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privind regimul juridic al precursorilor de droguri
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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1. Preambulul ordonan˛ei de urgen˛„ va avea urm„torul
cuprins:
îLu‚nd Ón considerare faptul c„ de la 1 ianuarie 2007,
data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, prevederile
regulamentelor emise de institu˛iile Uniunii Europene vor
avea aplicabilitate direct„ Ón cadrul sistemului juridic
rom‚nesc,
av‚nd Ón vedere faptul c„ este necesar„ adoptarea unor
m„suri adecvate aplic„rii directe a prevederilor acestor acte
comunitare, Ón mod special stabilirea cadrului institu˛ional ∫i
a regimului sanc˛ionator,
Ón considerarea faptului c„ aceste elemente vizeaz„
interesul public ∫i constituie situa˛ii extraordinare a c„ror
reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, al art. 69 din Acordul european instituind o
asociere Óntre Rom‚nia, pe de o parte, ∫i Comunit„˛ile
Europene ∫i statele membre ale acestora, pe de alt„ parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea
nr. 20/1993, ∫i al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru
ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh„,
Regatul Danemarcei, Republica Federal„ Germania,
Republica Estonia, Republica Elen„, Regatul Spaniei,
Republica Francez„, Irlanda, Republica Italian„, Republica
Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat
al Luxemburgului, Republica Ungar„, Republica Malta,
Regatul ﬁ„rilor de Jos, Republica Austria, Republica
Polon„, Republica Portughez„, Republica Slovenia,
Republica Slovac„, Republica Finlanda, Regatul Suediei,
Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord (state
membre ale Uniunii Europene) ∫i Republica Bulgaria ∫i
Rom‚nia privind aderarea Republicii Bulgaria ∫i a Rom‚niei
la Uniunea European„, semnat de Rom‚nia la Luxemburg
la 25 aprilie 2005,“

frecvent la fabricarea ilicit„ a substan˛elor stupefiante ∫i
psihotrope, a∫a cum sunt definite Ón art. 2 din
Regulamentul (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European
∫i al Consiliului din 11 februarie 2004 privind precursorii de
droguri, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 47 din 18 februarie 2004, p. 1—10, denumit Ón
continuare Regulamentul 273/2004, ∫i Ón art. 2 din
Regulamentul nr. 111/2005 al Consiliului din 22 decembrie
2004 privind supravegherea comer˛ului cu precursori de
droguri Óntre Comunitate ∫i statele ter˛e, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 22 din 26 ianuarie 2005,
p. 1—10, denumit Ón continuare Regulamentul 111/2005,
m„surile pentru controlul ∫i supravegherea opera˛iunilor cu
acestea, Ón vederea evit„rii deturn„rii lor, precum ∫i
m„surile de combatere a opera˛iunilor ilicite.
..............................................................................................
(4) Termenii ∫i expresiile folosite Ón prezenta ordonan˛„
de urgen˛„ ∫i definite la art. 2 din Regulamentul 273/2004,
la art. 2 din Regulamentul 111/2005, precum ∫i la art. 2
din Regulamentul (CE) nr. 1.277/2005 al Comisiei din
27 iulie 2005 privind aplicarea Regulamentului 273/2004 ∫i
a Regulamentului 111/2005, publicat Ón Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 202 din 3 august 2005, p. 7—33,
denumit Ón continuare Regulamentul 1.277/2005, au
Ón˛elesurile stabilite prin aceste acte comunitare.“

tu

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul
juridic al precursorilor de droguri, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.039 din 28 decembrie
2006, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:

2. Alineatele (1) ∫i (4) ale articolului 1 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„
reglementeaz„ regimul juridic al substan˛elor folosite

3. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ Antidrog este
autoritatea na˛ional„ competent„ Ón sensul prevederilor
Regulamentului 273/2004, ale Regulamentului 111/2005 ∫i
ale Regulamentului 1.277/2005.
(2) Agen˛ia Na˛ional„ Antidrog este structura de
monitorizare a operatorilor ∫i a opera˛iunilor cu substan˛e
clasificate ∫i neclasificate, de coordonare unitar„ a
activit„˛ilor Ón domeniul precursorilor, desf„∫urate de
institu˛iile competente, precum ∫i de coordonare ∫i
asigurare a cooper„rii acestor institu˛ii cu structurile
societ„˛ii civile ∫i cu organismele interna˛ionale Ón domeniul
precursorilor ∫i care constituie baza na˛ional„ centralizat„
de date Ón domeniul precursorilor.
(3) Contactul operatorilor cu autorit„˛ile, Ón vederea
Óndeplinirii obliga˛iilor prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„, se realizeaz„ prin structura specializat„ din cadrul
Agen˛iei Na˛ionale Antidrog, care are rol de ghi∫eu unic
privind precursorii.“
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îArt. 18. — (1) Œn vederea exercit„rii controlului
respect„rii dispozi˛iilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„ de
c„tre organele abilitate, operatorii sunt obliga˛i:
a) s„ permit„ accesul Ón loca˛iile Ón care Ó∫i desf„∫oar„
activit„˛ile;
b) s„ permit„ verificarea documentelor Ón baza c„rora
Ó∫i desf„∫oar„ activitatea ∫i a documentelor comerciale;
c) s„ permit„ prelevarea, dac„ este necesar, de probe,
conform dispozi˛iilor regulamentului de aplicare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
(2) Autorit„˛ile publice cu competen˛e de cercetare
penal„ au dreptul s„ indisponibilizeze pentru verific„ri
mijloacele de transport pentru o perioad„ rezonabil„, f„r„
a se dep„∫i 30 de zile, Ón raport de circumstan˛e.“
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7. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Condi˛iile de eliberare, suspendare sau
retragere a autoriza˛iilor ori de efectuare a Ónregistr„rilor,
precum ∫i modul Ón care se face dovada Óndeplinirii
condi˛iilor prev„zute la art. 5 alin. (3) se stabilesc Ón
regulamentul de aplicare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
elaborat de Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative
∫i aprobat prin hot„r‚re a Guvernului, Ón termen de 60 de
zile de la intrarea Ón vigoare a legii de aprobare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.“

11. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:

ite

6. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Notificarea prealabil„ a exportului, potrivit
prevederilor art. 11 din Regulamentul 111/2005, se
realizeaz„ de c„tre Agen˛ia Na˛ional„ Antidrog.
(2) Pentru a r„spunde notific„rilor prealabile ale
autorit„˛ilor competente ale altor state, Agen˛ia Na˛ional„
Antidrog solicit„ punctul de vedere al forma˛iunii centrale
antidrog din cadrul Inspectoratului General al Poli˛iei
Rom‚ne.“

îb) asigurarea ∫i p„strarea eviden˛ei mi∫c„rii zilnice a
substan˛elor clasificate ∫i Óntocmirea documenta˛iei potrivit
prevederilor art. 5 din Regulamentul 273/2004 ∫i ale art. 3
∫i 4 din Regulamentul 111/2005;
.............................................................................................
d) asigurarea etichet„rii, potrivit prevederilor legale
Ón vigoare ∫i cu respectarea condi˛iilor prev„zute la
art. 7 din Regulamentul 273/2004 ∫i la art. 5 din
Regulamentul 111/2005;
e) efectuarea ambal„rii, potrivit prevederilor legale Ón
materie.“

tu

4. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 6. — (1) Autoriza˛ia eliberat„ potrivit art. 5 este
valabil„ pentru loca˛iile declarate la solicitarea acesteia.“
5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 8. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ Antidrog autorizeaz„
fiecare opera˛iune de export de substan˛e clasificate din
categoriile 1, 2 ∫i 3, precum ∫i oricare opera˛iune de
import de substan˛e clasificate din categoria 1 care fac
obiectul unei declara˛ii Ón vam„, opera˛iuni prev„zute de
art. 12 ∫i 20 din Regulamentul 111/2005.“
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8. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 11. — (1) Operatorii cu substan˛e clasificate de
categoriile ∫i 1 ∫i 2 comunic„ Agen˛iei Na˛ionale Antidrog
datele de contact ale persoanei responsabile cu aceast„
activitate ∫i, dup„ caz, ale Ónlocuitorului acesteia, potrivit
prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul 273/2004.“
9. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 12. — (1) Operatorul are obliga˛ia de a comunica
imediat Agen˛iei Na˛ionale Antidrog orice eveniment
neobi∫nuit sau opera˛iune cu precursori care poate genera
suspiciunea c„ aceste substan˛e pot fi deturnate Ón
vederea fabric„rii ilicite a substan˛elor stupefiante ori
psihotrope.“
10. La articolul 13 alineatul (1), literele b), d) ∫i e) vor
avea urm„torul cuprins:

12. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 22. — (1) Punerea pe pia˛„ a substan˛elor
clasificate, importul, exportul ∫i activit„˛ile intermediare
acestora, precum ∫i de˛inerea de substan˛e clasificate f„r„
autoriza˛ia prev„zut„ la art. 5 alin. (1), respectiv f„r„
Ónregistrarea prev„zut„ la art. 7 alin. (1) ∫i (4), constituie
infrac˛iuni ∫i se pedepsesc cu Ónchisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Cu aceea∫i pedeaps„ se sanc˛ioneaz„ de˛inerea de
echipamente ori materiale Ón scopul utiliz„rii lor la
producerea sau fabricarea ilicit„ a drogurilor.
(3) Constituie infrac˛iune ∫i comercializarea de substan˛e
clasificate c„tre operatori economici ori persoane fizice
neautorizate potrivit art. 5 alin. (1) sau, dup„ caz,
neÓnregistrate potrivit art. 7 alin. (1) ∫i (4) pentru activitatea
cu astfel de substan˛e ∫i se sanc˛ioneaz„ cu pedeapsa
prev„zut„ la alin. (1).
(4) S„v‚r∫irea faptelor prev„zute la alin. (1) ∫i (3) Ón
scopul utiliz„rii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea
ilicit„ a drogurilor se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 la
10 ani ∫i interzicerea unor drepturi.“
13. Articolul 29 se abrog„.

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

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 186.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 121/2006
privind regimul juridic al precursorilor de droguri
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de
droguri ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
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privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 20/2007
pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 64/2006
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale func˛ionarilor publici
cu statut special din sistemul administra˛iei penitenciare

D

4

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 20 din
31 ianuarie 2007 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 64/2006
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale func˛ionarilor publici cu statut special
din sistemul administra˛iei penitenciare, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. III.4
din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 19 iunie 2007.
Nr. 187.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 20/2007
pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 64/2006
privind salarizarea ∫i alte drepturi ale func˛ionarilor publici
cu statut special din sistemul administra˛iei penitenciare
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1)
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

din

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
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Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 64/2006 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale func˛ionarilor publici cu
statut special din sistemul administra˛iei penitenciare ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
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LEGE
pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informa˛iile de interes public
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Dup„ alineatul (4) al articolului 5 din
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa˛iile de
interes public, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se introduce un nou alineat,
alineatul (5), cu urm„torul cuprins:

î(5) Autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice au obliga˛ia s„ pun„
la dispozi˛ia persoanelor interesate contractele de
privatizare Óncheiate dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei
legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai
sus nu se aplic„ Ón cazul contractelor de privatizare care
se Óncadreaz„ Ón sfera de aplicare a dispozi˛iilor art. 12
alin. (1).“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 19 iunie 2007.
Nr. 188.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5
din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa˛iile
de interes public
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru completarea art. 5 din
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa˛iile de interes public ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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LEGE
privind retragerea unor rezerve formulate de Rom‚nia cu prilejul ader„rii
sau ratific„rii unor conven˛ii interna˛ionale
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Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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Art. 1. — Se retrage rezerva formulat„ Ón Decretul
nr. 143/1972 privind ratificarea Conven˛iei pentru reprimarea
captur„rii ilicite a aeronavelor, Óncheiat„ la Haga la
16 decembrie 1970, Ón temeiul art. 12 paragraful 2 din
conven˛ie, av‚nd urm„torul text:
îRepublica Socialist„ Rom‚nia, potrivit articolului 12
paragraful 2 din conven˛ie, declar„ c„ nu se consider„
legat„ de dispozi˛iile paragrafului 1 din acest articol al
Conven˛iei pentru reprimarea captur„rii ilicite a aeronavelor.
Pozi˛ia Republicii Socialiste Rom‚nia este aceea c„
diferendele privind interpretarea sau aplicarea conven˛iei vor
fi supuse Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie numai cu
consim˛„m‚ntul tuturor p„r˛ilor Ón litigiu, pentru fiecare caz
Ón parte.“
Art. 2. — Se retrage rezerva formulat„ Ón Decretul
nr. 626/1973 privind aderarea Republicii Socialiste Rom‚nia
la Conven˛ia unic„ asupra stupefiantelor din 1961 ∫i la
protocolul privind modificarea acestei conven˛ii, Ón temeiul
art. 50 paragraful 2 din conven˛ie, av‚nd urm„torul text:
îRepublica Socialist„ Rom‚nia declar„ c„ nu se
consider„ legat„ de prevederile paragrafului 2 al articolului 48,
conform c„rora diferendele Óntre dou„ sau mai multe p„r˛i
contractante privind interpretarea sau aplicarea conven˛iei,
care nu vor fi fost reglementate pe cale de negocieri sau
prin orice alt mod de solu˛ionare, vor fi aduse, la cererea
uneia dintre p„r˛ile contractante interesate, Ón fa˛a Cur˛ii
Interna˛ionale de Justi˛ie.

Republica Socialist„ Rom‚nia consider„ c„ asemenea
diferende vor fi supuse Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie
numai cu consim˛„m‚ntul tuturor p„r˛ilor Ón litigiu, pentru
fiecare caz Ón parte.“
Art. 3. — Se retrage rezerva formulat„ Ón Decretul
nr. 66/1975 privind ratificarea Conven˛iei pentru reprimarea
actelor ilicite Óndreptate contra securit„˛ii avia˛iei civile,
Óncheiat„ la Montreal la 23 septembrie 1971, Ón temeiul
art. 14 paragraful 2 din conven˛ie, av‚nd urm„torul text:
îRepublica Socialist„ Rom‚nia declar„ c„ nu se
consider„ legat„ de dispozi˛iile articolului 14 paragraful 1 al
Conven˛iei pentru reprimarea actelor ilicite Óndreptate contra
securit„˛ii avia˛iei civile. Pozi˛ia Republicii Socialiste
Rom‚nia este aceea c„ diferendele privind interpretarea
sau aplicarea conven˛iei vor fi supuse Cur˛ii Interna˛ionale
de Justi˛ie numai cu consim˛„m‚ntul tuturor p„r˛ilor Ón
litigiu, pentru fiecare caz Ón parte.“
Art. 4. — Se retrage rezerva formulat„ la art. 6 din
Decretul nr. 254/1978 pentru ratificarea unor tratate
interna˛ionale, viz‚nd ratificarea Conven˛iei privind
prevenirea ∫i sanc˛ionarea infrac˛iunilor contra persoanelor
care se bucur„ de protec˛ie interna˛ional„, inclusiv agen˛ii
diplomatici, adoptat„ la New York la 14 decembrie 1973,
Ón temeiul art. 13 paragraful 2 din conven˛ie, av‚nd
urm„torul text:
îRepublica Socialist„ Rom‚nia declar„ c„ nu se
consider„ legat„ de prevederile paragrafului 1 al articolului 13
din conven˛ie, conform c„rora diferendele dintre dou„ sau
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mai multe p„r˛i contractante privind interpretarea sau
aplicarea conven˛iei, care nu vor fi fost reglementate pe
cale de negocieri, vor fi supuse arbitrajului sau Cur˛ii
Interna˛ionale de Justi˛ie, la cererea uneia dintre p„r˛i.
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Republica Socialist„ Rom‚nia consider„ c„ asemenea
diferende pot fi supuse arbitrajului sau Cur˛ii Interna˛ionale
de Justi˛ie numai cu consim˛„m‚ntul tuturor p„r˛ilor Ón
litigiu, pentru fiecare caz Ón parte.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 19 iunie 2007.
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pentru promulgarea Legii privind retragerea unor rezerve
formulate de Rom‚nia cu prilejul ader„rii
sau ratific„rii unor conven˛ii interna˛ionale
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Articol unic. — Se promulg„ Legea privind retragerea unor rezerve
formulate de Rom‚nia cu prilejul ader„rii sau ratific„rii unor conven˛ii
interna˛ionale ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 18 iunie 2007.
Nr. 647.
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LEGE
pentru aderarea Rom‚niei la Protocolul op˛ional
la Conven˛ia de la Viena cu privire la rela˛iile consulare,
referitor la solu˛ionarea obligatorie a diferendelor,
adoptat la Viena la 24 aprilie 1963
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Rom‚nia ader„ la Protocolul op˛ional la Conven˛ia de
la Viena cu privire la rela˛iile consulare, referitor la solu˛ionarea obligatorie a
diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963, intrat Ón vigoare la
19 martie 1967.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU
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Bucure∫ti, 19 iunie 2007.
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8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 425/26.VI.2007
P R O T O C O L O P ﬁ I O N A L*)
la Conven˛ia de la Viena cu privire la rela˛iile consulare, referitor la solu˛ionarea obligatorie a diferendelor,
adoptat la Viena la 24 aprilie 1963

Statele p„r˛i la prezentul protocol ∫i la Conven˛ia de la Viena cu privire la rela˛iile consulare, denumit„ Ón
continuare Conven˛ia, adoptat„ de Conferin˛a Na˛iunilor Unite care a avut loc la Viena Ón perioada 4 martie—22 aprilie 1963,
exprim‚ndu-∫i dorin˛a de a recurge la jurisdic˛ia obligatorie a Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie pentru solu˛ionarea
tuturor diferendelor privind interpretarea sau aplicarea Conven˛iei, Ón cazul Ón care un alt mod de reglementare nu va fi
fost acceptat de c„tre p„r˛i Óntr-un interval de timp rezonabil,
au convenit dup„ cum urmeaz„:
ARTICOLUL I

ARTICOLUL VI

Diferendele privind interpretarea sau aplicarea Conven˛iei
intr„ Ón competen˛a obligatorie a Cur˛ii Interna˛ionale de
Justi˛ie, care, astfel, va putea fi sesizat„ printr-o cerere de
oricare dintre p„r˛ile la diferend, care este, Ón acela∫i timp,
parte la prezentul protocol.

Prezentul protocol va fi supus ratific„rii. Instrumentele de
ratificare vor fi depuse pe l‚ng„ secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
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Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón aceea∫i zi ca ∫i
Conven˛ia sau, Ón cazul Ón care aceast„ din urm„ dat„ va
fi mai Óndep„rtat„, Ón cea de-a 30-a zi ulterioar„ datei
depunerii celui de-al doilea instrument de ratificare a
Protocolului sau de aderare la acesta, pe l‚ng„ secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul protocol
sau care va adera la acesta dup„ intrarea sa Ón vigoare,
Ón conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol,
Protocolul va intra Ón vigoare Ón cea de-a 30-a zi de la
data depunerii de c„tre acel stat a instrumentului s„u de
ratificare sau aderare.
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P„r˛ile pot conveni, Óntr-un termen de dou„ luni de la
notificarea uneia dintre p„r˛i transmise celeilalte p„r˛i cu
privire la faptul c„, Ón opinia sa, exist„ un litigiu, s„
ini˛ieze, de comun acord, Ón locul recurgerii la jurisdic˛ia
Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie, o procedur„ Ón fa˛a unui
tribunal arbitral. La expirarea acestui termen, oricare dintre
p„r˛i poate sesiza Curtea Interna˛ional„ de Justi˛ie printr-o
cerere.

Prezentul protocol va r„m‚ne deschis ader„rii tuturor
statelor care vor deveni p„r˛i la Conven˛ie. Instrumentele
de aderare vor fi depuse pe l‚ng„ secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
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De asemenea, p„r˛ile pot conveni, de comun acord, Ón
acela∫i termen de dou„ luni, s„ recurg„ la o procedur„ de
conciliere Ónainte de a sesiza Curtea Interna˛ional„ de
Justi˛ie.
Comisia de conciliere va formula recomand„rile Óntr-un
termen de 5 luni de la data constituirii sale. Œn cazul Ón
care aceste recomand„ri nu sunt acceptate de c„tre p„r˛ile
Ón litigiu, Ón termen de dou„ luni de la data prezent„rii lor,
oricare dintre p„r˛i va putea sesiza Curtea Interna˛ional„ de
Justi˛ie cu privire la diferend, prin intermediul unei cereri.
ARTICOLUL IV

Statele p„r˛i la Conven˛ie, la Protocolul op˛ional privind
ob˛inerea cet„˛eniei ∫i la prezentul protocol pot declara Ón
orice moment c„ prevederile prezentului protocol se vor
aplica ∫i diferendelor care rezult„ din interpretarea sau
aplicarea Protocolului op˛ional privind ob˛inerea cet„˛eniei.
Aceste declara˛ii vor fi notificate secretarului general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL V

Prezentul protocol va fi deschis spre semnare tuturor
statelor care vor deveni p„r˛i la Conven˛ie, dup„ cum
urmeaz„: p‚n„ la 31 octombrie 1963, la sediul Ministerului
Federal al Afacerilor Externe al Republicii Austria, ∫i,
ulterior, p‚n„ la 31 martie 1964, la sediul Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite din New York.

ARTICOLUL IX

Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va
notifica tuturor statelor care pot deveni parte la Conven˛ie:
a) semn„turile aplicate prezentului protocol ∫i depunerea
instrumentelor de ratificare sau de aderare, Ón conformitate
cu art. V, VI ∫i VII;
b) declara˛iile f„cute Ón conformitate cu art. IV;
c) data la care prezentul protocol va intra Ón vigoare, Ón
conformitate cu art. VIII.
ARTICOLUL X

Originalul prezentului protocol, ale c„rui texte Ón limbile
englez„, chinez„, spaniol„, francez„ ∫i rus„ sunt Ón mod
egal autentice, vor fi depuse pe l‚ng„ secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, care va transmite copii
certificate ale acestora tuturor statelor prev„zute la art. V.
Drept care, plenipoten˛iarii subsemna˛i, Ómputernici˛i Ón
mod corespunz„tor de guvernele lor, am semnat prezentul
protocol.
Adoptat la Viena la 24 aprilie 1963.

*) Traducere.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aderarea Rom‚niei la Protocolul op˛ional la Conven˛ia de la
Viena cu privire la rela˛iile consulare, referitor la solu˛ionarea obligatorie a diferendelor,
adoptat la Viena la 24 aprilie 1963
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aderarea
Rom‚niei la Protocolul op˛ional la Conven˛ia de la Viena
cu privire la rela˛iile consulare, referitor la solu˛ionarea

obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie
1963, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele
m„suri necesare pentru aplicarea unor regulamente
comunitare de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea
European„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, cu urm„toarele
complet„ri:
— Dup„ articolul I se introduc 3 noi articole, articolele
I1—I3, cu urm„torul cuprins:
îArt. I 1 . — Œn vederea aplic„rii Regulamentului
Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 805/2004
privind crearea unui titlu executoriu european pentru
crean˛ele necontestate, denumit Ón continuare Regulamentul
nr. 805/2004, se stabilesc urm„toarele reguli:
Art. 1. — Titlurile executorii privind drepturi de crean˛„
av‚nd ca obiect obliga˛ia de plat„ a unei sume de bani
necontestat„, constituite potrivit legii rom‚ne, pot fi
certificate, la cererea p„r˛ii interesate, ca titluri executorii
europene Ón condi˛iile prevederilor Regulamentului
nr. 805/2004.
Art. 2. — (1) Œn cazul Ón care titlul executoriu Ól
constituie o hot„r‚re judec„toreasc„, inclusiv cea care
constat„ o tranzac˛ie judiciar„ sau o alt„ Ónvoial„ a p„r˛ilor
Ón condi˛iile legii, certificarea este de competen˛a primei
instan˛e.
(2) Dac„ titlul executoriu este un act autentic,
certificarea este de competen˛a judec„toriei Ón a c„rei
circumscrip˛ie se afl„ emitentul actului.
Art. 3. — (1) Instan˛a se pronun˛„ asupra cererii de
eliberare a certificatului prin Óncheiere, f„r„ citarea p„r˛ilor.
(2) Œncheierea prin care cererea a fost admis„ nu este
supus„ niciunei c„i de atac.
(3) Certificatul se elibereaz„ creditorului ∫i se comunic„,
Ón copie, debitorului.

(4) Œncheierea prin care cererea a fost respins„ este
supus„ recursului, Ón termen de 5 zile de la pronun˛are,
pentru creditorul prezent, ∫i de la comunicare, pentru cel
care a lipsit.
(5) Dispozi˛iile prezentului articol se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i Ón cazul eliber„rii unui certificat par˛ial Ón
condi˛iile art. 8 din Regulamentul nr. 805/2004.
Art. 4. — La cerere, se poate elibera un nou certificat
care atest„ Óncetarea, suspendarea sau limitarea for˛ei
executorii a titlului, Ón condi˛iile art. 6 alin. (2) din
Regulamentul nr. 805/2004, ori, dup„ caz, un certificat de
Ónlocuire, Ón condi˛iile art. 6 alin. (3) din Regulamentul
nr. 805/2004. Dispozi˛iile art. 3 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.
Art. 5. — Certificatul poate fi rectificat sau retras pentru
motivele prev„zute la art. 10 alin. (1) lit. a) ∫i b) din
Regulamentul nr. 805/2004.
Art. 6. — Cererea de rectificare a unui certificat potrivit
art. 10 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 805/2004 este
de competen˛a instan˛ei care a emis certificatul. Dispozi˛iile
art. 3 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.
Art. 7. — (1) Cererea pentru retragerea certificatului, Ón
conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din
Regulamentul nr. 805/2004, se introduce la instan˛a care a
emis certificatul, Ón termen de o lun„ de la comunicarea
acestuia. Œn cazul Ón care, dup„ citarea p„r˛ilor, instan˛a
constat„ c„ certificatul a fost emis f„r„ Óndeplinirea
condi˛iilor prev„zute de Regulamentul nr. 805/2004, revine
asupra m„surii luate potrivit art. 3 ∫i dispune retragerea, Ón
tot sau Ón parte, a certificatului.
(2) Œncheierea poate fi atacat„ cu recurs Ón termen de
5 zile de la comunicare.
Art. 8. — Cererile de certificare Ón curs de solu˛ionare,
introduse la alte instan˛e sau autorit„˛i, vor fi trimise pe
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Uniunii Europene a unei hot„r‚ri pronun˛ate de instan˛a
rom‚n„, Ón condi˛iile legii, pentru Óncuviin˛area unei
tranzac˛ii judiciare, competen˛a de a emite, potrivit art. 58
din Regulamentul nr. 44/2001, certificatul prev„zut Ón anexa V
din acela∫i regulament apar˛ine acelei instan˛e.
Art. I 3 . — Œn vederea aplic„rii Regulamentului
Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE)
nr. 2.201/2003 privind competen˛a, recunoa∫terea ∫i
executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti Ón materie matrimonial„
∫i Ón materia r„spunderii p„rinte∫ti, denumit Ón continuare
Regulamentul nr. 2.201/2003, se stabilesc urm„toarele reguli:
Art. 1. — (1) Cererile pentru recunoa∫terea, precum ∫i
cele pentru Óncuviin˛area execut„rii silite pe teritoriul
Rom‚niei a hot„r‚rilor Ón materie matrimonial„ ∫i Ón materia
r„spunderii p„rinte∫ti, pronun˛ate Óntr-un alt stat membru al
Uniunii Europene, Ón condi˛iile prevederilor Regulamentului
nr. 2.201/2003, sunt de competen˛a tribunalului.
(2) Hot„r‚rea pronun˛at„ potrivit alin. (1) poate fi
atacat„ numai cu recurs.
Art. 2. — Œn cazul hot„r‚rilor judec„tore∫ti pronun˛ate Ón
Rom‚nia ∫i pentru care se solicit„ recunoa∫terea sau
Óncuviin˛area execut„rii Óntr-un alt stat membru al Uniunii
Europene, competen˛a de a emite, potrivit art. 39, art. 41
alin. 1 ∫i art. 42 alin. 2 din Regulamentul nr. 2.201/2003,
certificatele prev„zute Ón anexele I, II, III ∫i IV din acest
regulament apar˛ine primei instan˛e.
Art. 3. — Ministerul Justi˛iei este autoritate central„
rom‚n„ Ón temeiul art. 53 din Regulamentul nr. 2.201/2003
∫i efectueaz„ comunic„rile privind informa˛iile care sunt
necesare pentru aplicarea dispozi˛iilor acestui regulament.“

ra

cale administrativ„ instan˛elor prev„zute la art. 2, spre
competent„ solu˛ionare.
Art. I 2 . — Œn vederea aplic„rii Regulamentului
Parlamentului European ∫i al Consiliului (CE) nr. 44/2001
privind competen˛a judiciar„, recunoa∫terea ∫i executarea
hot„r‚rilor Ón materie civil„ ∫i comercial„, denumit Ón
continuare Regulamentul nr. 44/2001, se stabilesc
urm„toarele reguli:
Art. 1. — (1) Cererile pentru recunoa∫terea, precum ∫i
cele pentru Óncuviin˛area execut„rii silite pe teritoriul
Rom‚niei a hot„r‚rilor Ón materie civil„ ∫i comercial„,
pronun˛ate Óntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, Ón
condi˛iile prevederilor Regulamentului nr. 44/2001, sunt de
competen˛a tribunalului.
(2) Hot„r‚rea pronun˛at„ potrivit alin. (1) poate fi
atacat„ numai cu recurs.
Art. 2. — (1) Œn cazul hot„r‚rilor judec„tore∫ti
pronun˛ate Ón Rom‚nia ∫i pentru care se solicit„
recunoa∫terea sau Óncuviin˛area execut„rii Óntr-un alt stat
membru al Uniunii Europene, competen˛a de a emite,
potrivit art. 54 din Regulamentul nr. 44/2001, certificatul
prev„zut Ón anexa V din acela∫i regulament apar˛ine primei
instan˛e.
(2) Œn cazul Ón care, potrivit art. 57 din Regulamentul
nr. 44/2001, se solicit„ recunoa∫terea sau Óncuviin˛area
execut„rii pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii
Europene a unui act autentic, executoriu potrivit legii
rom‚ne, competen˛a de a emite certificatul prev„zut Ón
anexa VI din acela∫i regulament apar˛ine judec„toriei Ón a
c„rei circumscrip˛ie se afl„ emitentul actului.
(3) Œn cazul Ón care se solicit„ recunoa∫terea sau
Óncuviin˛area execut„rii pe teritoriul unui alt stat membru al

tu
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PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
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BOGDAN OLTEANU
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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Bucure∫ti, 19 iunie 2007.
Nr. 191.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 119/2006 privind unele m„suri
necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare
de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 119/2006 privind unele m„suri necesare pentru
aplicarea unor regulamente comunitare de la data ader„rii Rom‚niei la
Uniunea European„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 18 iunie 2007.
Nr. 649.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aderarea Rom‚niei la Protocolul op˛ional la Conven˛ia
de la Viena cu privire la rela˛iile diplomatice,
referitor la solu˛ionarea obligatorie a diferendelor,
adoptat la Viena la 18 aprilie 1961
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Rom‚nia ader„ la Protocolul op˛ional la Conven˛ia de
la Viena cu privire la rela˛iile diplomatice, referitor la solu˛ionarea obligatorie
a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961, intrat Ón vigoare la
24 aprilie 1964.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE SENATULUI,

ce

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

DORU IOAN T√R√CIL√

el

or

fiz
i

BOGDAN OLTEANU
Bucure∫ti, 19 iunie 2007.
Nr. 192.
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la Conven˛ia de la Viena cu privire la rela˛iile diplomatice, referitor la solu˛ionarea obligatorie
a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

Statele p„r˛i la prezentul protocol ∫i la Conven˛ia de la Viena cu privire la rela˛iile diplomatice, denumit„ Ón continuare
Conven˛ia, adoptat„ de Conferin˛a Na˛iunilor Unite care a avut loc la Viena Ón perioada 2 martie—14 aprilie 1961,
exprim‚ndu-∫i dorin˛a de a recurge la jurisdic˛ia obligatorie a Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie pentru solu˛ionarea
tuturor diferendelor privind interpretarea sau aplicarea Conven˛iei, Ón cazul Ón care un alt mod de reglementare nu va fi
fost acceptat de c„tre p„r˛i Óntr-un interval de timp rezonabil,
au convenit dup„ cum urmeaz„:
ARTICOLUL I

ARTICOLUL II

ex
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Diferendele privind interpretarea sau aplicarea Conven˛iei
intr„ Ón competen˛a obligatorie a Cur˛ii Interna˛ionale de
Justi˛ie, care, astfel, va putea fi sesizat„ printr-o cerere de
oricare dintre p„r˛ile la diferend care este, Ón acela∫i timp,
parte la prezentul protocol.
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P„r˛ile pot conveni, Óntr-un termen de dou„ luni de la
notificarea uneia dintre p„r˛i transmise celeilalte p„r˛i cu
privire la faptul c„, Ón opinia sa, exist„ un litigiu, s„
ini˛ieze, de comun acord, Ón locul recurgerii la jurisdic˛ia
Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie, o procedur„ Ón fa˛a unui
tribunal arbitral. La expirarea acestui termen, oricare dintre
p„r˛i poate sesiza Curtea Interna˛ional„ de Justi˛ie, printr-o
cerere.
ARTICOLUL III

De asemenea, p„r˛ile pot conveni, de comun acord, Ón
acela∫i termen de dou„ luni, s„ recurg„ la o procedur„ de
conciliere Ónainte de a sesiza Curtea Interna˛ional„ de
Justi˛ie.
Comisia de conciliere va formula recomand„rile Óntr-un
termen de 5 luni de la data constituirii sale. Œn cazul Ón
care aceste recomand„ri nu sunt acceptate de c„tre p„r˛ile
Ón litigiu, Ón termen de dou„ luni de la data prezent„rii lor,
oricare dintre p„r˛i va putea sesiza Curtea Interna˛ional„ de
Justi˛ie cu privire la diferend, prin intermediul unei cereri.
ARTICOLUL IV

Statele p„r˛i la Conven˛ie, la Protocolul op˛ional privind
ob˛inerea cet„˛eniei ∫i la prezentul protocol pot declara, Ón
orice moment, c„ prevederile prezentului protocol se vor
aplica ∫i diferendelor care rezult„ din interpretarea sau

aplicarea Protocolului op˛ional privind ob˛inerea cet„˛eniei.
Aceste declara˛ii vor fi notificate secretarului general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL V

Prezentul protocol va fi deschis spre semnare tuturor
statelor care vor deveni p„r˛i la Conven˛ie, dup„ cum
urmeaz„: p‚n„ la 31 octombrie 1961, la sediul Ministerului
Federal al Afacerilor Externe al Republicii Austria ∫i,
ulterior, p‚n„ la 31 martie 1962, la sediul Organiza˛iei
Na˛iunilor Unite din New York.
ARTICOLUL VI

Prezentul protocol va fi supus ratific„rii. Instrumentele de
ratificare vor fi depuse pe l‚ng„ secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL VII

Prezentul protocol va r„m‚ne deschis spre aderare
tuturor statelor care vor deveni p„r˛i la Conven˛ie.
Instrumentele de aderare vor fi depuse pe l‚ng„ secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
ARTICOLUL VIII

Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón aceea∫i zi ca ∫i
Conven˛ia sau, Ón cazul Ón care aceast„ din urm„ dat„ va
fi mai Óndep„rtat„, Ón cea de-a 30-a zi ulterioar„ datei
depunerii celui de-al doilea instrument de ratificare a
Protocolului sau de aderare la acesta, pe l‚ng„ secretarul
general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.
Pentru fiecare stat care va ratifica prezentul protocol
sau care va adera la acesta dup„ intrarea sa Ón vigoare,
Ón conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol,
Protocolul va intra Ón vigoare Ón cea de-a 30-a zi de la

*) Traducere.
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data depunerii de c„tre acel stat a instrumentului s„u de
ratificare sau de aderare.
ARTICOLUL IX

Secretarul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite va
notifica tuturor statelor care pot deveni parte la Conven˛ie:
a) semn„turile aplicate prezentului protocol ∫i depunerea
instrumentelor de ratificare sau de aderare, Ón conformitate
cu art. V, VI ∫i VII;
b) declara˛iile f„cute Ón conformitate cu art. IV;
c) data la care prezentul protocol va intra Ón vigoare, Ón
conformitate cu art. VIII.

ARTICOLUL X

Originalul prezentului protocol, ale c„rui texte Ón limbile
englez„, chinez„, spaniol„, francez„ ∫i rus„ sunt Ón mod
egal autentice, va fi depus pe l‚ng„ secretarul general al
Organiza˛iei Na˛iunilor Unite, care va transmite copii
certificate ale acestuia tuturor statelor prev„zute la art. V.
Drept pentru care plenipoten˛iarii subsemna˛i,
Ómputernici˛i Ón mod corespunz„tor de guvernele lor, au
semnat prezentul protocol.
Adoptat la Viena, 18 aprilie 1961.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ce

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aderarea Rom‚niei
la Protocolul op˛ional la Conven˛ia de la Viena
cu privire la rela˛iile diplomatice, referitor la solu˛ionarea
obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961
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Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
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Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aderarea Rom‚niei la
Protocolul op˛ional la Conven˛ia de la Viena cu privire la rela˛iile diplomatice,
referitor la solu˛ionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la
18 aprilie 1961, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
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Bucure∫ti, 18 iunie 2007.
Nr. 650.

GUVERNUL ROM¬NIEI
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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

D

es

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Ap„r„rii din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii
din Regatul Ha∫emit al Iordaniei privind cooperarea Ón domeniul preg„tirii personalului militar
∫i civil pe baz„ de reciprocitate, semnat la Bucure∫ti la 15 decembrie 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Protocolul dintre Ministerul
Ap„r„rii din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Regatul
Ha∫emit al Iordaniei privind cooperarea Ón domeniul

preg„tirii personalului militar ∫i civil pe baz„ de
reciprocitate, semnat la Bucure∫ti la 15 decembrie
2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii,
Teodor Viorel Mele∫canu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 581.
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PROTOCOL
Óntre Ministerul Ap„r„rii din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Regatul Ha∫emit al Iordaniei
privind cooperarea Ón domeniul preg„tirii personalului militar ∫i civil pe baz„ de reciprocitate
Ministerul Ap„r„rii din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Regatul Ha∫emit al Iordaniei, reprezentat de Cartierul
General al For˛elor Armate Iordaniene (FAI), denumite Ón continuare p„r˛i,
Ón dorin˛a de a dezvolta cooperarea Ón domeniul preg„tirii personalului militar ∫i civil,
lu‚nd Ón considerare prevederile Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Ha∫emit al Iordaniei
privind cooperarea Ón domeniul militar, semnat la Bucure∫ti la 8 decembrie 2004,
au convenit urm„toarele:

el

or

P„r˛ile vor face schimburi de personal militar ∫i civil,
denumit Ón continuare cursan˛i, Ón vederea preg„tirii Ón
institu˛ii militare de Ónv„˛„m‚nt ale Ministerului Ap„r„rii din
Rom‚nia ∫i ale For˛elor Armate Iordaniene, potrivit
num„rului de locuri ∫i specializ„ri disponibile ∫i Ón
conformitate cu prevederile stabilite de c„tre autorit„˛ile
competente ale ambelor p„r˛i, pentru participarea la astfel
de preg„tire.

ce

Scop

(6) Cu dou„ luni Ónainte de Ónceperea preg„tirii, p„r˛ile
Ó∫i vor transmite listele care vor cuprinde detalii despre
cursan˛i incluz‚nd gradul, numele, data na∫terii, studii civile
∫i militare ∫i specializarea. Listele vor specifica, de
asemenea, denumirea institu˛iei militare de Ónv„˛„m‚nt unde
cursantul urmeaz„ s„ fie trimis.
(7) Cursan˛ii se vor prezenta la institu˛iile militare de
Ónv„˛„m‚nt cu urm„toarele documente:
a) pa∫aport valabil cel pu˛in 6 luni dup„ data termin„rii
studiilor;
b) copii certificate ale documentelor de studii;
c) certificat de s„n„tate, eliberat cu cel mult dou„ luni
Ónainte de Ónceperea preg„tirii;
d) certificat medical privind lipsa seropozitivit„˛ii HIV,
eliberat de autorit„˛ile medicale competente.
(8) Cursan˛ii care nu se prezint„ la institu˛iile militare de
Ónv„˛„m‚nt la termenul stabilit pentru Ónregistrare la cursuri
pierd dreptul de a le urma.
(9) Cursan˛ilor care ∫i-au Ónsu∫it con˛inutul obligatoriu
stipulat Ón programele de Ónv„˛„m‚nt, au sus˛inut ∫i
promovat examenele ∫i lucr„rile de diplom„, proiectele ∫i
temele scrise li se Ónm‚neaz„, dac„ este cazul, certificate
de absolvire ∫i insigne. Institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt vor
Ónm‚na cursan˛ilor foile matricole, precum ∫i rapoartele de
curs.
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ARTICOLUL 1
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(1) Participarea la cursuri se face pe baza unui program
de cooperare, care se semneaz„ anual, al c„rui model
este prezentat Ón anexa la prezentul protocol.
(2) Preg„tirea se va desf„∫ura Ón limba oficial„ a
statului p„r˛ii care prime∫te sau Ón limba englez„, conform
planurilor ∫i programelor din institu˛iile militare de
Ónv„˛„m‚nt. P„r˛ile se vor informa cu promptitudine Ón
leg„tur„ cu eventualele modific„ri ale programelor de
Ónv„˛„m‚nt. Œn situa˛ia Ón care cursantul nu cunoa∫te, la un
nivel corespunz„tor, limba statului p„r˛ii care prime∫te, se
poate organiza pentru acesta, de c„tre partea care
prime∫te, un curs preliminar de Ónv„˛are a limbii, cu o
durat„ de p‚n„ la un an; un astfel de curs poate cuprinde
∫i terminologie general„ ∫i de specialitate.
(3) Anual, p‚n„ la data de 15 ianuarie a anului
premerg„tor anului academic pentru care programul este
semnat, dac„ nu s-a convenit altfel, p„r˛ile Ó∫i vor trimite,
Ón scris, o list„ de cursuri disponibile, la care poate
participa personalul militar ∫i civil al celeilalte p„r˛i. Lista va
cuprinde specializarea, num„rul de locuri oferite pe forme
de studii ∫i cursuri, precum ∫i condi˛iile de participare care
trebuie Óndeplinite de participan˛i.
(4) Œn fiecare an, Ónainte de 1 aprilie, dac„ nu s-a
convenit altfel, fiecare parte va trimite, Ón scris, o solicitare
oficial„, care va cuprinde:
a) specializarea, num„rul de locuri pentru studiile ∫i
cursurile solicitate; pentru candida˛ii la studii de doctorat —
gradul, numele, studiile militare ∫i tema lucr„rii de doctorat;
b) necesitatea frecvent„rii cursului preliminar pentru
Ónsu∫irea terminologiei generale ∫i de specialitate, Ón limba
rom‚n„ sau arab„.
(5) P‚n„ la data de 25 aprilie a anului premerg„tor,
p„r˛ile vor confirma posibilitatea de primire Ón propriile
institu˛ii a num„rului de cursan˛i solicitat Ón specialit„˛ile
propuse ∫i se vor informa reciproc despre aranjamentele
finale pentru frecventarea cursului.

rs
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ARTICOLUL 2
Aspecte de procedur„

ARTICOLUL 3
Aspecte financiare ∫i administrative

(1) Partea care prime∫te va asigura pe cheltuiala
proprie:
a) personalul didactic;
b) echipamentele, materialele ∫i dot„rile necesare
procesului de preg„tire, Ón conformitate cu planurile ∫i
programele de Ónv„˛„m‚nt;
c) cazarea ∫i masa pe toat„ durata cursului, dac„ sunt
disponibile Ón cadrul institu˛iilor militare ∫i Ón conformitate cu
standardele interne stabilite pentru cursan˛ii p„r˛ii care
prime∫te;
d) accesul la biblioteci, s„li de lectur„, s„li de sport ∫i
alte facilit„˛i ce pot fi folosite pe timpul instruirii;
e) asisten˛a medical„ ∫i stomatologic„ de urgen˛„,
inclusiv spitalizare ∫i medica˛ie pentru cursan˛i;
f) transportul ocazionat de desf„∫urarea Ón bune condi˛ii
a procesului de Ónv„˛„m‚nt;
g) echipament special care s„ includ„ echipamentul de
lupt„ necesar pentru participarea la instruc˛ie pe toat„
durata cursului, dac„ astfel de echipament este disponibil
la instala˛iile de instruc˛ie, potrivit reglement„rilor adoptate
de c„tre partea care prime∫te. Un astfel de echipament va
fi Ónapoiat la absolvirea cursului.
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(4) Dac„ Ón cazul Ómboln„virii sau Ón alte situa˛ii
deosebite cursan˛ii absenteaz„ mai mult de 20% din timpul
alocat pentru preg„tire, p„r˛ile vor conveni asupra trimiterii
cursantului Ón ˛ara de origine.
(5) Pe timpul preg„tirii, cursan˛ii trebuie s„ respecte
legile statului Ón care studiaz„ ∫i trebuie s„ se comporte Ón
conformitate cu regulile ∫i regulamentele disciplinare ale
institu˛iei militare de Ónv„˛„m‚nt a p„r˛ii care prime∫te. De
asemenea, cursan˛ii trebuie s„ respecte reglement„rile
privind securitatea ale p„r˛ii care prime∫te.
(6) Cursan˛ii care vor Ónc„lca prevederile alin. (5), care
nu Óndeplinesc cerin˛ele programei sau cei considera˛i inap˛i
pentru continuarea studiilor datorit„ st„rii de s„n„tate,
precum ∫i cei chema˛i Ón ˛ara de origine prin hot„r‚rea
p„r˛ii care trimite, Ónainte de absolvirea cursului, vor fi
trimi∫i Ón ˛ar„ pe cheltuiala p„r˛ii care trimite.
(7) Partea care prime∫te va informa, Ón prealabil, partea
care trimite asupra motivelor care au dus la trimiterea Ón
˛ara de origine a cursantului.

or

ARTICOLUL 6
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el

Solu˛ionarea diferendelor
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Eventualele diferende privind interpretarea ∫i aplicarea
prevederilor prezentului protocol vor fi solu˛ionate de p„r˛i
prin negocieri de c„tre autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor,
f„r„ a fi supuse unei ter˛e p„r˛i pentru solu˛ionare.

tu

(2) Partea care trimite va asigura:
a) salarii, diurne ∫i beneficii la care cursantul este
Óndrept„˛it Ón conformitate cu legile ∫i reglement„rile
financiare Ón vigoare ale p„r˛ii care trimite;
b) selec˛ia cursan˛ilor ∫i examinarea lor medical„,
bazate pe cerin˛ele ∫i recomand„rile p„r˛ii care prime∫te;
c) sosirea cursan˛ilor la institu˛iile militare de Ónv„˛„m‚nt
ale p„r˛ii care prime∫te unde se va desf„∫ura preg„tirea la
termenele indicate Ón programul de cooperare, precum ∫i
Óntoarcerea cursan˛ilor din concediu Ónainte de reluarea
cursului;
d) transportul interna˛ional din/Ón ˛ara de origine a
cursantului la Ónceperea ∫i la Óncheierea preg„tirii/
concediului;
e) transportul interna˛ional pentru motive extraordinare
care pot ap„rea pe timpul procesului de preg„tire;
f) Ón caz de deces al cursantului, partea care trimite va
fi responsabil„ de toate aspectele corespunz„toare, pe
cheltuiala proprie, incluz‚nd ∫i transportul corpului
neÓnsufle˛it, cu urm„toarele specifica˛ii:
(i) autoritatea competent„ a p„r˛ii care trimite are
dreptul de a fi informat„ despre cauzele mor˛ii ∫i
orice alte informa˛ii adi˛ionale;
(ii) partea care prime∫te trebuie s„ asigure p„r˛ii care
trimite Óntreaga asisten˛„ posibil„.
(3) Dac„ durata cursului dep„∫e∫te un an, cursantul
este Óndrept„˛it s„ fie Ónso˛it de so˛ie ∫i copii.

ite

14

ra

ARTICOLUL 4

ii
g

Subordonarea

ARTICOLUL 7
Prevederi finale

Pentru Ministerul Ap„r„rii
din Rom‚nia,
Ion Gurgu
Directorul Direc˛iei management resurse umane

Pentru Ministerul Ap„r„rii din Regatul Ha∫emit al Iordaniei/
For˛ele Armate Iordaniene,
g-ral mr. Mohammad al Roud
Loc˛iitorul ∫efului Statului Major pentru opera˛ii ∫i preg„tire

ăr

(1) Cursan˛ii care studiaz„ Ón institu˛iile militare de
Ónv„˛„m‚nt ale p„r˛ii care prime∫te vor beneficia de un
concediu anual, Ón conformitate cu reglement„rile institu˛iilor
unde studiaz„.
(2) Deplasarea cursan˛ilor Ón interes personal se va face
pe cont propriu. Partea care prime∫te nu se oblig„ s„
organizeze concediul cursan˛ilor.
(3) Œn cazul chem„rii temporare Ón ˛ar„ a unui cursant
de c„tre partea care trimite, toate beneficiile prev„zute la
art. 3 alin. (1) se suspend„ pe durata absen˛ei acestuia.

(1) Prezentul protocol va intra Ón vigoare la data primirii
ultimei notific„ri, Ón scris, prin care p„r˛ile confirm„
Óndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru
intrarea acestuia Ón vigoare.
(2) Prezentul protocol poate fi amendat oric‚nd, Ón scris,
cu consim˛„m‚ntul p„r˛ilor. Intrarea Ón vigoare a
amendamentelor se va face Ón conformitate cu prevederile
alin. (1).
(3) Prezentul protocol se Óncheie pe o perioad„ de
5 ani ∫i va fi prelungit Ón mod automat pe noi perioade de
un an, dac„ niciuna dintre p„r˛i nu va Ón∫tiin˛a Ón scris
cealalt„ parte despre inten˛ia sa de a-l denun˛a cu 3 luni
Ónainte de data Óncet„rii valabilit„˛ii. Œn aceast„ situa˛ie,
protocolul Ó∫i va Ónceta valabilitatea la 6 luni dup„ primirea
unei astfel de notific„ri.
(4) Œn cazul Ón care la data denun˛„rii sau ie∫irii din
vigoare exist„ aspecte financiare sau preten˛ii nerezolvate,
prevederile corespunz„toare ale prezentului protocol
referitoare la acestea vor r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la
Óncheierea programului/preg„tirii sau p‚n„ la solu˛ionarea
lor definitiv„.
Semnat la Bucure∫ti la 15 decembrie 2006, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, arab„ ∫i
englez„, toate textele fiind egal autentice.
Œn cazul unor diferen˛e de interpretare, textul Ón limba
englez„ va prevala.
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(1) Pe timpul preg„tirii, cursan˛ii se vor subordona
ata∫atului ap„r„rii al p„r˛ii care trimite Ón statul p„r˛ii care
prime∫te sau autorit„˛ilor competente ale p„r˛ii care trimite
Ón absen˛a ata∫atului. Ata∫atul/Autoritatea competent„ susmen˛ionat„ se va consulta ∫i coordona cu reprezentan˛ii
corespunz„tori ai institu˛iilor militare de Ónv„˛„m‚nt Ón toate
aspectele legate de preg„tire ∫i progresul cursan˛ilor ∫i
∫ederea lor Ón statul p„r˛ii care prime∫te.
(2) Cu permisiunea p„r˛ii care prime∫te, reprezentan˛ii
p„r˛ii care trimite pot vizita institu˛iile militare de Ónv„˛„m‚nt
unde studiaz„ cursan˛ii p„r˛ii care trimite, pentru a urm„ri
progresul cursan˛ilor ∫i gradul de confort al acestora.
ARTICOLUL 5
Permisii, absen˛e ∫i trimiterea Ón ˛ara de origine
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ANEX√

PROGRAM
de cooperare Óntre Ministerul Ap„r„rii din Rom‚nia ∫i Ministerul Ap„r„rii din Regatul Ha∫emit al Iordaniei/
For˛ele Armate Iordaniene Ón domeniul preg„tirii personalului militar ∫i civil pe baz„ de reciprocitate
pentru anul de Ónv„˛„m‚nt ..............................
Reprezentan˛ii Ministerului Ap„r„rii din Rom‚nia ∫i ai Ministerului Ap„r„rii din Regatul Ha∫emit al Iordaniei aprob„
num„rul cursan˛ilor Armatei Rom‚niei ∫i ai Armatei Iordaniei trimi∫i la studii Ón institu˛ii militare din cele dou„ state,
precum ∫i durata studiilor, conform cererilor p„r˛ilor.
Œn Rom‚nia
Nr.
crt.

Denumirea institu˛iei militare de Ónv„˛„m‚nt,
forma de studii ∫i denumirea cursului

Data Ónceperii
∫colariz„rii

Num„rul
de locuri

Durata real„ a studiilor
(luni, zile)

or

fiz
i

ce

1.
2.
...

Data Ónceperii
∫colariz„rii

pe

Denumirea institu˛iei militare de Ónv„˛„m‚nt,
forma de studii ∫i denumirea cursului

Num„rul
de locuri

Durata real„ a studiilor
(luni, zile)

a

Nr.
crt.
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Œn Regatul Ha∫emit al Iordaniei
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Anexa de fa˛„ a fost semnat„ la 15 decembrie 2006 Ón c‚te dou„ exemplare Ón limbile rom‚n„, arab„ ∫i englez„.
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