acordul comercial pe termen lung dintre Guvernul
Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii
Rwandeze, semnat la Bucure∫ti la 29 mai 1981, aprobat
prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri nr. 123/1981, publicat
Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 58 din 15 august 1981 —
iese din vigoare la 4 martie 2007;
39. Acordul comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Democratice Sao
Tome ∫i Principe, semnat la Bucure∫ti la 20 decembrie
1975, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri
nr. 97/1976, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 25 din 22 martie 1976 — aplicat provizoriu de la data
semn„rii, Ó∫i Ónceteaz„ aplicarea la 11 septembrie 2007;
40. Acordul de cooperare economic„, industrial„ ∫i
tehnic„ dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Republicii Democratice Sao Tome ∫i Principe,
semnat la Bucure∫ti la 20 decembrie 1975, ratificat prin
Decretul nr. 99/1976, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 40 din 3 mai 1976 — iese din vigoare la
11 septembrie 2007;
41. Acordul comercial dintre Republica Socialist„
Rom‚nia ∫i Republica Senegal, semnat la Bucure∫ti la
29 aprilie 1969, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului de
Mini∫tri nr. 1.456/1969, publicat Ón Buletinul Oficial nr. 75
din 5 iulie 1969 — iese din vigoare la 1 ianuarie 2007;
42. Acordul de cooperare-economic„, tehnic„ ∫i ∫tiin˛ific„
dintre Republica Socialist„ Rom‚nia ∫i Republica Senegal,
semnat la Bucure∫ti la 24 aprilie 1976, ratificat prin
Decretul nr. 212/1976, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 69 din 13 iulie 1976 — iese din vigoare la 1 ianuarie
2007;
43. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Sierra Leone, semnat la Freetown la
4 decembrie 1973, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului de
Mini∫tri nr. 102/1976, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 25 din 22 martie 1976 — aplicat provizoriu de la data
semn„rii, Ó∫i Ónceteaz„ aplicarea la 1 ianuarie 2007;
44. Acordul comercial dintre Republica Socialist„
Rom‚nia ∫i Republica Singapore, semnat la Singapore, la
31 ianuarie 1967, ratificat prin Decretul nr. 384/1967,
publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 36 din 24 aprilie
1967 — iese din vigoare la 4 mai 2007;
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22. Acordul comercial pe termen lung dintre Guvernul
Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Imperial al
Iranului, semnat la Bucure∫ti la 12 octombrie 1972, aprobat
prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri nr. 1.569/1972 — iese
din vigoare la 1 ianuarie 2007;
23. Acordul de comer˛ liber dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Statului Israel, semnat la Bucure∫ti la 30 ianuarie
2001, ratificat prin Legea nr. 271/2001, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 281 din 30 mai
2001 — iese din vigoare la 1 ianuarie 2007;
24. Acordul de comer˛ liber dintre Rom‚nia ∫i Serbia ∫i
Muntenegru, semnat la Bucure∫ti la 23 decembrie 2003,
ratificat prin Legea nr. 188/2004, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 469 din 25 mai 2004 —
iese din vigoare la 1 ianuarie 2007;
25. Acordul comercial ∫i de cooperare economic„ dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Liban, semnat la
Bucure∫ti la 19 octombrie 1994, ratificat prin Legea
nr. 37/1996, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 111 din 30 mai 1996 — iese din vigoare la
19 decembrie 2006;
26. Acordul general de cooperare economic„, ∫tiin˛ific„
∫i tehnic„ dintre Republica Socialist„ Rom‚nia ∫i Jamahiria
Arab„ Libian„ Popular„ Socialist„, semnat la Tripoli la
6 martie 1985, ratificat prin Decretul nr. 149/1985, publicat
Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 25 mai 1985 —
iese din vigoare la 4 iulie 2007;
27. Acordul comercial pe termen lung dintre Guvernul
Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Mali,
semnat la Bamako la 24 mai 1977, ratificat prin Decretul
nr. 389/1977, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 118
din 17 noiembrie 1977 — iese din vigoare la 17 aprilie
2007;
28. Acordul de cooperare economic„ ∫i tehnic„ dintre
Republica Socialist„ Rom‚nia ∫i Republica Islamic„ a
Mauritaniei, semnat la Bucure∫ti la 25 iunie 1974, ratificat
prin Decretul nr. 236/1974, publicat Ón Buletinul Oficial,
Partea I, nr. 169 din 30 decembrie 1974 — iese din
vigoare la 1 ianuarie 2007;
29. Acordul comercial dintre Republica Socialist„
Rom‚nia ∫i Republica Islamic„ a Mauritaniei, semnat la
Nouakchott la 12 aprilie 1967, ratificat prin Decretul
nr. 892/1967, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din
15 septembrie 1967 — iese din vigoare la 19 martie 2007;
30. Acordul comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Mozambic,
semnat la Maputo la 17 noiembrie 1978, aprobat prin
Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri nr. 11/1979, publicat Ón
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 7 din 17 ianuarie 1979 —
iese din vigoare la 16 aprilie 2007;
31. Acordul de cooperare economic„ ∫i tehnico-∫tiin˛ific„
pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste
Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Mozambic, semnat la
Maputo la 17 noiembrie 1978, aprobat prin Hot„r‚rea
Consiliului de Mini∫tri nr. 11/1979, publicat Ón Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 7 din 17 ianuarie 1979 — iese din
vigoare la 16 aprilie 2007;
32. Acordul comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Uniunii Birmane, semnat la
Rangoon la 1 februarie 1969, intrat Ón vigoare la data
semn„rii — iese din vigoare la 1 februarie 2007;
33. Acordul comercial dintre Republica Socialist„
Rom‚nia ∫i Republica Niger, semnat la Niamey la 5 mai
1967, ratificat prin Decretul nr. 891/1967, publicat Ón
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 18 din 15 septembrie 1967
— iese din vigoare la 1 ianuarie 2007;
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Oficial, Partea I, nr. 99 din 7 august 1970 — iese din
vigoare la 6 decembrie 2007;
57. Acordul cu privire la cooperarea economic„ ∫i
tehnic„ dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Republicii Zambia, semnat la Bucure∫ti la 14 mai
1970, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri
nr. 921/1970, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 99 din 7 august 1970 — iese din vigoare la 26 iulie
2007;
58. Acordul de cooperare economic„ ∫i tehnic„ dintre
Republica Socialist„ Rom‚nia ∫i Republica Zimbabwe,
semnat la Bucure∫ti la 23 septembrie 1980, ratificat prin
Decretul nr. 67/1981, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I,
nr. 19 din 27 martie 1981 — iese din vigoare la 8 mai
2007;
59. Acordul central-european de comer˛ liber (CEFTA),
semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992, cu toate
amendamentele ulterioare, la care Rom‚nia a aderat prin
Legea nr. 90/1997, Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea pentru
Rom‚nia la 1 ianuarie 2007.
Art. 2. — Se dispune publicarea, Ón mod gratuit, Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a urm„toarelor
acorduri Óncheiate prin schimb de note verbale privind
ie∫irea din vigoare de la 1 ianuarie 2007 a urm„toarelor
acorduri interna˛ionale:
1. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Benin pentru Óncetarea
valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Dahomey,
semnat la Cotonou la data de 22 noiembrie 1975;
2. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bolivia pentru ie∫irea din
vigoare a Acordului comercial ∫i de cooperare economic„
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bolivia,
semnat la Bucure∫ti la 9 octombrie 1995;
3. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Burkina Faso pentru
ie∫irea din vigoare a Acordului comercial dintre R. S.
Rom‚nia ∫i Republica Voltei Superioare, semnat la
Ouagadougou la data de 1 septembrie 1970;
4. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Populare Democrate
Coreene pentru Óncetarea valabilit„˛ii Acordului dintre
Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene ∫i
Guvernul Rom‚niei privind comer˛ul ∫i cooperarea
economic„ ∫i plat„, semnat la Bucure∫ti la 19 octombrie
2000;
5. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Costa Rica pentru ie∫irea
din vigoare a Acordului comercial dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Republicii Costa Rica, semnat la San Jose la
12 iulie 1991;
6. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Arabe Egipt pentru
Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul
Republicii Arabe Egipt ∫i Guvernul Rom‚niei, semnat la
Cairo la 20 mai 1995;
7. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Etiopiei pentru Óncetarea valabilit„˛ii
Acordului comercial dintre Guvernul R.S. Rom‚nia ∫i
Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste, semnat la
Bucure∫ti la data de 27 iulie 1977;
8. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Etiopiei pentru Óncetarea valabilit„˛ii
Acordului dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul
Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste cu privire la
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45. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Damasc la
13 aprilie 1993, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 323/1993, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 186 din 2 august 1993 — iese din vigoare la
1 ianuarie 2007;
46. Acordul comercial dintre Republica Socialist„ Rom‚nia
∫i Republica Somalia, semnat la Bucure∫ti la 19 aprilie
1968, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri
nr. 1.186/1968, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 73
din 6 iunie 1968 — iese din vigoare la 18 martie 2007;
47. Acordul de cooperare economic„ ∫i tehnic„ dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Ceylonului, semnat la Colombo
la 9 februarie 1968, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 913/1968, publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59 din
10 mai 1968 — iese din vigoare la 1 ianuarie 2007;
48. Acordul de cooperare economic„ ∫i tehnic„ dintre
Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul
Republicii Democrate Sudan, semnat la Khartoum la
1 aprilie 1972, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri
nr. 697/1972 — iese din vigoare la 13 iulie 2007;
49. Acordul comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Democrate
Sudan, semnat la Khartoum la 1 aprilie 1972, aprobat prin
Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri nr. 697/1972 — iese din
vigoare la 13 iulie 2007;
50. Acordul comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Unite a
Tanzaniei, semnat la Dar Es Salaam la 31 mai 1968,
aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri nr. 1.869/1968,
publicat Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 119 din
9 septembrie 1968 — iese din vigoare la 5 octombrie 2006;
51. Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Regatului Thailandei, semnat la Bangkok la
29 aprilie 1997, ratificat prin Legea nr. 170/1998, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 381 din
6 octombrie 1998 — iese din vigoare la 30 iunie 2007;
52. Acordul pe termen lung de cooperare economic„,
industrial„ ∫i tehnic„ dintre Guvernul Republicii Socialiste
Rom‚nia ∫i Guvernul Statului Trinidad-Tobago, semnat la
Bucure∫ti la 12 iulie 1975, aprobat prin Hot„r‚rea
Consiliului de Mini∫tri nr. 811/1975, publicat Ón Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 97 din 6 septembrie 1975 — iese din
vigoare la 30 ianuarie 2007;
53. Acordul de cooperare economic„, ∫tiin˛ific„ ∫i
tehnic„ dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Tunisia, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995, ratificat
prin Legea nr. 60/1997, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 67 din 17 aprilie 1997, iese din
vigoare la 22 mai 2007;
54. Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii
Turkmenistan
cu
privire
la
rela˛iile
comercial-economice ∫i colaborarea tehnico-∫tiin˛ific„, semnat
la Bucure∫ti la 16 noiembrie 1994, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 92/1995, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 39 din 23 februarie 1995 — iese din
vigoare la 1 ianuarie 2007;
55. Acordul comercial ∫i de pl„˛i dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Socialiste Vietnam, semnat
la Hanoi la 4 decembrie 1991, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 64/1992, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 29 din 27 februarie 1992 — iese
din vigoare la 31 decembrie 2006;
56. Acordul comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Zambia, semnat
la Bucure∫ti la 14 mai 1970, aprobat prin Hot„r‚rea
Consiliului de Mini∫tri nr. 921/1970, publicat Ón Buletinul
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valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Republica Socialist„
Rom‚nia ∫i Republica Senegal, semnat la Bucure∫ti la
29 aprilie 1969;
19. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Arabe Siriene pentru
Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la
Damasc la 13 aprilie 1993;
20. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Unite Tanzania pentru
Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul
Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Unite
Tanzania, semnat la Dar es Salaam la data de 31 mai
1968;
21. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Togoleze pentru Óncetarea
valabilit„˛ii Acordului program privind dezvoltarea pe termen
lung a cooper„rii economice ∫i a schimburilor dintre
Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul
Republicii Togoleze, semnat la Bucure∫ti la 25 mai 1984;
22. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Togoleze pentru Óncetarea
valabilit„˛ii Acordului privind cooperarea economic„,
∫tiin˛ific„ ∫i tehnic„ dintre Guvernul Republicii Socialiste
Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Togoleze, semnat la Lomé
la data de 17 noiembrie 1975;
23. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Togoleze pentru Óncetarea
valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Togoleze,
semnat la Lomé la data de 17 noiembrie 1975;
24. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Tunisia pentru ie∫irea din
vigoare a Acordului comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la
3 februarie 1993;
25. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Uganda pentru Óncetarea
valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul R. S.
Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Uganda, semnat la
Kampala la data de 23 decembrie 1969;
26. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului
pentru Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Orientale a
Uruguayului, semnat la Bucure∫ti la data de 31 mai 1996.
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cooperare economic„ ∫i tehnic„, semnat la Bucure∫ti la
data de 7 decembrie 1978;
9. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Etiopiei pentru Óncetarea valabilit„˛ii
Protocolului dintre Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei
Socialiste ∫i Guvernul R. S. Rom‚nia privind cooperarea
economic„ ∫i tehnic„ ∫i rela˛iile comerciale, semnat la
Addis Abeba la data de 13 iulie 1983;
10. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Islamice Iran pentru
Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Islamice Iran, semnat la
Bucure∫ti la data de 3 februarie 1994;
11. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Malga∫e pentru Óncetarea
valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Malga∫e, semnat
la Tananarive la data de 23 mai 1970;
12. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Malga∫e pentru Óncetarea
valabilit„˛ii Acordului de cooperare economic„ dintre
Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii
Madagascar, semnat la Tananarive la 25 mai 1970;
13. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Maroc pentru Óncetarea
valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Regatului Maroc, semnat la
Bucure∫ti la 24 ianuarie 1969;
14. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru
Óncetarea valabilit„˛ii Acordului de Comer˛ dintre Guvernul
Statelor Unite Mexicane ∫i Guvernul Rom‚niei, semnat la
Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998;
15. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Namibia pentru Óncetarea
valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Namibia, semnat la Windhoek la data
de 14 mai 1991;
16. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Nepalului pentru Óncetarea
valabilit„˛ii Acordului comercial ∫i de pl„˛i dintre Guvernul
R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Regatului Nepal, semnat la
Kathmandu la 12 ianuarie 1984;
17. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru
Óncetarea valabilit„˛ii Acordului privind cooperarea
comercial„, economic„, industrial„ ∫i tehnic„ dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Islamice
Pakistan, semnat la Islamabad la data de 10 iulie 1995;
18. Acordul prin schimb de note verbale dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Senegal pentru Óncetarea
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Ministrul afacerilor externe,
Mihai-R„zvan Ungureanu

Bucure∫ti, 13 martie 2007.
Nr. 629.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite prezint„ salutul s„u Misiunii Permanente a Republicii Benin
la Na˛iunile Unite ∫i, cu referire la procesul de compatibilizare cu dreptul comunitar a cadrului juridic bilateral, are
onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Œn conformitate cu articolul 54 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea rom‚n„ dore∫te
convenirea unui acord cu Republica Benin cu privire la ie∫irea din vigoare a Acordului comercial dintre Guvernul
Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Dahomey, semnat la data de 22 noiembrie 1975, prin Óncheierea
unui schimb de note verbale Óntre p„r˛i, care va avea efect de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Œn consecin˛„, Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite are onoarea de a propune, Ón numele
Guvernului Rom‚niei, Óncheierea unui acord prin schimb de note verbale av‚nd urm„torul con˛inut:
îGuvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Benin convin ca Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste
Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Dahomey, semnat la data de 22 noiembrie 1975 s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Dac„ aceast„ propunere este acceptat„ de Guvernul Republicii Benin, prezenta not„ verbal„ Ómpreun„ cu nota
verbal„ de r„spuns a Misiunii Permanente a Republicii Benin la Na˛iunile Unite vor constitui un acord Óntre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Benin pentru Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Dahomey, semnat la data de 22 noiembrie 1975, care va intra Ón vigoare la
data primirii Notei verbale de r„spuns a Guvernului Republicii Benin ∫i va avea efect de la data ader„rii Rom‚niei la
Uniunea European„.“
Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Misiunii Permanente a
Republicii Benin la Na˛iunile Unite asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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New York, 20 februarie 2006.
Misiunii Permanente a Republicii Benin la Na˛iunile Unite
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Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite prezint„ salutul s„u Misiunii Permanente a Republicii Benin
la Na˛iunile Unite ∫i are onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Av‚nd Ón vedere aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ la data de 1 ianuarie 2007, precum ∫i obliga˛ia care
decurge din art. 6.10 din Actul privind condi˛iile de aderare, anexat Tratatului de aderare a Rom‚niei la Uniunea
European„, semnat la Luxemburg la data de 25 aprilie 2005, de a asigura conformitatea cu dreptul comunitar european
a tuturor tratatelor la care este parte, este necesar ca toate tratatele con˛in‚nd dispozi˛ii privitoare la comer˛ ∫i la rela˛ii
comerciale s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Œncetarea valabilit„˛ii acestor
tratate este motivat„ de faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, dup„ aderare, competen˛a de a reglementa
aspectele relative la comer˛ul interna˛ional, Ón cadrul politicii comerciale comune.
Av‚nd Ón vedere aspectele men˛ionate mai sus, partea rom‚n„ propune autorit„˛ilor Republicii Benin de a agrea
ca Acordul comercial Óntre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Dahomey, semnat la data de
22 noiembrie 1975 ∫i Acordul privind cooperarea economic„ ∫i tehnic„ dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Republicii Dahomey, semnat la data de 22 noiembrie 1975, s„ Ó∫i Ónceteze valabilitatea de la data de 1
ianuarie 2007. Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ autorit„˛ile Republicii Benin accept„ ca acordurile men˛ionate s„ Ó∫i
Ónceteze valabilitatea Óncep‚nd cu aceast„ dat„.
Dac„ autorit„˛ile Republicii Benin nu sunt de acord cu aceast„ propunere, partea rom‚n„ va considera prezenta
not„ verbal„ ca o notificare a voin˛ei sale de a denun˛a Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia
∫i Guvernul Republicii Dahomey, semnat la data de 22 noiembrie 1975, ∫i Acordul privind cooperarea economic„ ∫i
tehnic„ Óntre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Dahomey, semnat la data de 22 noiembrie
1975, Ón conformitate cu articolul 54 a) din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor ∫i clauzele finale ale celor
dou„ acorduri. Œn consecin˛„, Acordul comercial Óntre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii
Dahomey, semnat la data de 22 noiembrie 1975, Ó∫i va Ónceta valabilitatea Óncep‚nd cu 14 iulie 2007, potrivit art. 14, ∫i
Acordul privind cooperarea economic„ ∫i tehnic„ Óntre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii
Dahomey, semnat la data de 22 noiembrie 1975, Óncep‚nd cu 22 iulie 2007, potrivit art. 11.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea sa c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea economic„ dintre Rom‚nia ∫i
Republica Benin vor continua ∫i se vor consolida pe baza raporturilor juridice existente Óntre Uniunea European„ ∫i
Republica Benin.
Partea rom‚n„ roag„ Republica Benin s„ Ói confirme primirea prezentei note verbale.
Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Misiunii Permanente a
Republicii Benin la Na˛iunile Unite asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.

New York, 31 iulie 2006.
Misiunea Permanent„ a Republicii Benin la Na˛iunile Unite
Nr. 532/MPB/CM/ATT/06
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Misiunea Permanent„ a Republicii Benin la Na˛iunile Unite prezint„ salutul s„u Misiunii Permanente a Rom‚niei
la Na˛iunile Unite ∫i are onoarea de a confirma primirea notelor verbale nr. 556 din 20 februarie 2006 ∫i nr. 2.285 din
31 iulie 2006 privind Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Dahomey ∫i Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia, semnat la data de 22 noiembrie 1975, ∫i a Acordului privind cooperarea economic„ ∫i tehnic„ Óntre
Guvernul Republicii Dahomey ∫i Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia, semnat la data de 22 noiembrie 1975.
Œn urma propunerii f„cute de Guvernul rom‚n, Guvernul beninez nu are nicio obiec˛ie cu privire la Óncheierea
unui acord prin schimb de note verbale pentru Óncetarea valabilit„˛ii celor dou„ acorduri men˛ionate mai sus, av‚nd
urm„torul con˛inut:
îGuvernul Republicii Benin ∫i Guvernul Rom‚niei sunt de acord ca Acordul comercial dintre Guvernul Republicii
Dahomey ∫i Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia, semnat la data de 22 noiembrie 1975, ∫i Acordul privind cooperarea
economic„ ∫i tehnic„ dintre Guvernul Republicii Dahomey ∫i Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia, semnat la data de
22 noiembrie 1975, s„-∫i Ónceteze valabilitatea Óncep‚nd de la data de 1 ianuarie 2007, data ader„rii Rom‚niei la
Uniunea European„.
Guvernul Republicii Benin Ó∫i exprim„ dorin˛a de a consolida rela˛iile bilaterale cu Guvernul Rom‚niei prin
definirea unui nou cadru de cooperare comercial„ ∫i tehnic„, ˛in‚nd cont de noile realit„˛i ale Rom‚niei, Ón calitatea sa
de stat membru al Uniunii Europene.“
Misiunea Permanent„ a Republicii Benin la Na˛iunile Unite folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Misiunii
Permanente a Rom‚niei la Na˛iunile Unite asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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Misiunii Permanente a Rom‚niei la Na˛iunile Unite
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Ambasada Rom‚niei la Lima prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Bolivia ∫i are
onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Av‚nd Ón vedere c„ Rom‚nia va adera la Uniunea European„ la 1 ianuarie 2007, precum ∫i faptul c„, Ón
conformitate cu articolul 6.10 din Actul privind condi˛iile ader„rii, anexat Tratatului privind aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, Rom‚nia trebuie s„ aduc„ Ón conformitate cu dreptul comunitar
tratatele interna˛ionale la care este parte, este necesar ca tratatele bilaterale care con˛in prevederi referitoare la comer˛
sau rela˛iile comerciale s„ ias„ din vigoare cu efect de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Ie∫irea din
vigoare a acestor tratate este motivat„ de faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, Óncep‚nd cu data ader„rii,
competen˛a reglement„rii aspectelor interna˛ionale referitoare la comer˛, Ón cadrul politicii comerciale comune.
Œn acest context, partea rom‚n„ propune p„r˛ii boliviene convenirea ie∫irii din vigoare prin acordul p„r˛ilor a
Acordului comercial ∫i de cooperare economic„ Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bolivia, semnat la
9 octombrie 1995, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007. Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ partea bolivian„ ar confirma
acest acord.
Dac„ partea bolivian„ nu comunic„ acordul s„u cu privire la aceast„ propunere, partea rom‚n„ va considera
prezenta not„ verbal„ ca fiind notificarea voin˛ei sale de denun˛are a Acordului comercial ∫i de cooperare economic„
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bolivia, semnat la 9 octombrie 1995, Ón conformitate cu articolul 54 litera a)
din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor. Œn consecin˛„, acordul Ó∫i va Ónceta valabilitatea, Ón conformitate cu
articolul 17 al acestuia, la 18 februarie 2007.
Œn conformitate cu articolul 70 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, ie∫irea din vigoare a acordului
nu va aduce atingere niciunui drept, obliga˛ii sau situa˛ii juridice create prin executarea acordului, Ónainte de denun˛area
acestuia.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea economic„ dintre Rom‚nia ∫i
Republica Bolivia vor continua ∫i se vor consolida, Ón baza raporturilor juridice existente Óntre Uniunea European„ ∫i
Republica Bolivia. De asemenea, ie∫irea din vigoare a acordului nu va afecta Ón niciun mod rela˛iile foarte bune
existente Óntre cele dou„ p„r˛i ∫i partea rom‚n„ este convins„ c„ aderarea la Uniunea European„ va duce la Ónt„rirea
acestor rela˛ii.
Œn acest context, partea rom‚n„ reitereaz„ dorin˛a sa de a ini˛ia negocieri cu privire la Óncheierea unui nou acord
de cooperare economic„, care s„ fie compatibil cu obliga˛iile Rom‚niei rezultate din aderarea la Uniunea European„.
Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ partea bolivian„ va confirma primirea prezentei note verbale.
Ambasada Rom‚niei la Lima folose∫te ∫i acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii
Bolivia asigurarea distinsei sale considera˛iuni.
Lima, 12 aprilie 2006.
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Bolivia
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Republica Bolivia
Ministerul Rela˛iilor Externe ∫i Cultelor
VECE-DGNE-DEC-22/2006
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Ministerul Rela˛iilor Externe ∫i Cultelor al Boliviei — Departamentul pentru Rela˛ii Economice ∫i Comer˛ Exterior
prezint„ salutul s„u Ambasadei Rom‚niei ∫i are onoarea s„ Ónainteze r„spunsul la Nota verbal„ a acesteia nr. 408,
dup„ cum urmeaz„:
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bolivia, Ón conformitate cu articolul 54 al Conven˛iei de la Viena din
1969, hot„r„sc c„ la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„ Conven˛ia Comercial„ ∫i de Cooperare Economic„
semnat„ Óntre cele dou„ state la 9 octombrie 1995 ∫i intrat„ Ón vigoare la 7 martie 1997 Ó∫i va Ónceta valabilitatea.
Œncetarea efectelor acestei Conven˛ii nu va afecta drepturile ∫i obliga˛iile asumate anterior, p‚n„ la finalizarea
acestora.
Astfel, Nota verbal„ nr. 408 a Ambasadei Rom‚niei de la Lima, datat„ 12 aprilie 2006, ∫i nota prezent„
constituie Acordul dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Bolivia pentru Óncetarea valabilit„˛ii Conven˛iei
Comerciale ∫i de Cooperare Economic„ semnat„ Óntre cele dou„ Guverne. Acest acord va intra Ón vigoare la data primirii
ultimei notific„ri prin care p„r˛ile comunic„ Óndeplinirea procedurilor interne necesare Ón acest scop.
Ministerul Rela˛iilor Externe ∫i Cultelor — Departamentul pentru Rela˛ii Economice ∫i Comer˛ Exterior transmite
Ambasadei Rom‚niei asigur„rile celei mai Ónalte ∫i distinse considera˛ii.
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La Paz, 15 septembrie 2006.
Ambasadei Rom‚niei
Lima, Peru
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Misiunea Permanent„ a Rom‚niei pe l‚ng„ Na˛iunile Unite prezint„ salutul s„u Misiunii Permanente a Burkinei
Faso pe l‚ng„ Na˛iunile Unite ∫i are onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Av‚nd Ón vedere aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ la data de 1 ianuarie 2007, precum ∫i obliga˛ia care
decurge din art. 6.10 din Actul privind condi˛iile de aderare, anexat Tratatului de aderare a Rom‚niei la Uniunea
European„, semnat la Luxemburg la data de 25 aprilie 2005, de a asigura conformitatea cu dreptul comunitar european
a tuturor tratatelor la care este parte, este necesar ca toate tratatele con˛in‚nd dispozi˛ii privitoare la comer˛ ∫i la rela˛ii
comerciale s„ Ó∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Œncetarea valabilit„˛ii acestor
tratate este motivat„ de faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, dup„ aderare, competen˛a de a reglementa
aspectele relative la comer˛ul interna˛ional Ón cadrul politicii comerciale comune.
Av‚nd Ón vedere aspectele men˛ionate mai sus, prin prezenta not„ verbal„, partea rom‚n„ agrearea ca Acordul
comercial dintre R.S. Rom‚nia ∫i Republica Voltei Superioare, semnat la data de 1 septembrie 1970, s„ Ó∫i Ónceteze
valabilitatea Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007. Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ autorit„˛ile Burkinei Faso ar accepta ca acordul
men˛ionat s„ ias„ din vigoare la data men˛ionat„.
Dac„ autorit„˛ile Burkinei Faso nu sunt de acord cu aceast„ propunere, partea rom‚n„ va considera prezenta
not„ verbal„ ca o notificare a voin˛ei sale de a denun˛a Acordul comercial dintre R.S. Rom‚nia ∫i Republica Voltei
Superioare, semnat la data de 1 septembrie 1970, Ón conformitate cu articolul 54 a) din Conven˛ia de la Viena privind
dreptul tratatelor ∫i cu clauzele finale ale acordului. Œn consecin˛„, acordul Ó∫i Ónceteaz„ valabilitatea Óncep‚nd cu
21 martie 2007, potrivit articolului s„u 12.
Potrivit art. 70 al Conven˛iei de la Viena privind dreptul tratatelor, terminarea acestui acord nu va afecta
drepturile, obliga˛iile ∫i situa˛iile juridice create prin executarea acordului Ónainte de terminarea sa.
Œn acela∫i timp, partea rom‚n„ propune Burkinei Faso s„ convin„ ca Acordul-program privind dezvoltarea pe
termen lung a cooper„rii economice ∫i a schimburilor comerciale Óntre R.S. Rom‚nia ∫i Republica Voltei Superioare,
semnat la data de 26 iulie 1984, s„ nu mai intre Ón vigoare.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea sa c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea economic„ Óntre Rom‚nia ∫i
Burkina Faso vor continua ∫i se vor consolida pe baza raporturilor juridice existente Óntre Uniunea European„ ∫i Burkina
Faso. Astfel, terminarea acestor acorduri nu va afecta rela˛iile excelente Óntre cele dou„ p„r˛i. Partea rom‚n„ este
convins„ c„ aderarea la Uniunea European„ va conduce la consolidarea acestor rela˛ii.
Partea rom‚n„ roag„ Burkina Faso s„ Ói confirme primirea prezentei note verbale.
Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Misiunii Permanente a
Burkinei Faso la Na˛iunile Unite asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
New York, 26 septembrie 2006.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Misiunea Permanent„ a Burkinei Faso la Na˛iunile Unite prezint„ salutul s„u Misiunii Permanente a Rom‚niei la
Na˛iunile Unite ∫i, referindu-se la Nota verbal„ nr. 3.025 din 26 septembrie 2006 privind situa˛ia juridic„ a dou„ acorduri
Óncheiate Óntre Burkina Faso ∫i Rom‚nia, are onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Guvernul Burkinei Faso Ó∫i exprim„ acordul pentru Óncetarea valabilit„˛ii, Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007, a Acordului
comercial dintre R.S. Rom‚nia ∫i Republica Voltei Superioare, semnat la Ouagadougou la data de 1 septembrie 1970.
Totu∫i, potrivit dispozi˛iilor acestui acord, Óncetarea valabilit„˛ii nu afecteaz„ drepturile, obliga˛iile ∫i situa˛iile juridice create
prin executarea acestui acord, Ónainte de terminarea sa, acest lucru fiind valabil pe o durat„ de 3 luni, de la 1 ianuarie
2007 p‚n„ la 31 martie 2007.
Œn ceea ce prive∫te Acordul-program privind dezvoltarea pe termen lung a cooper„rii economice ∫i a schimburilor
comerciale dintre R.S. Rom‚nia ∫i Republica Voltei Superioare, semnat la data de 26 iulie 1984, Guvernul Burkinei Faso
Ó∫i exprim„ acordul pentru propunerea rom‚n„ de a nu mai intra Ón vigoare.
Misiunea Permanent„ a Burkinei Faso la Na˛iunile Unite folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Misiunii
Permanente a Rom‚niei la Na˛iunile Unite asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ambasadei Republicii Populare Democrate Coreene
Ón Rom‚nia ∫i, cu referire la procesul de aducere Ón conformitate cu dreptul comunitar a cadrului juridic bilateral, are
onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Dup„ cum s-a explicat Ón cadrul consult„rilor bilaterale ce au avut loc la Bucure∫ti, Ón perioada 11—12 mai 2006,
Ón conformitate cu articolul 6 paragraful 10 din Actul privind condi˛iile de aderare, anexat Tratatului de aderare a
Republicii Bulgaria ∫i Rom‚niei la Uniunea European„, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, Rom‚nia are obliga˛ia de
a aduce Ón conformitate cu dreptul comunitar toate acordurile bilaterale la care este parte. Œn consecin˛„, va fi necesar ca
toate acordurile bilaterale ce con˛in prevederi referitoare la comer˛ ∫i la cooperarea comercial„ s„ Ó∫i Ónceteze
valabilitatea, Óncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Œncetarea valabilit„˛ii acestor acorduri este
motivat„ de faptul c„, dup„ data ader„rii, Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, competen˛a de a reglementa aspectele
legate de comer˛ul interna˛ional, Ón cadrul Politicii Comerciale Comune a Uniunii Europene.
Av‚nd Ón vedere c„ aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ va avea loc la 1 ianuarie 2007 ∫i, pentru a se
conforma obliga˛iilor ce deriv„ de aici, partea rom‚n„ propune autorit„˛ilor Republicii Democrate Populare Coreene
convenirea Óncet„rii valabilit„˛ii Acordului dintre Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene ∫i Guvernul Rom‚niei
privind comer˛ul ∫i cooperarea economic„ ∫i plat„, semnat la Bucure∫ti la 19 octombrie 2000, Óncep‚nd cu 1 ianuarie
2007. Partea rom‚n„ ar aprecia acceptarea de c„tre autorit„˛ile Republicii Populare Democrate Coreene a acestei
propuneri.
Œn cazul Ón care autorit„˛ile Republicii Populare Democrate Coreene nu sunt de acord cu aceast„ propunere,
partea rom‚n„ va considera prezenta not„ verbal„ drept o notificare a inten˛iei sale de a denun˛a Acordul dintre
Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene ∫i Guvernul Rom‚niei privind comer˛ul ∫i cooperarea economic„ ∫i
plat„, semnat la Bucure∫ti la 19 octombrie 2000, Ón conformitate cu articolul 54 litera a) din Conven˛ia de la Viena
privind dreptul tratatelor ∫i cu clauzele finale ale Acordului (articolul 11). Œn consecin˛„, acordul Ó∫i va Ónceta valabilitatea
la 14 mai 2007.
Œn conformitate cu articolul 70 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, Óncetarea valabilit„˛ii acestui
acord nu va aduce atingere niciunui drept, obliga˛ie sau situa˛ie legal„ creat„ prin aplicarea Acordului, Ónainte de
Óncetarea valabilit„˛ii.
Partea rom‚n„ ar aprecia ca autorit„˛ile din Republica Popular„ Democrat„ Coreean„ s„ confirme primirea
prezentei note verbale.
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Republicii Populare
Democrate Coreene asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
Bucure∫ti, 19 septembrie 2006.

Ambasada Republicii Populare Democrate Coreene Ón Rom‚nia
Nr. 40/2006
Ambasada Republicii Populare Democrate Coreene Ón Rom‚nia prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe
al Rom‚niei — Oficiul de drept comunitar ∫i, cu referire la Nota verbal„ nr. H 2-1-1/1112, are onoarea de a-l informa c„
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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partea R. P. D. Coreean„ a decis s„ anuleze Acordul dintre Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene ∫i
Guvernul Rom‚niei privind comer˛ul ∫i cooperarea economic„ ∫i plat„, semnat la Bucure∫ti la 19 octombrie 2000.
Ambasada Republicii Populare Democrate Coreene Ón Rom‚nia folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului
Afacerilor Externe — Oficiul de drept comunitar asigurarea deosebitei considera˛ii.
Bucure∫ti, 26 octombrie 2006.
Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei
Oficiul de drept comunitar
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Ambasada Rom‚niei la Ciudad de Mexico prezint„ salutul s„u Ministerului Comer˛ului Exterior al Republicii Costa
Rica ∫i, Ón contextul procesului de aducere Ón conformitate cu dreptul comunitar a cadrului juridic bilateral, are onoarea
de a-i comunica urm„toarele:
Potrivit articolului 54 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea rom‚n„ dore∫te s„ convin„ cu
Republica Costa Rica Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Costa
Rica, prin Óncheierea unui acord prin schimb de note verbale Óntre p„r˛i.
Œn consecin˛„, Ambasada Rom‚niei are onoarea de a propune, Ón numele Guvernului Rom‚niei, Óncheierea unui
acord prin schimb de note verbale cu urm„torul con˛inut:
î1. Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Costa Rica convin ca Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Republicii Costa Rica s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
2. Œncetarea acordului nu afecteaz„ niciun drept, obliga˛ie sau situa˛ie juridic„ a p„r˛ilor creat„ Ón cursul execut„rii
acordului Ónainte de terminarea sa.“
Dac„ aceast„ propunere este acceptat„ de Guvernul Republicii Costa Rica, aceast„ not„ verbal„ Ómpreun„ cu nota verbal„
de r„spuns a Ministerului Comer˛ului Exterior al Republicii Costa Rica vor constitui un acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Costa Rica pentru terminarea Acordului comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Costa Rica care va
intra Ón vigoare la data primirii ultimei notific„ri prin care p„r˛ile Ó∫i comunic„ reciproc Óndeplinirea procedurilor interne necesare.
Ambasada Rom‚niei folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Comer˛ului Exterior al Republicii Costa
Rica asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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Ministerului Comer˛ului Exterior al Republicii Costa Rica
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Ministerul Comer˛ului Exterior al Republicii Costa Rica prezint„ salutul s„u onorabilei Ambasade a Rom‚niei Ón
Mexico City ∫i, Ón contextul procesului de aducere Ón conformitate cu dreptul comunitar a cadrului juridic bilateral, are
onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Potrivit articolului 54 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea rom‚n„ dore∫te s„ convin„ cu
Republica Costa Rica Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Costa Rica ∫i Guvernul
Rom‚niei, prin Óncheierea unui acord prin schimb de note verbale Óntre p„r˛i.
Œn consecin˛„, Ministerul Comer˛ului Exterior al Republicii Costa Rica are onoarea de a exprima, Ón numele Guvernului
Republicii Costa Rica, acordul s„u privind Óncheierea unui Acord prin schimb de note verbale cu urm„torul con˛inut:
1. Guvernul Republicii Costa Rica si Guvernul Rom‚niei convin ca Acordul comercial dintre Guvernul Republicii
Costa Rica ∫i Guvernul Rom‚niei s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
2. Œncetarea acordului nu afecteaz„ niciun drept, obliga˛ie sau situa˛ie juridic„ a p„r˛ilor creat„ Ón cursul execut„rii
Acordului Ónainte de terminarea sa.
Ministerul Comer˛ului Exterior comunic„ onorabilei Ambasade a Rom‚niei Ón Mexico City c„ Nota verbal„ a
Ambasadei nr. 237 din 23 februarie 2006 Ómpreun„ cu aceast„ not„ verbal„ de r„spuns vor constitui un acord Óntre
Guvernul Republicii Costa Rica ∫i Guvernul Rom‚niei pentru terminarea Acordului comercial dintre Guvernul Republicii
Costa Rica ∫i Guvernul Rom‚niei, care va intra Ón vigoare la data primirii ultimei notific„ri prin care P„r˛ile informeaz„ in
leg„tur„ cu Óndeplinirea procedurilor interne necesare.
Ministerul Comer˛ului Exterior folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Rom‚niei Ón Mexico City
asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
San Jose, 19 mai 2006.
Onorabilei Ambasade a Rom‚niei Ón Mexico City
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 336/18.V.2007
Nr. H2-1-1/798

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ambasadei Republicii Arabe Egipt la Bucure∫ti ∫i
are onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Av‚nd Ón vedere c„ Rom‚nia va adera la Uniunea European„ la 1 ianuarie 2007, precum ∫i faptul c„, Ón
conformitate cu articolul 6.10 din Actul privind condi˛iile ader„rii, anexat Tratatului privind aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, Rom‚nia trebuie s„ aduc„ Ón conformitate cu dreptul comunitar
tratatele interna˛ionale la care este parte, este necesar ca tratatele bilaterale care con˛in prevederi referitoare la comer˛
sau rela˛iile comerciale s„ ias„ din vigoare cu efect de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Ie∫irea din
vigoare a acestor tratate este motivat„ de faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, Óncep‚nd cu data ader„rii,
competen˛a reglement„rii aspectelor interna˛ionale referitoare la comer˛, Ón cadrul politicii comerciale comune.
Prin urmare, partea rom‚n„ propune p„r˛ii egiptene convenirea ie∫irii din vigoare prin acordul p„r˛ilor a Acordului
comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la 24 noiembrie 1994, Óncep‚nd cu data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, 1 ianuarie 2007. Partea rom‚n„ ar aprecia Ón mod deosebit primirea unui
r„spuns pozitiv al p„r˛ii egiptene cu privire la aceast„ propunere.
Œn cazul Ón care partea egiptean„ nu este de acord cu propunerea de mai sus, partea rom‚n„ va considera
prezenta not„ verbal„ ca exprim‚nd voin˛a sa de a denun˛a Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Arabe Egipt, semnat la 24 noiembrie 1994, Ón conformitate cu articolul 54 litera a) din Conven˛ia de la Viena
privind dreptul tratatelor. Œn consecin˛„, Acordul Ó∫i va Ónceta valabilitatea, Ón conformitate cu articolul 12 al acestuia, la
data de 25 ianuarie 2007.
Œn conformitate cu articolul 70 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, ie∫irea din vigoare a acordului
nu va aduce atingere niciunui drept, obliga˛ii sau situa˛ii juridice create prin executarea acordului, Ónainte de denun˛area
acestuia.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea economic„ Óntre Rom‚nia ∫i
Republica Arab„ Egipt vor continua ∫i se vor consolida, Ón baza celorlalte acorduri bilaterale existente Óntre cele dou„
p„r˛i, precum ∫i a raporturilor juridice existente Óntre Uniunea European„ ∫i Republica Arab„ Egipt, Ón cadrul
parteneriatului euro-mediteraneean. De asemenea, ie∫irea din vigoare a acordului nu va afecta Ón niciun mod rela˛iile
foarte bune existente Óntre cele dou„ p„r˛i ∫i partea rom‚n„ este convins„ c„ aderarea la Uniunea European„ va duce
la Ónt„rirea acestor rela˛ii.
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Œn plus, partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ dorin˛a de a Óncheia Ón rela˛ia cu Republica Arab„ Egipt un nou acord privind
cooperarea economic„ tehnic„ ∫i ∫tiin˛ific„, care s„ fie compatibil cu obliga˛iile Rom‚niei rezultate din aderarea la
Uniunea European„. Œn acest sens, partea rom‚n„ ar aprecia dac„ partea egiptean„ ar fi de acord cu Ónceperea
negocierilor c‚t mai cur‚nd.
Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ partea egiptean„ va confirma primirea prezentei note verbale.
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei folose∫te ∫i acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Republicii Arabe
Egipt asigurarea distinsei sale considera˛ii.
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Bucure∫ti, 11 iulie 2006.

Ambasada Republicii Arabe Egipt la Bucure∫ti
Nr. 116
Ambasada Republicii Arabe Egipt Ón Bucure∫ti prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei ∫i,
cu referire la notele verbale nr. H2-1-1/848, datat„ 21 iulie 2006, ∫i nr. H2-1-1/798, datat„ 11 iulie 2006, ambasada are
onoarea s„ informeze ministerul c„ autorit„˛ile competente egiptene au aprobat urm„toarele:
1. Ie∫irea din vigoare a Acordului Comercial dintre Guvernul Republicii Arabe Egipt ∫i Guvernul Rom‚niei, semnat
la 20 mai 1995, lu‚nd Ón considerare c„ art. 12 din acordul sus-men˛ionat stipuleaz„ c„ ie∫irea din vigoare nu va
determina oprirea proiectelor Óntreprinse Ón timpul perioadei de valabilitate a acordului;
2. Desf„∫urarea unei runde de negocieri pentru amendarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Republicii Arabe Egipt privind cooperarea economic„, ∫tiin˛ific„ ∫i tehnic„, semnat la Bucure∫ti la 24 noiembrie 1994.
Ambasada Republicii Arabe Egipt Ón Bucure∫ti folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe
al Rom‚niei asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
14 august 2006.
Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Ambasada Rom‚niei la Addis Abeba prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Etiopiei ∫i, cu privire la
procesul de armonizare a cadrului juridic bilateral cu legisla˛ia comunitar„, are onoarea de a comunica urm„toarele:
1. Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ satisfac˛ia cu privire la maniera constructiv„ ∫i eficient„ Ón care s-a desf„∫urat
recenta rund„ de negocieri bilaterale ∫i sper„ c„ asigurarea conformit„˛ii acordurilor economice cu legisla˛ia UE va
constitui o cale c„tre dezvoltarea unei colabor„ri fructuoase Ón cadrul comunitar.
2. Partea rom‚n„ informeaz„ partea etiopian„ c„ Acordul comercial semnat pe 27 iulie 1977 con˛ine prevederi
legate direct de politica comercial„ comun„, care reprezint„ o parte esen˛ial„ a acquis-ului comunitar (titlul IX — Politica
comercial„ comun„ din Tratatul instituind Comunitatea European„).
Astfel cum este cunoscut, din momentul ader„rii, un stat membru al Uniunii Europene nu mai poate Óncheia
acorduri bilaterale Ón domeniul comercial, competen˛a Ón acest domeniu apar˛in‚nd Ón exclusivitate Comunit„˛ii Europene
(art. 133 din Tratatul instituind Comunitatea European„). Din cauza acestei deleg„ri de competen˛e, partea rom‚n„ nu
poate p„stra acordurile comerciale dup„ momentul ader„rii la Uniunea European„.
3. Œn consecin˛„, partea rom‚n„ dore∫te s„ convin„ cu partea etiopian„ ie∫irea din vigoare a Acordului comercial
dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste, semnat pe data de 27 iulie 1977,
printr-un acord Óncheiat prin schimb de note verbale Óntre p„r˛i, care va intra Ón vigoare din momentul ader„rii Rom‚niei
la Uniunea European„.
4. Astfel, Ambasada Rom‚niei are onoarea de a propune, Ón numele Guvernului Rom‚niei, Óncheierea unui acord
prin schimb de note verbale, cu urm„torul con˛inut:
îGuvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Etiopiei sunt de acord ca Acordul comercial dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i
Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste, semnat pe data de 27 iulie 1977, s„ Ó∫i Ónceteze valabilitatea de la data
ader„rii Rom‚niei la UE.“
Dac„ aceast„ propunere este acceptat„ de Guvernul Etiopiei, aceast„ not„ verbal„, Ómpreun„ cu nota verbal„ de
r„spuns din partea Ministerului Afacerilor Externe al Etiopiei, care va avea acela∫i con˛inut, vor constitui un acord Óntre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Etiopiei pentru Óncetarea valabilit„˛ii celor dou„ acorduri, care va intra Ón vigoare la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Ambasada Rom‚niei folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe ale Etiopiei asigurarea
Ónaltei sale considera˛ii.
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Ministerul Afacerilor Externe
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Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Democrate Etiopia prezint„ salutul s„u Ambasadei Rom‚niei la
Addis Abeba, Etiopia, ∫i are onoarea de a se referi la Nota sa verbal„ nr. 1.038 din 4 noiembrie 2005 cu privire la
cererea referitoare la ie∫irea din vigoare a Acordului comercial dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Militar
Provizoriu al Etiopiei Socialiste, semnat la Bucure∫ti pe data de 27 iulie 1977.
Ministerul are onoarea de a confirma Ambasadei primirea Notei verbale nr. 1.038 din 4 noiembrie 2005, care
propune ie∫irea din vigoare a Acordului comercial dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei
Socialiste, semnat pe data de 27 iulie 1977, de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Ministerul confirm„ Ambasadei c„ acordul ∫i-a Óncetat valabilitatea, Ón conformitate cu Nota sa verbal„ nr. 1.038
din 4 noiembrie 2005, care prevede c„ Guvernul Etiopiei ∫i Guvernul Rom‚niei sunt de acord ca Acordul comercial
dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste, semnat pe data de 27 iulie 1977, s„
Ó∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Œn acest context, Guvernul Etiopiei este de
acord ca Acordul comercial Óntre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste, semnat pe
data de 27 iulie 1977, s„ Ó∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Cu privire la
respectarea obliga˛iilor Ónc„ neÓndeplinite, dac„ acestea exist„, din contractele comerciale intrate Ón vigoare Ónainte de
aderarea Rom‚niei la Uniunea European„, acordul va continua s„ aib„ efect, Ón ciuda ie∫irii din vigoare a acordului
comercial, Ón conformitate cu art. XIV din acord ∫i cu art. 70 (1,b) din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Democrate Etiopia folose∫te aceast„ ocazie pentru a reÓnnoi
Ambasadei Rom‚niei asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.

Addis Abeba, 19 decembrie 2005.
Ambasadei Rom‚niei
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Ambasada Rom‚niei la Addis Abeba prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Etiopiei ∫i, cu privire la
procesul de armonizare a cadrului juridic bilateral cu legisla˛ia comunitar„, are onoarea de a comunica urm„toarele:
1. Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ satisfac˛ia cu privire la maniera constructiv„ ∫i eficient„ Ón care s-a desf„∫urat
recenta rund„ de negocieri bilaterale ∫i sper„ c„ asigurarea conformit„˛ii acordurilor economice cu legisla˛ia UE va
constitui o cale c„tre dezvoltarea unei colabor„ri fructuoase Ón cadrul comunitar.
2. Partea rom‚n„ informeaz„ partea etiopian„ c„ dou„ acorduri bilaterale Ón domeniul cooper„rii economice ∫i
tehnice interfereaz„ cu dispozi˛iile legisla˛iei comunitare ∫i, deci, este de preferat Óncetarea valabilit„˛ii lor.
Astfel cum este cunoscut, din momentul ader„rii, un stat membru al Uniunii Europene nu mai poate Óncheia
acorduri bilaterale Ón domeniul comercial ∫i agricol, competen˛a Ón aceste domenii apar˛in‚nd Ón exclusivitate Comunit„˛ii
Europene (art. 133 ∫i 32 din Tratatul instituind Comunitatea European„). Din cauza acestei deleg„ri de competen˛e,
partea rom‚n„ nu poate p„stra acordurile economice dup„ momentul ader„rii la Uniunea European„.
Œn urma analizei, Acordul dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste cu
privire la cooperare economic„ ∫i tehnic„, semnat pe data de 7 decembrie 1978, ∫i Protocolul dintre Guvernul Militar
Provizoriu al Etiopiei Socialiste ∫i Guvernul R. S. Rom‚nia privind cooperarea economic„ ∫i tehnic„ ∫i rela˛iile comerciale,
semnat pe data de 13 iulie 1983, con˛in prevederi legate direct de politicile comercial„ ∫i agricol„, care reprezint„ o parte
important„ din acquis-ul comunitar.
3. Œn consecin˛„, partea rom‚n„ dore∫te s„ convin„ cu partea etiopian„ ie∫irea din vigoare a Acordului dintre
Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste cu privire la cooperare economic„ ∫i tehnic„,
semnat pe data de 7 decembrie 1978, ∫i a Protocolului dintre Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste ∫i Guvernul
R. S. Rom‚nia privind cooperarea economic„ ∫i tehnic„ ∫i rela˛iile comerciale, semnat pe data de 13 iulie 1983, printr-un
acord Óncheiat prin schimb de note verbale Óntre p„r˛i, care va intra Ón vigoare din momentul ader„rii Rom‚niei la
Uniunea European„.
4. Astfel, Ambasada Rom‚niei are onoarea de a propune, Ón numele Guvernului Rom‚niei, Óncheierea unui acord
prin schimb de note verbale, cu urm„torul con˛inut:
îGuvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Etiopiei sunt de acord ca Acordul dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul
Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste cu privire la cooperare economic„ ∫i tehnic„, semnat pe data de 7 decembrie
1978, ∫i Protocolul dintre Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste ∫i Guvernul R. S. Rom‚nia privind cooperarea
economic„ ∫i tehnic„ ∫i rela˛iile comerciale, semnat pe data de 13 iulie 1983, s„ Ó∫i Ónceteze valabilitatea de la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Œn ceea ce prive∫te proiectele demarate Ónainte de data Óncet„rii valabilit„˛ii acestor acorduri, prevederile acestora
vor continua s„ se aplice pentru o perioad„ de 10 ani de la data ie∫irii din vigoare.“
Dac„ aceast„ propunere este acceptat„ de Guvernul Etiopiei, aceast„ not„ verbal„, Ómpreun„ cu nota verbal„ de
r„spuns din partea Ministerului Afacerilor Externe al Etiopiei, care va avea acela∫i con˛inut, vor constitui un acord Óntre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Etiopiei pentru Óncetarea valabilit„˛ii celor dou„ acorduri, care va intra Ón vigoare la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Ambasada Rom‚niei folose∫te aceast„ ocazie pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe al Etiopiei
asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.

D
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Republica Federal„ Democrat„ Etiopia
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Democrate Etiopia prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor
Externe al Rom‚niei ∫i are onoarea de a se referi la Nota verbal„ nr. 150 din 19 ianuarie 2006 a Ambasadei Rom‚niei
Ón Addis Abeba, Etiopia, cu privire la solicitarea referitoare la ie∫irea din vigoare a Acordului privind cooperarea
economic„ ∫i tehnic„ ∫i a Protocolului privind cooperarea economic„ ∫i tehnic„ ∫i rela˛iile comerciale, semnate de cele
dou„ state pe data de 7 decembrie 1978 ∫i, respectiv, 13 iulie 1983.
Œn acest context, Guvernul Etiopiei este de acord ca Acordul privind cooperarea economic„ ∫i tehnic„, semnat pe
data de 7 decembrie 1978, Óntre Guvernul Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste ∫i Guvernul R. S. Rom‚nia, ∫i Protocolul
privind cooperarea economic„ ∫i tehnic„ ∫i rela˛iile comerciale, semnat pe data de 13 iulie 1983, Óncheiat Óntre Guvernul
Militar Provizoriu al Etiopiei Socialiste ∫i Guvernul R. S. Rom‚nia, Ó∫i vor Ónceta valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei
la Uniunea European„.
Œn ceea ce prive∫te proiectele demarate Ónainte de data Óncet„rii valabilit„˛i acestor acorduri, prevederile acestora
vor continua s„ se aplice.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Democrate Etiopia folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi
Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
Bucure∫ti, 24 februarie 2006.
Ministerului Afacerilor Externe din Rom‚nia
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ambasadei Republicii Islamice Iran ∫i are onoarea
de a-i comunica urm„toarele:
Av‚nd Ón vedere c„ Rom‚nia va adera la Uniunea European„ la 1 ianuarie 2007, precum ∫i faptul c„, Ón
conformitate cu articolul 6.10 din Actul privind condi˛iile ader„rii, anexat Tratatului privind aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, Rom‚nia trebuie s„ aduc„ Ón conformitate cu dreptul comunitar
tratatele interna˛ionale la care este parte, este necesar ca tratatele bilaterale care con˛in prevederi referitoare la comer˛
sau rela˛iile comerciale s„ ias„ din vigoare cu efect de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Ie∫irea din
vigoare a acestor tratate este motivat„ de faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, Óncep‚nd cu data ader„rii,
competen˛a reglement„rii aspectelor interna˛ionale referitoare la comer˛ Ón cadrul politicii comerciale comune.
Œn considerarea celor de mai sus, partea rom‚n„ propune p„r˛ii iraniene s„ convin„ ie∫irea din vigoare a
Acordului comercial pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Imperial al Iranului, semnat
la 12 octombrie1972, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007. Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ partea iranian„ ar confirma
acest acord.
Dac„ partea iranian„ nu comunic„ acordul s„u cu privire la aceast„ propunere p‚n„ la 1 ianuarie 2007, partea
rom‚n„ va considera prezenta not„ verbal„ ca fiind notificarea voin˛ei sale de denun˛are a Acordului comercial pe termen
lung Óntre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Imperial al Iranului, semnat la 12 octombrie 1972, Ón
conformitate cu articolul 54 litera a) din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor. Œn consecin˛„, Acordul comercial
pe termen lung Óntre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Imperial al Iranului, semnat la 12 octombrie
1972, Ó∫i va Ónceta valabilitatea, Ón conformitate cu clauzele finale ale acestuia, la 1 ianuarie 2007.
Totodat„, Ón considerarea obliga˛iilor Rom‚niei fa˛„ de Uniunea European„, men˛ionate mai sus, partea rom‚n„
propune p„r˛ii iraniene ca Acordul comercial dintre Guvernului Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Islamice Iran, semnat la
3 februarie 1994, care nu a fost Ónc„ ratificat, s„ nu mai intre Ón vigoare. Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ partea iranian„
ar transmite acordul s„u cu privire la aceast„ propunere c‚t mai cur‚nd cu putin˛„.
Œn conformitate cu art. 70 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, ie∫irea din vigoare a Acordului
comercial pe termen lung nu va aduce atingere niciunui drept, obliga˛ii sau situa˛ii juridice create prin executarea
acordului, Ónainte de denun˛area acestuia.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea economic„ Óntre Rom‚nia ∫i
Republica Islamic„ Iran vor continua ∫i se vor consolida Ón baza raporturilor juridice existente Óntre Uniunea European„ ∫i
Republica Islamic„ Iran. De asemenea, ie∫irea din vigoare a acordului comercial pe termen lung nu va afecta Ón niciun
mod rela˛iile foarte bune existente Óntre cele dou„ p„r˛i ∫i partea rom‚n„ este convins„ c„ aderarea la Uniunea
European„ va duce la Ónt„rirea acestor rela˛ii.
Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ partea iranian„ va confirma primirea prezentei note verbale.
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei folose∫te ∫i acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Republicii Islamice
Iran asigurarea distinsei sale considera˛iuni.
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Ambasada Republicii Islamice a Iranului la Bucure∫ti
— Ón ora∫ —

D

Œn numele Domnului Atotputernic
Ambasada Republicii Islamice Iran prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe ∫i, cu privire la nota verbal„
nr. H2-1-1/795 din 12 iulie 2006, are onoarea de a informa c„ partea iranian„ afirm„ c„, potrivit art. 21 din Acordul
comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republice Islamice Iran, semnat la data de 3 februarie 1994, dac„ o
parte dore∫te Óncetarea valabilit„˛ii acordului ∫i aduce la cuno∫tin˛„ celeilalte p„r˛i decizia sa Ón scris, obiec˛ia celeilalte
p„r˛i nu are efect.
Partea iranian„ este gata s„ negocieze noul acord comercial bazat pe regulile ∫i regulamentele Uniunii Europene
∫i a∫teapt„ proiectul p„r˛ii rom‚ne.
Ambasada Republicii Islamice Iran folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe asigurarea
Ónaltei sale considera˛ii.
Bucure∫ti, 15 august 2006.
Nr. 736
Ambasada Rom‚niei Ón Italia prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Malga∫e ∫i are
onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Œn conformitate cu articolul 54 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea rom‚n„ solicit„ p„r˛ii
malga∫e convenirea Óncet„rii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii
Malga∫e, semnat la Tananarive pe data de 23 mai 1970, prin Óncheierea unui schimb de note verbale, care va avea
efect de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Œn consecin˛„, Ambasada Rom‚niei Ón Italia are onoarea de a propune, Ón numele Guvernului Rom‚niei,
Óncheierea unui acord prin schimb de note verbale, cu urm„torul con˛inut:
îGuvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Malga∫e au convenit Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre
Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Malga∫e, semnat la data de 23 mai 1970, Óncep‚nd cu
data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.“
Dac„ aceast„ propunere va fi acceptat„ de Guvernul Republicii Malga∫e, aceast„ not„ verbal„ ∫i nota verbal„ de
r„spuns a p„r˛ii malga∫e vor constitui un acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Malga∫e cu privire la
Óncetarea Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Malga∫e, semnat la
data de 23 mai 1970. Acest acord prin schimb de note verbale va avea efect de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„.
Ambasada Rom‚niei Ón Italia folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii
Malga∫e asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
Roma, 13 februarie 2006.
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Malga∫e
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Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Madagascar prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al
Rom‚niei ∫i, cu referire la Nota verbal„ nr. 736 din 13 februarie 2006 a Ambasadei Rom‚niei Ón Italia, are onoarea de
a-i comunica urm„toarele:
Œn conformitate cu art. 54 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea malga∫„ este de acord cu
propunerea p„r˛ii rom‚ne ∫i accept„ Óncetarea Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Republicii Malga∫e, semnat la data de 23 mai 1970.
Œn consecin˛„, Ministerul Afacerilor Externe Ó∫i exprim„ acordul cu privire la urm„torul text: îGuvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Malga∫e au convenit Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste
Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Malga∫e, semnat la data de 23 mai 1970, Óncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la
Uniunea European„.“
Prezenta not„ verbal„, r„spuns la nota verbal„ men˛ionat„ mai sus, constituie un acord Óntre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Republicii Madagascar privind Óncetarea Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Republicii Malga∫e, semnat la data de 23 mai 1970. Acest acord prin schimb de note verbale va avea efect
Óncep‚nd cu aderarea Rom‚niei la Uniunea European„.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Madagascar folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor
Externe al Rom‚niei asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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Antananarivo, 18 mai 2006.
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Ambasada Rom‚niei Ón Italia

Not„ verbal„
Ambasada Rom‚niei Ón Italia prezint„ salutul s„u Ambasadei Republicii Madagascar ∫i, ca urmare a propunerii
autorit„˛ilor rom‚ne de a Óncheia un nou acord general de cooperare Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Malga∫e, are onoarea de a-i trimite ata∫at proiectul de text.
Noul acord general va Ónlocui Acordul de cooperare economic„ dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul
Republicii Madagascar, semnat la 25 mai 1970, care Ó∫i va Ónceta valabilitatea de la 1 ianuarie 2007, datorit„ ader„rii la
Uniunea European„ Óncep‚nd de la aceast„ dat„, precum ∫i obliga˛iei care decurge din art. 6.10 din Actul privind
condi˛iile de aderare, anexat Tratatului de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„, semnat la Luxemburg la data de
25 aprilie 2005, de a asigura conformitatea cu dreptul comunitar european a tuturor tratatelor la care este parte. De
aceea, este necesar ca toate tratatele con˛in‚nd dispozi˛ii privitoare la comer˛ ∫i la rela˛ii comerciale s„-∫i Ónceteze
valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Œncetarea valabilit„˛ii acestor tratate este motivat„ de
faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, dup„ aderare, competen˛a de a reglementa aspectele relative la
comer˛ul interna˛ional, Ón cadrul politicii comerciale comune.
Av‚nd Ón vedere aspectele men˛ionate mai sus, Guvernul Rom‚niei propune p„r˛ii malga∫e convenirea ca Acordul
de cooperare economic„ dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Madagascar, semnat la 25 mai 1970,
s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la 1 ianuarie 2007. Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ autorit„˛ile malga∫e ar accepta ca
acordurile men˛ionate s„-∫i Ónceteze valabilitatea Óncep‚nd cu aceast„ dat„.
Œn plus, partea rom‚n„ propune Óncheierea acestui acord Ónainte de data ader„rii Rom‚niei la UE — 1 ianuarie
2007. Astfel, rela˛iile bilaterale de colaborare economic„ vor avea o nou„ baz„ juridic„ compatibil„ cu statutul Rom‚niei
de stat membru al UE.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Dac„ autorit„˛ile malga∫e nu sunt de acord cu aceast„ propunere, partea rom‚n„ va considera prezenta not„ verbal„
ca o notificare a voin˛ei sale de a denun˛a Acordul de cooperare economic„ dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul
Republicii Madagascar, semnat la 25 mai 1970, Ón conformitate cu art. 54 lit. a) din Conven˛ia de la Viena privind dreptul
tratatelor ∫i cu art. 7 al acordului. Œn consecin˛„, acordul men˛ionat Ó∫i va Ónceta valabilitatea de la 22 octombrie 2008.
Potrivit art. 70 al Conven˛iei de la Viena privind dreptul tratatelor, terminarea acestui acord nu va afecta
drepturile, obliga˛iile ∫i situa˛iile juridice create prin executarea acordului Ónainte de terminarea sa.
Ambasada Rom‚niei roag„ Ambasada Republicii Madagascar s„-i confirme primirea prezentei note verbale.
Ambasada Rom‚niei Ón Italia folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Republicii Madagascar asigurarea
Ónaltei sale considera˛ii.
Roma, 27 iulie 2006.
Nr. 702 AE/SG/M/NV/DCB
Not„ verbal„
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Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Madagascar prezint„ salutul s„u Ambasadei Rom‚niei la Roma ∫i are
onoarea de a confirma primirea Notei verbale nr. 3.239 din 27 iulie 2006 privind propunerea p„r˛ii rom‚ne de a Óncheia
un nou acord general de cooperare Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i al Republicii Madagascar, acord menit s„ Ónlocuiasc„
Acordul de cooperare economic„ dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Madagascar, semnat la 25 mai
1970, a c„rui valabilitate Ónceteaz„ de la 1 ianuarie 2007.
Ministerul dore∫te s„ informeze Ambasada c„ proiectul de acord propus de partea rom‚n„ este Ón prezent Ón
studiu la nivelul autorit„˛ilor malga∫e competente. O contrapropunere a p„r˛ii malga∫e va fi transmis„ p„r˛ii rom‚ne la
momentul oportun.
Ministerul roag„ Ambasada s„ informeze asupra acestui lucru autorit„˛ilor competente ale ˛„rii sale.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Madagascar mul˛ume∫te Ambasadei Rom‚niei ∫i folose∫te acest prilej
pentru a reÓnnoi asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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Antananarivo, 13 noiembrie 2006.
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Ambasada Rom‚niei la Rabat prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe ∫i al Cooper„rii al Regatului
Maroc ∫i are onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Av‚nd Ón vedere aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ la 1 ianuarie 2007, precum ∫i obliga˛ia ce decurge
din art. 6 paragraful 10 din Actul privind condi˛iile de aderare, anexat Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria ∫i
Rom‚niei la Uniunea European„, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, de a asigura conformitatea cu dreptul
comunitar a tuturor acordurilor la care este parte, este necesar„ Óncetarea valabilit„˛ii tuturor tratatelor bilaterale ce con˛in
prevederi referitoare la comer˛ ∫i la cooperarea comercial„. Œncetarea valabilit„˛ii acestor acorduri este motivat„ de faptul
c„, dup„ data ader„rii, Rom‚nia va transfera Uniunii Europene competen˛a de a reglementa aspectele legate de comer˛ul
interna˛ional, Ón cadrul Politicii Comerciale Comune a Uniunii Europene.
Œn cadrul consult„rilor pe teme juridice ce au avut loc la Rabat, Ón perioada 13—14 februarie 2006, delega˛ia
rom‚n„ a precizat necesitatea Óncet„rii valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucure∫ti la 24 ianuarie 1969, Óncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„. Partea rom‚n„ a propus, de asemenea, Óncheierea unui nou acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Regatului Maroc privind cooperarea economic„, tehnic„ ∫i ∫tiin˛ific„, compatibil cu dreptul comunitar, care va facilita
consolidarea rela˛iilor economice bilaterale.
Av‚nd Ón vedere aspectele men˛ionate mai sus, partea rom‚n„ reitereaz„ p„r˛ii marocane propunerea sa de a
conveni Óncetarea valabilit„˛ii, prin acordul p„r˛ilor, a Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucure∫ti la 24 ianuarie 1969, Óncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„. Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ partea marocan„ ar accepta ca acordul s„-∫i Ónceteze valabilitatea Óncep‚nd
cu aceast„ dat„.
Œn cazul Ón care autorit„˛ile Regatului Maroc nu sunt de acord cu aceast„ propunere, partea rom‚n„ va considera
prezenta not„ verbal„ drept o notificare a inten˛iei sale de a denun˛a Acordul comercial dintre Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucure∫ti la 24 ianuarie 1969, Ón conformitate cu art. 54
lit. a) din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor. Œn consecin˛„, acordul Ó∫i va Ónceta valabilitatea, Ón conformitate
cu clauzele sale finale, Óncep‚nd cu 24 ianuarie 2007.
Œn conformitate cu art. 70 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, Óncetarea valabilit„˛ii acestui acord
nu va aduce atingere niciunui drept, obliga˛ie sau situa˛ie legal„ creat„ prin aplicarea acordului Ónainte de Óncetarea
valabilit„˛ii.
Partea rom‚n„ propune, de asemenea, p„r˛ii marocane ca Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucure∫ti la 20 decembrie 1991, s„ nu mai intre Ón vigoare, av‚nd Ón vedere faptul
c„ partea marocan„ nu a notificat, p‚n„ Ón prezent, Óndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa Ón vigoare.
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Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea comercial„ dintre Rom‚nia ∫i Regatul
Maroc vor continua ∫i se vor consolida pe baza altor acorduri bilaterale ∫i a raporturilor juridice dintre Uniunea
European„ ∫i Regatul Maroc. Partea rom‚n„ este convins„ c„ Óncetarea valabilit„˛ii acordului comercial nu va afecta Ón
niciun fel rela˛iile excelente dintre cele dou„ ˛„ri.
Partea rom‚n„ reitereaz„, de asemenea, dorin˛a sa de a Óncheia, c‚t mai cur‚nd posibil, un nou acord de
cooperare economic„, tehnic„ ∫i ∫tiin˛ific„, pe baza propunerii p„r˛ii rom‚ne.
Partea rom‚n„ roag„ partea marocan„ s„ confirme primirea prezentei note verbale.
Ambasada Rom‚niei la Rabat folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe ∫i al Cooper„rii
al Regatului Maroc asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Ambasadei Regatului Maroc
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Regatul Maroc
Ministerul Afacerilor Externe ∫i al Cooper„rii
Direc˛ia Afaceri Juridice ∫i Tratate
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Ministerul Afacerilor Externe ∫i al Cooper„rii prezint„ salutul s„u Ambasadei Rom‚niei la Rabat ∫i, ca urmare a
Notei sale verbale nr. 166 din 14 februarie 2006 privind propunerea p„r˛ii rom‚ne de a denun˛a Acordul comercial dintre
Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Regatului Maroc, semnat la Bucure∫ti la 24 ianuarie 1969, are
onoarea de a aduce la cuno∫tin˛„ faptul c„ autorit„˛ile marocane competente accept„ ca data denun˛„rii acordului
men˛ionat s„ coincid„ cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Ministerul Afacerilor Externe ∫i al Cooper„rii al Regatului Maroc la Rabat folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi
Ambasadei Rom‚niei asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ambasadei Statelor Unite Mexicane la Bucure∫ti ∫i
are onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Av‚nd Ón vedere c„ Rom‚nia va adera la Uniunea European„ la 1 ianuarie 2007, precum ∫i faptul c„, Ón
conformitate cu articolul 6.10 din Actul privind condi˛iile ader„rii, anexat Tratatului privind aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, Rom‚nia trebuie s„ aduc„ Ón conformitate cu dreptul comunitar
tratatele interna˛ionale la care este parte, este necesar ca tratatele bilaterale care con˛in prevederi referitoare la comer˛
sau rela˛iile comerciale s„ ias„ din vigoare cu efect de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Ie∫irea din
vigoare a acestor tratate este motivat„ de faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, Óncep‚nd cu data ader„rii,
competen˛a reglement„rii aspectelor interna˛ionale referitoare la comer˛, Ón cadrul politicii comerciale comune.
Partea rom‚n„ reitereaz„ autorit„˛ilor din Statele Unite Mexicane propunerea sa de a conveni ie∫irea din vigoare
a Acordului comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la 3 septembrie 1998,
Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007. Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ autorit„˛ile din Statele Unite Mexicane ar putea
comunica acordul lor cu privire la aceast„ propunere.
Œn cazul Ón care autorit„˛ile din Venezuela nu sunt de acord cu aceast„ propunere, partea rom‚n„ va considera
prezenta not„ verbal„ ca exprim‚nd voin˛a sa de a denun˛a Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul
Statelor Unite Mexicane, semnat la 3 septembrie 1998, Ón conformitate cu art. 54 lit. a) din Conven˛ia de la Viena privind
dreptul tratatelor. Œn consecin˛„, acordul Ó∫i va Ónceta valabilitatea, Ón conformitate cu art. 14, la data de 10 decembrie 2007.
Œn conformitate cu art. 70 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, ie∫irea din vigoare a acestui acord
nu va afecta niciun drept, obliga˛ie sau situa˛ie juridic„ creat„ prin executarea acordului, Ónainte de ie∫irea sa din vigoare.
Partea rom‚n„ reitereaz„ cu aceast„ ocazie dorin˛a sa ca noul acord de cooperare economic„ dintre Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia ∫i Ministerul Economiei din Statele Unite Mexicane, convenit ∫i parafat Ón toamna
anului 2005, s„ fie semnat c‚t mai cur‚nd posibil. Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ totodat„ convingerea c„ rela˛iile comerciale
∫i cooperarea economic„ dintre Rom‚nia ∫i Mexic vor continua ∫i se vor consolida, Ón baza noului acord ∫i a raporturilor
juridice existente Óntre Uniunea European„ ∫i Mexic. De asemenea, ie∫irea din vigoare a acordului nu va afecta Ón niciun
mod rela˛iile foarte bune existente Óntre cele dou„ p„r˛i ∫i partea rom‚n„ este convins„ c„ aderarea la Uniunea
European„ va duce la Ónt„rirea acestor rela˛ii.
Ambasadei Statelor Unite Mexicane
Bucure∫ti
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Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ autorit„˛ile mexicane vor confirma primirea prezentei note verbale.
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei folose∫te ∫i acest prilej pentru a reitera Ambasadei Statelor Unite
Mexicane la Bucure∫ti asigurarea distinsei sale considera˛iuni.
Bucure∫ti, 18 septembrie 2006.

Secretariatul Rela˛iilor Externe
Proiectul GOBMEX
SRE/CJA
19 octombrie 2006
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Secretariatul Rela˛iilor Externe — Sec˛iunea Juridic„ salut„ cu considera˛ie Ambasada Rom‚niei ∫i, referindu-se la
Nota sa verbal„ nr. 933 din data de 27 octombrie 2005 ∫i la Nota verbal„ H2-1-1/1104 a Ministerului Afacerilor Externe
al Rom‚niei, din data de 18 septembrie 2006, prin care se propune Óncetarea Acordului de comer˛ dintre Guvernul
Statelor Unite Mexicane ∫i Guvernul Rom‚niei, Óncheiat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998.
Cu referire la acesta, Secretariatul are pl„cerea de a comunica Ambasadei Rom‚niei acordul Guvernului mexican
pentru Óncetarea, prin acordul p„r˛ilor, a instrumentului interna˛ional men˛ionat, cu efect de la data de 1 ianuarie 2007, Ón
conformitate cu articolul 54 litera b) a Conven˛iei de la Viena privind dreptul tratatelor, din 23 mai 1969.
Secretariatul Rela˛iilor Externe — Sec˛iunea Juridic„ folose∫te aceast„ oportunitate pentru a reÓnnoi Ambasadei
Rom‚niei m„rturia atentei sale considera˛ii.
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Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite prezint„ salutul s„u Misiunii Permanente a Republicii Namibia
la Na˛iunile Unite ∫i, cu referire la procesul de compatibilizare cu dreptul comunitar a cadrului juridic bilateral, are
onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Œn conformitate cu art. 54 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea rom‚n„ dore∫te convenirea
unui acord cu Republica Namibia cu privire la ie∫irea din vigoare a Acordului comercial dintre Guvernul Republicii
Namibia ∫i Guvernul Rom‚niei, semnat la data de 14 mai 1991, prin Óncheierea unui schimb de note verbale Óntre p„r˛i,
care va avea efect de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Œn consecin˛„, Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite are onoarea de a propune, Ón numele
Guvernului Rom‚niei, Óncheierea unui Acord prin schimb de note verbale av‚nd urm„torul con˛inut:
îGuvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Namibia convin ca Acordul comercial dintre Guvernul Republicii
Namibia ∫i Guvernul Rom‚niei, semnat la data de 14 mai 1991, s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei
la Uniunea European„.“
Dac„ aceast„ propunere este acceptat„ de Guvernul Republicii Namibia, prezenta not„ verbal„ Ómpreun„ cu nota
verbal„ de r„spuns a Misiunii Permanente a Republicii Namibia la Na˛iunile Unite vor constitui un acord Óntre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Namibia pentru Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii
Namibia ∫i Guvernul Rom‚niei, semnat la data de 14 mai 1991, care va intra Ón vigoare la data primirii Notei verbale de
r„spuns a Guvernului Republicii Namibia ∫i va avea efect de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Misiunii Permanente a
Republicii Namibia la Na˛iunile Unite asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
New York, 25 ianuarie 2006.

Misiunii Permanente a Republicii Namibia la Na˛iunile Unite
New York
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Misiunea Permanent„ a Republicii Namibia la Na˛iunile Unite
No. 7/14/132

Misiunea Permanent„ a Republicii Namibia la Na˛iunile Unite prezint„ salutul s„u Misiunii Permanente a Rom‚niei
la Na˛iunile Unite ∫i are onoarea de a confirma primirea Notei verbale nr. 326 din 25 ianuarie 2006 privind propunerea,
Ón numele Guvernului Rom‚niei, de a Óncheia un acord prin schimb de note verbale, prin care Guvernul Republicii
Namibia ∫i Guvernul Rom‚niei convin ca Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Namibia ∫i Guvernul Rom‚niei,
semnat la data de 14 mai 1991, s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Aceast„ propunere fiind acceptat„ de Guvernul Republicii Namibia, Misiunea Permanent„ are onoarea de a
confirma c„ aceast„ not„ verbal„ Ómpreun„ cu nota verbal„ a Misiunii Permanente a Rom‚niei la Na˛iunile Unite vor
constitui un acord Óntre Guvernul Republicii Namibia ∫i Guvernul Rom‚niei pentru terminarea Acordului comercial dintre
Guvernul Republicii Namibia ∫i Guvernul Rom‚niei, semnat la data de 14 mai 1991, care va intra Ón vigoare la data
primirii de c„tre Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite a acestei note verbale ∫i va avea efect de la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Misiunea Permanent„ a Republicii Namibia la Na˛iunile Unite folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Misiunii
Permanente a Rom‚niei la Na˛iunile Unite asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
New York, 19 septembrie 2006.
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Misiunii Permanente a Rom‚niei la Na˛iunile Unite
New York

rs
o

Nr. 3.025

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

Misiunea Permanent„ a Rom‚niei pe l‚ng„ Organiza˛ia Na˛iunilor Unite prezint„ salutul s„u Misiunii Permanente
a Regatului Nepal pe l‚ng„ Organiza˛ia Na˛iunilor Unite ∫i are onoarea de a-i comunica urm„toarele:
ﬁin‚nd cont de faptul c„ Rom‚nia va adera la Uniunea European„ la 1 ianuarie 2007, precum ∫i de faptul c„,
Ón conformitate cu art. 6.10 din Protocolul privind condi˛iile de aderare, anexat Tratatului de aderare a Rom‚niei la
Uniunea European„, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, Rom‚nia trebuie s„ aduc„ Ón conformitate cu dreptul
comunitar tratatele interna˛ionale la care este parte, este necesar ca tratatele bilaterale care con˛in prevederi privind
comer˛ul sau cooperarea comercial„ s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Œncetarea acestor tratate este motivat„ de faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, de la data ader„rii,
competen˛a privind reglementarea aspectelor interna˛ionale privitoare la comer˛, Ón cadrul politicii comerciale comune a
Uniunii Europene.
Av‚nd Ón vedere faptul c„ aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ va avea loc la 1 ianuarie 2007 ∫i pentru a
se conforma obliga˛iilor rezultate, partea rom‚n„ reitereaz„ autorit„˛ilor Regatului Nepal propunerea sa de a conveni
Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial ∫i de pl„˛i dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Regatului
Nepal, semnat la 12 ianuarie 1984, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007. Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ autorit„˛ile
Regatului Nepal ar putea confirma acordul lor cu privire la aceast„ propunere.
Œn cazul Ón care autorit„˛ile Regatului Nepal nu sunt de acord cu aceast„ propunere, partea rom‚n„ va considera
prezenta not„ verbal„ drept o notificare a voin˛ei sale de a denun˛a Acordul comercial ∫i de pl„˛i dintre Guvernul
Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Regatului Nepal, Ón conformitate cu art. 54 lit. a) al Conven˛iei de la Viena
privind dreptul tratatelor ∫i clauzelor finale. Œn consecin˛„, acordul Ó∫i va Ónceta valabilitatea, Ón conformitate cu art. 17, la
2 iulie 2009.
Conform art. 70 al Conven˛iei de la Viena privind dreptul tratatelor, Óncetarea valabilit„˛ii acordului nu va afecta
niciun drept, obliga˛ie sau situa˛ie juridic„, anterior ie∫irii lui din vigoare.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea economic„ dintre Rom‚nia ∫i Regatul
Nepal vor continua ∫i se vor consolida, pe baza legal„ dintre Uniunea European„ ∫i Regatul Nepal. Œn acela∫i timp,
terminarea acordului nu va afecta Ón niciun fel bunele rela˛ii dintre cele dou„ p„r˛i, iar partea rom‚n„ este convins„ c„
aderarea la Uniunea European„ va duce la consolidarea acestor rela˛ii.
Partea rom‚n„ ar aprecia confirmarea primirii acestei note verbale de c„tre autorit„˛ile Regatului Nepal.
Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Organiza˛ia Na˛iunilor Unite se folose∫te de acest prilej pentru a reÓnnoi
Misiunii Permanente a Regatului Nepal la Organiza˛ia Na˛iunilor Unite asigurarea distinsei sale considera˛ii.
New York, 26 septembrie 2006.
Misiunea Permanent„ a Nepalului la ONU
Nota nr. 235/2006
Misiunea Permanent„ a Nepalului la ONU prezint„ salutul s„u Misiunii Permanente a Rom‚niei la ONU Ón
New York ∫i are onoarea s„ confirme primirea Notei verbale nr. 3.025 din 26 septembrie 2006, prin care, lu‚nd Ón
considerare aderarea la UE a Rom‚niei, a fost propus„ ie∫irea din vigoare a Acordului comercial ∫i de pl„˛i dintre
Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Regatului Nepal, semnat la 12 ianuarie 1984, cu aplicare de la
1 ianuarie 2007.
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Misiunea Permanent„ a Nepalului are onoarea s„ confirme c„ Guvernul Nepalului este de acord cu ie∫irea din
vigoare a Acordului comercial ∫i de pl„˛i dintre Guvernul R.S. Rom‚nia ∫i Guvernul Regatului Nepal, semnat la 12
ianuarie 1984, care Ó∫i va produce efectele de la 1 ianuarie 2007, astfel cum a fost propus de partea rom‚n„ Ón nota
verbal„ men˛ionat„.
Misiunea Permanent„ a Nepalului la ONU folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Misiunii Permanente a Rom‚niei
la ONU asigurarea Ónaltei sale considera˛iuni.
New York, 28 decembrie 2006.
Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la ONU
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Ambasada Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Islamice Pakistan ∫i are
onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Av‚nd Ón vedere aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ la data de 1 ianuarie 2007, precum ∫i obliga˛ia care
decurge din art. 6.10 din Actul privind condi˛iile de aderare, anexat Tratatului de aderare a Rom‚niei la Uniunea
European„, semnat la Luxemburg la data de 25 aprilie 2005, de a asigura conformitatea cu dreptul comunitar european
a tuturor tratatelor la care este parte, este necesar ca toate tratatele con˛in‚nd dispozi˛ii privitoare la comer˛ ∫i la rela˛ii
comerciale s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Œncetarea valabilit„˛ii acestor
tratate este motivat„ de faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, dup„ aderare, competen˛a de a reglementa
aspectele relative la comer˛ul interna˛ional, Ón cadrul politicii comerciale comune.
Œn consecin˛„, partea rom‚n„ propune convenirea Óncet„rii valabilit„˛ii prin acordul p„r˛ilor a Acordului privind
cooperarea comercial„, economic„, industrial„ ∫i tehnic„ dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Islamice
Pakistan, semnat la data de 10 iulie 1995, cu Óncepere de la 1 ianuarie 2007. Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ autorit„˛ile
Republicii Islamice Pakistan confirm„ acordul s„u cu privire la aceast„ propunere.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea economic„ dintre Rom‚nia ∫i
Republica Islamic„ Pakistan vor continua ∫i se vor consolida pe baza raporturilor juridice existente Óntre Uniunea
European„ ∫i Republica Islamic„ Pakistan. Astfel, terminarea acestor acorduri nu va afecta rela˛iile excelente Óntre cele
dou„ p„r˛i. Partea rom‚n„ este convins„ c„ aderarea la Uniunea European„ va conduce la consolidarea acestor rela˛ii.
Œn plus, partea rom‚n„ reitereaz„, cu aceast„ ocazie, propunerea sa de a Óncheia un nou acord Óntre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Islamice Pakistan cu privire la cooperarea economic„, ∫tiin˛ific„ ∫i tehnic„, pe baza
proiectului de text trimis de Rom‚nia Ón luna ianuarie 2006. Œn acest sens, partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ dorin˛a de a
organiza o rund„ de negocieri cu privire la acest acord la o dat„ stabilit„ de comun acord.
Partea rom‚n„ roag„ Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Islamice Pakistan s„-i confirme primirea prezentei
note verbale.
Ambasada Rom‚niei Ón Islamabad folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe al
Republicii Islamice Pakistan asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.

D

es

Ministerului Afacerilor Externe
Direc˛ia General„ Europa
Islamabad
No. H2-1/3122

Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ambasadei Republicii Islamice Pakistan ∫i, cu privire
la Nota verbal„ nr. Com-5/04 a Ambasadei Pakistanului la Bucure∫ti, referitoare la clarificarea acordurilor a c„ror Óncetare
o propune partea rom‚n„ Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007, are onoarea de a-i comunica urm„toarele:
1. Partea rom‚n„ propune p„r˛ii pakistaneze s„ convin„ ca [...] Acordul privind cooperarea comercial„,
economic„, industrial„ ∫i tehnic„ dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Islamice Pakistan, semnat la data de
10 iulie 1995, s„-∫i Ónceteze valabilitatea Óncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, potrivit art. 54 lit. a)
din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, din cauza faptului c„ Ón aceste domenii Uniunea European„ va avea
competen˛„ exclusiv„.
[...]
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Republicii Islamice
Pakistan asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
Bucure∫ti, 23 octombrie 2006.
Ambasadei Republicii Islamice Pakistan
Bucure∫ti
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Ambasada Republicii Islamice Pakistan prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe ∫i, cu referire la Nota
verbal„ nr. H2-1-1/3122 din 22 octombrie 2006, are onoarea de a men˛iona c„ Guvernul pakistanez nu are nicio obiec˛ie
Ón ceea ce prive∫te Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial pakistanezo-rom‚n semnat Ón 1995.
Œn acela∫i timp, ministerul este rugat s„ precizeze dac„ este de acord cu forma final„ a proiectului de Acord
dintre Pakistan ∫i Rom‚nia cu privire la cooperarea economic„, ∫tiin˛ific„ ∫i tehnic„.
Ambasada Republicii Islamice Pakistan folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe
asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
Ministerului Afacerilor Externe
Bucure∫ti
Ambasada Rom‚niei Ón Senegal
Nr. 528

29 iunie 2006.
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Ambasada Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Senegal ∫i are onoarea s„
informeze urm„toarele:
Lu‚nd Ón considerare aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ Óncep‚nd din 1 ianuarie 2007, precum ∫i
obliga˛ia care decurge din art. 6.10 din Actul privind condi˛iile ader„rii, anexat la Tratatul de aderare a Rom‚niei la
Uniunea European„, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, de a asigura conformitatea cu dreptul comunitar a tuturor
tratatelor la care este parte, va fi necesar ca toate tratatele con˛in‚nd dispozi˛ii comerciale s„ Ó∫i Ónceteze valabilitatea
Óncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Œncetarea valabilit„˛ii acestor tratate este motivat„ prin faptul
c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, dup„ aderare, competen˛a de a reglementa aspectele interna˛ionale relative la
comer˛, Ón cadrul politicii comerciale comune.
ﬁin‚nd cont de aspectele men˛ionate mai sus, partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ voin˛a de a proceda la denun˛area
Acordului comercial dintre Republica Socialist„ Rom‚nia ∫i Republica Senegal, semnat la 29 aprilie 1969, Ón conformitate
cu art. 54 lit. a) din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor. Œn consecin˛„, acordul men˛ionat Ó∫i va Ónceta
valabilitatea, conform dispozi˛iilor din acord, Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ voin˛a, de asemenea, de a proceda la denun˛area Acordului de cooperare economic„,
tehnic„ ∫i ∫tiin˛ific„ dintre Republica Socialist„ Rom‚nia ∫i Republica Senegal, semnat la 24 aprilie 1976, Ón conformitate
cu art. 54 lit. a) din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor. Œn consecin˛„, acordul men˛ionat Ó∫i va Ónceta
valabilitatea, conform dispozi˛iilor din acord, Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007, Ón conformitate cu art. 7 din acord (dup„
expirarea unui termen de 6 luni de la primirea prezentei note verbale).
Œn conformitate cu art. 70 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, Óncetarea valabilit„˛ii acordurilor nu
va afecta drepturile, obliga˛iile ∫i situa˛iile juridice create prin aplicarea acordurilor, Ónainte de Óncetarea valabilit„˛ii lor.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea economic„ dintre Rom‚nia ∫i
Republica Senegal vor continua ∫i se vor Ónt„ri, pe baza raporturilor juridice existente Óntre Uniunea European„ ∫i
Republica Senegal. Astfel, Óncetarea valabilit„˛ii acordurilor nu va afecta rela˛iile excelente dintre cele dou„ p„r˛i. Partea
rom‚n„ este convins„ c„ aderarea la Uniunea European„ va conduce la consolidarea acestor rela˛ii.
Partea rom‚n„ roag„ partea senegalez„ s„ confirme primirea prezentei note verbale.
Ambasada Rom‚niei folose∫te ∫i acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Senegal
asigurarea Ónaltei sale considera˛iuni.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Senegal
Republica Senegal
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Senegal prezint„ salutul s„u Ambasadei Rom‚niei la Dakar ∫i are
onoarea s„ confirme primirea Notei verbale nr. 528 din 29 iunie 2006 privind decizia autorit„˛ilor rom‚ne de a denun˛a
acordurile ce vor fi amintite, ca urmare a ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„:
— Acordul comercial dintre Republica Socialist„ Rom‚nia ∫i Republica Senegal, semnat la 29 aprilie 1969;
— Acordul de cooperare economic„, tehnic„ ∫i ∫tiin˛ific„ dintre Republica Socialist„ Rom‚nia ∫i Republica
Senegal, semnat la 24 aprilie 1976.
Autorit„˛ile senegaleze iau act de decizia p„r˛ii rom‚ne, care intr„ Ón vigoare la 1 ianuarie 2007, ∫i reitereaz„
disponibilitatea pentru a Ónt„ri cooperarea economic„ Óntre cele dou„ state.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Senegal folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Rom‚niei
asigurarea Ónaltei sale considera˛iuni.
17 iulie 2006.
Ambasada Rom‚niei
Dakar
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Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei
Nr. H 2-1-1/791
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Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ambasadei Republicii Arabe Siriene Ón Rom‚nia ∫i
are onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Lu‚nd Ón considerare faptul c„ aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ va avea loc la 1 ianuarie 2007, precum
∫i faptul c„, Ón conformitate cu art. 6 paragraful 10 din Actul privind condi˛iile de aderare, anexat Tratatului de aderare a
Republicii Bulgaria ∫i Rom‚niei la Uniunea European„, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005, Rom‚nia trebuie s„
asigure conformitatea cu dreptul comunitar a tuturor acordurilor la care este parte, este necesar„ Óncetarea valabilit„˛ii
tuturor tratatelor bilaterale ce con˛in prevederi referitoare la comer˛ ∫i la cooperarea comercial„, Óncep‚nd cu data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„. Œncetarea valabilit„˛ii acestor acorduri este motivat„ de faptul c„, dup„ data ader„rii,
Rom‚nia va transfera Uniunii Europene competen˛a de a reglementa aspectele legate de comer˛ul interna˛ional, Ón cadrul
Politicii Comerciale Comune a Uniunii Europene.
Av‚nd Ón vedere faptul c„ aderarea Rom‚niei va avea loc la 1 ianuarie 2007 ∫i pentru a se conforma obliga˛iilor
ce deriv„ de aici, partea rom‚n„ are urm„toarele propuneri Ón ceea ce prive∫te acordurile Ón domeniul economic:
— Ón ceea ce prive∫te Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Arabe Siriene
privind cooperarea economic„ ∫i tehnic„, semnat la 19 octombrie 1972, partea rom‚n„ propune ca acest acord s„ fie
considerat caduc, datorit„ faptului c„ p„r˛ile contractante ∫i-au Óndeplinit obliga˛iile, Ón conformitate cu art. 10 al acordului;
— Ón ceea ce prive∫te Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Arabe Siriene
privind cooperarea economic„ ∫i tehnic„ pe termen lung, semnat la 1 decembrie 1987, partea rom‚n„ propune ca p„r˛ile
s„ convin„ Óncetarea valabilit„˛ii Óncep‚nd cu data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, 1 ianuarie 2007. Œn cazul Ón
care autorit„˛ile Republicii Arabe Siriene nu agreeaz„ aceast„ propunere, partea rom‚n„ va considera prezenta not„
verbal„ drept notificare a inten˛iei sale de a denun˛a acordul men˛ionat, care Ó∫i va Ónceta valabilitatea la 1 decembrie
2007 (Ón conformitate cu art. 20 al acordului);
— Ón ceea ce prive∫te Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat
la 13 aprilie 1993, partea rom‚n„ propune p„r˛ii siriene convenirea ie∫irii sale din vigoare la data ader„rii Rom‚niei la
Uniunea European„, la 1 ianuarie 2007.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea comercial„ dintre Rom‚nia ∫i
Republica Arab„ Sirian„ vor continua ∫i se vor consolida pe baza altor acorduri bilaterale ∫i a raporturilor juridice dintre
Uniunea European„ ∫i Republica Arab„ Sirian„.
Œn conformitate cu articolul 70 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, Óncetarea valabilit„˛ii acestor
acorduri nu va aduce atingere niciunui drept, obliga˛ie sau situa˛ie legal„ creat„ prin aplicarea acordurilor, Ónainte de
Óncetarea valabilit„˛ii.
Partea rom‚n„ ar aprecia ca partea sirian„ s„ confirme primirea prezentei note verbale.
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Republicii Arabe
Siriene Ón Rom‚nia asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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Ambasada Republicii Arabe Siriene
Bucure∫ti

Ambasada Republicii Arabe Siriene la Bucure∫ti prezint„ salutul s„u c„tre Ministerul Afacerilor Externe — Direc˛ia
General„ Protocol Na˛ional — ∫i, cu referire la Nota nr. H 2-1-1/791 din 10 iulie 2006 privitoare la anularea Acordului
comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la 13 aprilie 1993, are onoarea de a
Ón∫tiin˛a despre aprobarea Guvernului sirian Ón sensul anul„rii acordului sus-men˛ionat, precum ∫i de Ónlocuirea acestuia
cu un nou proiect Ón vederea unei colabor„ri economice Óntre cele dou„ guverne.
Cu speran˛a c„ partea rom‚n„ va studia proiectul anexat ∫i-si va exprima opinia printr-un proiect emis de
Guvernul rom‚n ce va fi transmis Guvernului sirian, se a∫teapt„ stabilirea unor negocieri pentru preg„tirea unui nou
Acord ∫i pentru semnarea acestuia.
Ambasada Republicii Arabe Siriene din Bucure∫ti folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor
Externe — Direc˛ia General„ Protocol Na˛ional asigurarea celei mai Ónalte considera˛ii.
Data: 28 septembrie 2006.
Nr. 509
Ambasada Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Unite Tanzania ∫i are
onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Av‚nd Ón vedere aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ la data de 1 ianuarie 2007, precum ∫i obliga˛ia care
decurge din art. 6.10 din Actul privind condi˛iile de aderare, anexat Tratatului de aderare a Rom‚niei la Uniunea
European„, semnat la Luxemburg la data de 25 aprilie 2005, de a asigura conformitatea cu dreptul comunitar european
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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a tuturor tratatelor la care este parte, este necesar ca toate tratatele con˛in‚nd dispozi˛ii privitoare la comer˛ ∫i la rela˛ii
comerciale s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Œncetarea valabilit„˛ii acestor
tratate este motivat„ de faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, dup„ aderare, competen˛a de a reglementa
aspectele relative la comer˛ul interna˛ional, Ón cadrul politicii comerciale comune.
Av‚nd Ón vedere c„ aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ va avea loc la data de 1 ianuarie 2007 ∫i Ón
scopul Óndeplinirii obliga˛iile care deriv„ din acest statut, delega˛ia rom‚n„ a propus p„r˛ii tanzaniene cu ocazia reuniunii
exper˛ilor rom‚ni cu membrii Ambasadei Tanzaniei la Nairobi, pe data de 29 mai 2009, ca Acordul comercial s„ Ó∫i
Ónceteze valabilitatea prin acordul p„r˛ilor, Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007.
Œn consecin˛„, partea rom‚n„ reitereaz„ propunerea pentru autorit„˛ile Republicii Unite Tanzania, Ón sensul
agre„rii Óncet„rii valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Unite Tanzania ∫i Guvernul Republicii Socialiste
Rom‚nia, semnat la Dar es Salaam la data de 31 mai 1968, Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007. Partea rom‚n„ ar aprecia
dac„ autorit„˛ile Republicii Unite Tanzania confirm„ acordul lor Ón acest sens.
Dac„ autorit„˛ile Republicii Unite Tanzania nu sunt de acord cu aceast„ propunere, partea rom‚n„ va considera
prezenta not„ verbal„ ca o notificare a voin˛ei sale de a denun˛a Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Unite
Tanzania ∫i Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia, semnat la Dar es Salaam la data de 31 mai 1968, Ón conformitate
cu articolul 54 a) din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007. Œn
consecin˛„, acordul Ó∫i va Ónceta valabilitatea la data men˛ionat„, Ón conformitate cu clauzele finale.
Potrivit art. 70 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, ie∫irea din vigoare a acordului nu va afecta
niciun drept, obliga˛ie sau situa˛ie juridic„ creat„ de executarea acordului, Ónainte de Óncetarea sa.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea sa c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea economic„ Óntre Rom‚nia ∫i
Republica Unit„ Tanzania vor continua ∫i se vor consolida pe baza altor acorduri bilaterale, precum ∫i a cadrului juridic
existent Óntre Uniunea European„ ∫i Republica Unit„ Tanzania.
De asemenea, partea rom‚n„ reitereaz„ inten˛ia de a amenda Acordul cu privire la cooperarea economic„ ∫i
tehnic„ din 1970 ∫i Acordul general cu privire la cooperarea economic„ ∫i tehnic„, pe baza proiectelor de Protocoale de
amendare transmise de partea rom‚n„.
Partea rom‚n„ roag„ autorit„˛ile Republicii Unite Tanzania s„-i confirme primirea prezentei note verbale.
Ambasada Rom‚niei la Nairobi folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii
Unite Tanzania la Na˛iunile Unite asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.

tu

ite

Nairobi, 14 iulie 2006.

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Unite Tanzania

cl

us

iv

in

Republica Unit„ Tanzania
Ministerul Afacerilor Externe ∫i al Cooper„rii Interna˛ionale
O.P. 9000, Dar es Salaam
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Ministerul Afacerilor Externe ∫i al Cooper„rii Interna˛ionale al Republicii Unite Tanzania prezint„ salutul s„u
Ambasadei Rom‚niei ∫i are onoarea de a confirma primirea Notei sale verbale nr. 509 din data de 14 iulie 2006.
Ministerul ar dori s„ notifice Ambasadei c„ Republica Unit„ Tanzania nu are nicio obiec˛ie cu privire la
propunerea de Óncetare a valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Republicii Unite Tanzania ∫i Guvernul Republicii
Socialiste Rom‚nia, semnat la Dar es Salaam la data de 31 mai 1968, cu efect din data de 1 ianuarie 2007.
Ministerul confirm„, de asemenea, c„ nu exist„ obliga˛ii Ón desf„∫urare privind aplicarea acordului.
Ministerul Afacerilor Externe ∫i al Cooper„rii Interna˛ionale al Republicii Unite Tanzania folose∫te acest prilej
pentru a reÓnnoi Ambasadei Rom‚niei asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
Dar es Salaam, 11 octombrie 2006.
Ambasadei Rom‚niei
Nairobi
No. 2.033
Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite prezint„ salutul s„u Misiunii Permanente a Republicii Togo la
Na˛iunile Unite ∫i are onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Av‚nd Ón vedere aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ la data de 1 ianuarie 2007, precum ∫i obliga˛ia care
decurge din art. 6.10 din Actul privind condi˛iile de aderare, anexat Tratatului de aderare a Rom‚niei la Uniunea
European„, semnat la Luxemburg la data de 25 aprilie 2005, de a asigura conformitatea cu dreptul comunitar european
a tuturor tratatelor la care este parte, este necesar ca toate tratatele con˛in‚nd dispozi˛ii privitoare la comer˛ ∫i la rela˛ii
comerciale s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„. Œncetarea valabilit„˛ii acestor
tratate este motivat„ de faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, dup„ aderare, competen˛a de a reglementa
aspectele relative la comer˛ul interna˛ional, Ón cadrul politicii comerciale comune.
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Av‚nd Ón vedere aspectele men˛ionate mai sus, partea rom‚n„ propune autorit„˛ilor Republicii Togo de a agrea
ca Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Togoleze, semnat la data de
17 noiembrie 1975 s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data de 1 ianuarie 2007. Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ autorit„˛ile
Republicii Togo accept„ ca acordurile men˛ionate s„-∫i Ónceteze valabilitatea Óncep‚nd cu aceast„ dat„.
Dac„ autorit„˛ile Republicii Togo nu sunt de acord cu aceast„ propunere, partea rom‚n„ va considera prezenta not„
verbal„ ca o notificare a voin˛ei sale de a denun˛a Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul
Republicii Togoleze, semnat la data de 17 noiembrie 1975, Ón conformitate cu articolul 54 a) din Conven˛ia de la Viena privind
dreptul tratatelor ∫i cu art. 13 al acordului. Œn consecin˛„, Acordul comercial dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i
Guvernul Republicii Togoleze, semnat la data de 17 noiembrie 1975, Ó∫i va Ónceta valabilitatea Óncep‚nd cu 26 iulie 2007.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„, de asemenea, dorin˛a de a Ónceta valabilitatea Acordului program privind dezvoltarea
pe termen lung a cooper„rii economice ∫i a schimburilor dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul
Republicii Togoleze, semnat la 25 mai 1984, Ón conformitate cu articolul 54 a) din Conven˛ia de la Viena privind dreptul
tratatelor. Œn consecin˛„, acordul men˛ionat Ó∫i va Ónceta valabilitatea potrivit art. 16 al acordului, dup„ 6 luni de la
primirea prezentei note verbale.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„, de asemenea, dorin˛a de a Ónceta valabilitatea Acordului privind cooperarea
economic„, ∫tiin˛ific„ ∫i tehnic„ dintre Guvernul Republicii Socialiste Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Togoleze, semnat la
data de 17 noiembrie 1975, Ón conformitate cu articolul 54 a) din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor. Œn
consecin˛„, acordul men˛ionat Ó∫i va Ónceta valabilitatea potrivit art. 15 al acordului, dup„ 6 luni de la primirea prezentei
note verbale.
Potrivit art. 70 al Conven˛iei de la Viena privind dreptul tratatelor, terminarea acestui acord nu va afecta
drepturile, obliga˛iile ∫i situa˛iile juridice create prin executarea acordului Ónainte de terminarea sa.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea sa c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea economic„ dintre Rom‚nia ∫i
Republica Togo vor continua ∫i se vor consolida pe baza raporturilor juridice existente Óntre Uniunea European„ ∫i
Republica Togo. Astfel, terminarea acestor acorduri nu va afecta rela˛iile excelente Óntre cele dou„ p„r˛i. Partea rom‚n„
este convins„ c„ aderarea la Uniunea European„ va conduce la consolidarea acestor rela˛ii.
Partea rom‚n„ roag„ Republica Togo s„-i confirme primirea prezentei note verbale.
Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la Na˛iunile Unite folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Misiunii Permanente a
Republicii Togo la Na˛iunile Unite asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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Misiunea Permanent„ a Togo la Na˛iunile Unite prezint„ salutul s„u Misiunii Permanente a Rom‚niei la Na˛iunile
Unite ∫i, referindu-se la Nota sa verbal„ nr. 2.033 din 29 iunie 2006, are onoarea de a-i comunica faptul c„ Guvernul
togolez accept„ ca acordurile respective care leag„ cele dou„ ˛„ri s„ devin„ caduce Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007.
Misiunea Permanent„ a Togo informeaz„ Misiunea Permanent„ a Rom‚niei c„ Guvernul togolez o felicit„ pentru
aderarea Rom‚niei la Uniunea European„ ∫i sper„ ca rela˛iile Óntre cele dou„ ˛„ri s„ se consolideze Ón cadrul cooper„rii
Africa, Caraibe, Pacific — Uniunea European„.
Misiunea Permanent„ a Togo la Na˛iunile Unite folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Misiunii Permanente a
Rom‚niei la Na˛iunile Unite asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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New York, 4 decembrie 2006.
Misiunii Permanente a Rom‚niei la Na˛iunile Unite
New York
Ambasada Rom‚niei
Tunis
Nr. 383
Ambasada Rom‚niei la Tunis prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Tunisiene ∫i, Ón
contextul procesului de aducere Ón conformitate cu dreptul comunitar a cadrului juridic bilateral, are onoarea de a-i
comunica urm„toarele:
Potrivit articolului 54 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea rom‚n„ dore∫te s„ convin„ cu
Republica Tunisian„ Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Tunisiene,
semnat la Tunis la data de 3 februarie 1993, prin Óncheierea unui acord prin schimb de note verbale Óntre p„r˛i, care s„
intre Ón vigoare de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Œn consecin˛„, Ambasada Rom‚niei la Tunis are onoarea de a propune, Ón numele Guvernului Rom‚niei,
Óncheierea unui acord prin schimb de note verbale cu urm„torul con˛inut:
î1. Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Tunisiene convin ca Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la data de 3 februarie 1993, s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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2. Œncetarea acordului nu afecteaz„ niciun drept, obliga˛ie sau situa˛ie juridic„ a p„r˛ilor creat„ Ón cursul execut„rii
acordului Ónainte de terminarea sa.“
Dac„ aceast„ propunere este acceptat„ de Guvernul Republicii Tunisiene, aceast„ not„ verbal„ Ómpreun„ cu
nota verbal„ de r„spuns a p„r˛ii tunisiene vor constitui un acord Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Tunisiene
pentru terminarea Acordului comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la
data de 3 februarie 1993, care va intra Ón vigoare la data primirii ultimei notific„ri prin care p„r˛ile Ó∫i comunic„ reciproc
Óndeplinirea procedurilor interne necesare. Œncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial va avea efect de la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.
Ambasada Rom‚niei la Tunis folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe al Republicii
Tunisiene asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
Tunis, 9 mai 2006.
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Tunisiene
Direc˛ia Rela˛ii cu state noncomunitare
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Republica Tunisian„
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Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Tunisiene prezint„ salutul s„u Ambasadei Rom‚niei la Tunis ∫i,
referindu-se la Nota verbal„ nr. 383 din 9 mai 2006 privind propunerea de denun˛are a Acordului comercial Óncheiat la
Tunis, la 3 februarie 1993, Óntre Guvernul Republicii Tunisiene ∫i Guvernul Rom‚niei, are onoarea de a-i comunica
acordul s„u privind aceast„ propunere, Ón conformitate cu articolul 12 al acordului men˛ionat.
Astfel, Ón conformitate cu solicitarea p„r˛ii rom‚ne, acordul men˛ionat Ó∫i va Ónceta valabilitatea de la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„, f„r„ ca aceasta sa afecteze Óns„ drepturile ∫i obliga˛iile create Ón aplicarea acestui
acord Ónainte de Óncetarea valabilit„˛ii sale.
Ministerul Afacerilor Externe folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Rom‚niei asigurarea Ónaltei sale
considera˛ii.
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Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Uganda
∫i, Ón contextul procesului de aducere Ón conformitate cu dreptul comunitar a cadrului juridic bilateral, are onoarea de a-i
comunica urm„toarele:
Potrivit articolului 54 din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor, partea rom‚n„ dore∫te s„ convin„ cu
Republica Uganda Óncetarea valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii
Uganda, semnat la Kampala la data de 23 decembrie 1969, prin Óncheierea unui acord prin schimb de note verbale Óntre
p„r˛i, care s„ intre Ón vigoare de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Œn consecin˛„, Ministerul Afacerilor Externe are onoarea de a propune, Ón numele Guvernului Rom‚niei, Óncheierea
unui acord prin schimb de note verbale cu urm„torul con˛inut:
îGuvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Uganda convin ca Acordul comercial dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i
Guvernul Republicii Uganda, semnat la Kampala la data de 23 decembrie 1969, s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Œncetarea acordului nu afecteaz„ niciun drept, obliga˛ie sau situa˛ie juridic„ a p„r˛ilor creat„ Ón cursul execut„rii
acordului Ónainte de terminarea sa.“
Dac„ aceast„ propunere este acceptat„ de Guvernul Republicii Uganda, aceast„ not„ verbal„ Ómpreun„ cu nota
verbal„ de r„spuns a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Uganda vor constitui un acord Óntre Guvernul Rom‚niei
∫i Guvernul Republicii Uganda pentru terminarea Acordului comercial dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul
Republicii Uganda, semnat la Kampala la data de 23 decembrie 1969, care va intra Ón vigoare la data primirii notei
verbale de r„spuns a Guvernului Republicii Uganda ∫i va avea efect de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Ministerul Afacerilor Externe al Rom‚niei folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor Externe al
Republicii Uganda asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
Bucure∫ti, 26 mai 2006.
Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Uganda
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Ministerul Afacerilor Externe
Kampala
Uganda
Nr. EUR/34/404/01
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Uganda prezint„ salutul s„u Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei
∫i are onoarea de a se referi la Nota verbal„ nr. H2-1-1/610 din 26 mai 2006 cu privire la terminarea Acordului comercial
dintre Guvernul R. S. Rom‚nia ∫i Guvernul Republicii Uganda, semnat la Kampala la data de 23 decembrie 1969.
Propunerile con˛inute Ón paragrafele 1—5 ale notei verbale men˛ionate sunt acceptate de Guvernul Republicii
Uganda.
Aceast„ not„ a Ministerului Afacerilor Externe al Rom‚niei ∫i prezentul r„spuns constituie un acord Óntre cele
dou„ Guverne, care va intra Ón vigoare la data primirii acestui r„spuns ∫i va avea efect de la data ader„rii Rom‚niei la
Uniunea European„.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Uganda folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Afacerilor
Externe al Rom‚niei asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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Ambasada Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ministerului Rela˛iilor Externe — Direc˛ia general„ pentru afaceri
economice interna˛ionale ∫i are onoarea de a-i aduce la cuno∫tin˛„ c„, lu‚nd Ón considerare faptul c„ Rom‚nia va adera
la Uniunea European„ pe data de 1 ianuarie 2007, precum ∫i faptul c„, potrivit art. 6.10 din Actul privind condi˛iile de
aderare, anexat Tratatului de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„, semnat la Luxemburg la data de 25 aprilie
2005, Rom‚nia are obliga˛ia de a asigura conformitatea cu dreptul comunitar european a tuturor tratatelor interna˛ionale
la care este parte, fiind necesar ca toate tratatele bilaterale con˛in‚nd dispozi˛ii privitoare la comer˛ ∫i la rela˛ii comerciale
s„-∫i Ónceteze valabilitatea de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Œncetarea valabilit„˛ii acestor tratate este motivat„ de faptul c„ Rom‚nia va transfera Uniunii Europene, dup„
aderare, competen˛a de a reglementa aspectele relative la comer˛ul interna˛ional, Ón cadrul politicii comerciale comune.
Partea rom‚n„ reitereaz„ autorit„˛ilor Republicii Orientale a Uruguayului propunerea prezentat„ Ón Nota verbal„
nr. 727 din 5 august 2004 (anex„m o copie) de a conveni ie∫irea din vigoare a Acordului comercial dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucure∫ti la data de 31 mai 1996, cu Óncepere de la
1 ianuarie 2007.
Partea rom‚n„ ar aprecia dac„ autorit„˛ile Republicii Orientale a Uruguayului ar putea confirma Ón timp util
acordul s„u cu privire la propunerea de mai sus.
Œn cazul Ón care autorit„˛ile Republicii Orientale a Uruguayului nu sunt de acord cu propunerea men˛ionat„, partea
rom‚n„ va considera Nota verbal„ nr. 727 din 5 august 2004, precum ∫i prezenta not„ verbal„ ca o notificare a voin˛ei
sale de a denun˛a Acordul comercial dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la
Bucure∫ti la data de 31 mai 1996, Ón conformitate cu art. 54 lit. a) din Conven˛ia de la Viena privind dreptul tratatelor.
Potrivit art. 70 al Conven˛iei de la Viena privind dreptul tratatelor, terminarea acestui acord nu va afecta
drepturile, obliga˛iile ∫i situa˛iile juridice create prin executarea acordului Ónainte de terminarea sa.
Partea rom‚n„ Ó∫i exprim„ convingerea c„ rela˛iile comerciale ∫i cooperarea economic„ dintre Rom‚nia ∫i
Republica Oriental„ a Uruguayului vor continua ∫i se vor consolida pe baza raporturilor juridice existente Óntre Uniunea
European„ ∫i Republica Oriental„ a Uruguayului. Astfel, terminarea acestor acorduri nu va afecta rela˛iile excelente dintre
cele dou„ p„r˛i. Partea rom‚n„ este convins„ c„ aderarea la Uniunea European„ va conduce la consolidarea
acestor rela˛ii.
Partea rom‚n„ roag„ Republica Oriental„ a Uruguayului s„-i confirme primirea prezentei note verbale.
Ambasada Rom‚niei folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Rela˛iilor Externe — Direc˛ia general„
pentru afaceri economice interna˛ionale asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
Montevideo, 21 septembrie 2006.

Ministerului Rela˛iilor Externe
Direc˛ia general„ pentru afaceri economice interna˛ionale
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Ambasada Rom‚niei
Montevideo
Nr. 727

Ambasada Rom‚niei prezint„ salutul s„u Ministerului Rela˛iilor Externe — Direc˛ia tratate ∫i are onoarea de a-i
aduce la cuno∫tin˛„ c„, Ón conformitate cu capitolul 26 al negocierilor cu Uniunea European„ — îRela˛ii externe“, este
necesar„ ie∫irea din vigoare a acordurilor comerciale semnate anterior ader„rii la UE cu state ter˛e.
Œn acest context, se solicit„ convenirea de comun acord a Óncet„rii valabilit„˛ii Acordului comercial dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucure∫ti la data de 31 mai 1996, Óncep‚nd de la
data ader„rii Rom‚niei la UE.
Ambasada Rom‚niei folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ministerului Rela˛iilor Externe — Direc˛ia tratate
asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
Montevideo, 5 august 2004.
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Ministerului Rela˛iilor Externe
Direc˛ia general„ pentru afaceri economice interna˛ionale
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Ministerul Rela˛iilor Externe — Direc˛ia tratate prezint„ salutul s„u Ambasadei Rom‚niei ∫i, cu referire la Nota sa
verbal„ nr. 617 din data de 21 septembrie 2006 privind Acordul comercial Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii
Orientale a Uruguayului, semnat la Bucure∫ti la data de 31 mai 1996, are onoarea de a-i comunica urm„toarele:
Ministerul Rela˛iilor Externe — Direc˛ia tratate are onoarea de a comunica Ambasadei c„ ia cuno∫tin˛„ ∫i accept„
notificarea autorit„˛ilor rom‚ne privind Óncetarea valabilit„˛ii tratatului men˛ionat, de la data de 1 ianuarie 2007.
Potrivit paragrafului anterior, ie∫irea din vigoare va avea loc de la data men˛ionat„ mai sus.
Ministerul Rela˛iilor Externe — Direc˛ia tratate folose∫te acest prilej pentru a reÓnnoi Ambasadei Rom‚niei
asigurarea Ónaltei sale considera˛ii.
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