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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R
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pentru ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă,
Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă,
Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia,
Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta,
Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză,
Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit
al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei,
pe de o parte, și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte, privind participarea
Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului dintre România
și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică
și dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles la 25 iulie 2007
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Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Islanda,
Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte, și
Republica Bulgaria și România, pe de altă parte, privind
participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul
Economic European, semnat la Bruxelles la 25 iulie 2007.
Art. 2. — Se ratifică Acordul dintre România și Regatul
Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru
creștere economică și dezvoltare durabilă în România, semnat
la Bruxelles la 25 iulie 2007.
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Art. 1. — Se ratifică Acordul dintre Comunitatea Europeană
și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei,
Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda,
Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză,
Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia,
Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica
Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica
Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica
Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul
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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU
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București, 5 martie 2008.
Nr. 29.
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PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ACORD

privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European*)
Comunitatea Europeană,
Regatul Belgiei,
Republica Cehă,
Regatul Danemarcei,
Republica Federală Germania,
Republica Estonia,
Irlanda,
Republica Elenă,
Regatul Spaniei,
Republica Franceză,
Republica Italiană,
Republica Cipru,
Republica Letonia,

Republica Lituania,
Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Ungară,
Malta,
Regatul Țărilor de Jos,
Republica Austria,
Republica Polonă,
Republica Portugheză,
Republica Slovenia,
Republica Slovacă,
Republica Finlanda,
Regatul Suediei,
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,

*) Traducere.
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denumite în continuare statele membre CE,

ce

Islanda,
Principatul Liechtenstein,
Regatul Norvegiei,
denumite în continuare statele AELS,
denumite în continuare, colectiv, părțile contractante actuale,
și
Republica Bulgaria,
România,
întrucât Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (denumit în continuare Tratatul de
aderare) a fost semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005;
întrucât, în temeiul art. 128 din Acordul privind Spațiul Economic European, semnat la Porto la 2 mai 1992, oricare stat
european care devine membru al Comunității solicită să devină parte la Acordul privind Spațiul Economic European (denumit în
continuare Acordul privind SEE);
întrucât Republica Bulgaria și România au solicitat să devină părți contractante la Acordul privind SEE;
întrucât clauzele și condițiile acestei participări trebuie să facă obiectul unui acord între părțile contractante actuale și
statele solicitante,
decid să încheie următorul acord:
Islanda,
Principatul Liechtenstein,
Regatul Norvegiei,”.
b) Articolul 2:
(i) la litera (b), cuvântul „Republica” se elimină;
(ii) după litera (d) se adaugă următorul text:
„e) «Actul de aderare din 25 aprilie 2005» înseamnă Actul
privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României
și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea
Europeană, adoptat la Luxemburg la 25 aprilie 2005;
(f) «Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005» înseamnă
Protocolul privind condițiile și aranjamentele referitoare la
admiterea Republicii Bulgaria și a României în Uniunea
Europeană, adoptat la Luxemburg la 25 aprilie 2005.”
c) Articolul 117:
Articolul 117 se înlocuiește cu următorul text:
„Dispozițiile care reglementează mecanismele financiare
sunt prevăzute în Protocolul 38, Protocolul 38a și în
Addendumul la Protocolul 38a.”
d) Articolul 126:
La alineatul (1), cuvântul „Republica” se elimină.
e) Articolul 129:
(i) la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu
următorul text:
„În temeiul extinderii Spațiului Economic European,
versiunile prezentului acord în limbile bulgară, cehă,
estonă, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, polonă,
română, slovacă și slovenă sunt egal autentice.”;
(ii) la alineatul (1), al treilea paragraf se înlocuiește cu
următorul text:
„Textele actelor menționate în anexe sunt egal autentice în
limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză,
franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană,
maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română,
slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, astfel cum au fost
publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și, pentru
autentificare, se redactează în limbile irlandeză și norvegiană și
se publică în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.”
2. Adaptările protocoalelor la Acordul privind SEE
a) Protocolul 4 privind regulile de origine se modifică după
cum urmează:
(i) la articolul 3 alineatul (1), se elimină mențiunea privind
noile părți contractante;
(ii) anexa IV a (Textul declarației pe factură) se modifică
după cum urmează:
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ARTICOLUL 1

(1) Republica Bulgaria și România devin părți contractante la
Acordul privind SEE și sunt denumite în continuare noile părți
contractante.
(2) De la intrarea în vigoare a prezentului acord, dispozițiile
Acordului privind SEE, astfel cum a fost modificat prin deciziile
Comitetului mixt al SEE adoptate înainte de 1 octombrie 2004,
devin obligatorii pentru noile părți contractante în aceleași
condiții ca pentru părțile contractante actuale și în conformitate
cu clauzele și condițiile stabilite prin prezentul acord.
(3) Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din
prezentul acord.
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1. Adaptările textului principal al Acordului privind SEE
a) Preambul:
Lista părților contractante se înlocuiește cu următorul text:
„Comunitatea Europeană,
Regatul Belgiei,
Republica Bulgaria,
Republica Cehă,
Regatul Danemarcei,
Republica Federală Germania,
Republica Estonia,
Irlanda,
Republica Elenă,
Regatul Spaniei,
Republica Franceză,
Republica Italiană,
Republica Cipru,
Republica Letonia,
Republica Lituania,
Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Ungară,
Malta,
Regatul Țărilor de Jos,
Republica Austria,
Republica Polonă,
Republica Portugheză,
România,
Republica Slovenia,
Republica Slovacă,
Republica Finlanda,
Regatul Suediei,
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,
și
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(aa) se introduce următorul text înainte de versiunea în limba
spaniolă a textului declarației pe factură:
„Versiunea în limba bulgară

pentru Republica Bulgaria și de 50,5 milioane euro pentru
România, aferente perioadei 1 ianuarie 2007 — 30 aprilie 2009
inclusiv. Aceste sume sunt puse la dispoziție de la data intrării în
vigoare a Acordului privind participarea Republicii Bulgaria și a
României la Spațiul Economic European sau a unui acord de
aplicare în mod provizoriu a acordului menționat și sunt acordate
cu titlu de angajament într-o tranșă unică în 2007.”
d) Textul Protocolului 44 se înlocuiește cu următorul text:
„privind mecanismele de salvgardare în temeiul
extinderilor Spațiului Economic European
1. Aplicarea art. 112 din acord clauzei de salvgardare
economică generală și mecanismelor de salvgardare prevăzute
de unele măsuri tranzitorii din domeniul liberei circulații a
persoanelor și a transportului rutier
Art. 112 din acord se aplică, de asemenea, situațiilor
specificate sau menționate:
(a) în dispozițiile art. 37 din Actul de aderare din 16 aprilie
2003 și ale art. 36 din Actul de aderare din 25 aprilie 2005 sau,
dacă este cazul, ale Protocolului de aderare din 25 aprilie 2005;
și
(b) în mecanismele de salvgardare prevăzute în măsurile
tranzitorii sub titlurile «Perioada de tranziție» din anexa V (Libera
circulație a lucrătorilor) și anexa VIII (Dreptul de stabilire), la
art. 30 (Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a
Consiliului) din anexa XVIII (Sănătatea și securitatea la locul de
muncă, dreptul muncii, egalitatea de tratament pentru bărbați și
femei), precum și la pct. 26c [Regulamentul (CEE) nr. 3.118/93
al Consiliului] din anexa XIII (Transporturi), cu aceleași termene,
domeniu de aplicare și efecte ca și cele prevăzute la dispozițiile
respective.
2. Clauza de salvgardare privind piața internă
Procedura generală de luare a deciziilor prevăzută în acord
se aplică, de asemenea, deciziilor luate de Comisia
Comunităților Europene în aplicarea art. 38 din Actul de aderare
din 16 aprilie 2003 și a art. 37 din Actul de aderare din 25 aprilie
2005 sau, dacă este cazul, a Protocolului de aderare din
25 aprilie 2005.”
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— cumulation applied with ...
(numele țării/țărilor)
— no cumulation applied (3)”;
(bb) se introduce următorul text înainte de versiunea în limba
slovenă a textului declarației pe factură EUR-MED:
„Versiunea în limba română
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document
[autorizația vamală nr. ...(1)] declară că, exceptând cazul în care
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine
preferențială ... (2).
— cumulation applied with ...
(numele țării/țărilor)
— no cumulation applied (3)”.
b) Protocolul 38a se modifică după cum urmează:
La articolul 4 alineatul (3), termenul „examinează” se
înlocuiește cu sintagma „poate examina”.
c) La Protocolul 38a se adaugă următorul text:
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(bb) se introduce următorul text înainte de versiunea în limba
slovenă a textului declarației pe factură:
„Versiunea în limba română
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document
[autorizația vamală nr. ... (1)] declară că, exceptând cazul în care
în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine
preferențială ... (2).”;
(iii) anexa IV b (Textul declarației pe factură EUR-MED)
se modifică după cum urmează:
(aa) se introduce următorul text înainte de versiunea în limba
spaniolă a textului declarației pe factură EUR-MED):
„Versiunea în limba bulgară

„ A D D E N D U M L A P R O T O C O L U L 38 a

privind mecanismul financiar al SEE pentru Republica
Bulgaria și România
ARTICOLUL 1

(1) Protocolul 38a se aplică, mutatis mutandis, Republicii
Bulgaria și României.
(2) Fără a aduce atingere alin. (1), art. 6 din Protocolul 38a
nu se aplică. În cazul unor fonduri disponibile neangajate pentru
Bulgaria și România, nu se aplică nicio realocare către alt stat
beneficiar.
(3) Fără a aduce atingere alin. (1), art. 7 din Protocolul 38a
nu se aplică.
(4) Fără a aduce atingere alin. (1), contribuțiile pentru
organizațiile neguvernamentale și partenerii sociali pot
reprezenta până la 90% din costul proiectului.
ARTICOLUL 2

Sumele suplimentare ale contribuției financiare pentru
Republica Bulgaria și România sunt de 21,5 milioane euro

ARTICOLUL 3

(1) Toate modificările aduse actelor adoptate de instituțiile
comunitare încorporate în Acordul privind SEE, care decurg din
Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a
României și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea
Europeană sau, dacă este cazul, din Protocolul privind condițiile
și aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și
a României în Uniunea Europeană, sunt încorporate în Acordul
privind SEE și devin parte din acesta.
(2) În acest scop, la punctele din anexele și protocoalele
atașate la Acordul privind SEE, care conțin trimiteri la actele
adoptate de instituțiile comunitare în cauză, se introduce
următoarea liniuță:
„— 1 2005 SA: Actul privind condițiile de aderare a Republicii
Bulgaria și a României și adaptările tratatelor pe care se
întemeiază Uniunea Europeană, adoptat la 25 aprilie 2005
(JO L 157, 21.6.2005, p. 203).”
(3) Dacă și de îndată ce Tratatul de instituire a unei Constituții
pentru Europa intră în vigoare, liniuța menționată la alin. (2) se
înlocuiește cu următoarea liniuță:
„— 1 2005 SP: Protocolul privind condițiile și aranjamentele
referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și a României în
Uniunea Europeană, adoptat la 25 aprilie 2005 (JO L 157,
21.6.2005, p. 29).”
(4) În cazul în care liniuța menționată la alin. (2) și (3) este
prima liniuță de la punctul în cauză, aceasta este precedată de
cuvintele „astfel cum a fost modificat(ă) prin:”.
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ARTICOLUL 6

(5) Anexa A la prezentul acord enumeră punctele din anexele
și protocoalele atașate la Acordul privind SEE în care se
introduce textul menționat la alin. (2), (3) și (4).
(6) Atunci când actele încorporate la Acordul privind SEE
anterior datei intrării în vigoare a prezentului acord necesită
adaptări ca urmare a participării noilor părți contractante, iar
adaptările necesare nu au fost prevăzute în prezentul acord,
adaptările respective se vor face în conformitate cu procedurile
stabilite în Acordul privind SEE.

(1) Prezentul acord se ratifică sau se aprobă de către părțile
contractante actuale și de către noile părți contractante în
conformitate cu procedurile acestora. Instrumentele de ratificare
sau de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului
Uniunii Europene.
(2) Prezentul acord intră în vigoare în ziua următoare
depunerii ultimului instrument de ratificare sau de aprobare de
către o parte contractantă actuală ori de către o nouă parte
contractantă, cu condiția ca acordurile și protocoalele conexe
următoare să intre în vigoare în aceeași zi:
(a) Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre
Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind un
program de cooperare pentru creștere economică și dezvoltare
durabilă în Bulgaria;
(b) Acordul sub forma unui schimb de scrisori dintre
Comunitatea Europeană și Regatul Norvegiei privind un
program de cooperare pentru creștere economică și dezvoltare
durabilă în România;
(c) Protocolul adițional la Acordul dintre Comunitatea
Economică Europeană și Islanda ca urmare a aderării Republicii
Bulgaria și a României la Uniunea Europeană; și
(d) Protocolul adițional la Acordul dintre Comunitatea
Economică Europeană și Regatul Norvegiei ca urmare a aderării
Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.
ARTICOLUL 7
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ARTICOLUL 4

Prezentul acord, redactat într-un singur exemplar original în
limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză,
franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană,
maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română,
slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză, islandeză și norvegiană,
textele redactate în fiecare dintre aceste limbi fiind egal
autentice, se depune la Secretariatul General al Consiliului
Uniunii Europene, care transmite o copie certificată fiecărui
guvern al părților la prezentul acord.
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(1) Aranjamentele prevăzute în Actul privind condițiile de
aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările
tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană,
menționate în anexa B la prezentul acord, sunt încorporate în
Acordul privind SEE și devine parte din acesta.
(2) Dacă și de îndată ce Tratatul de instituire a unei Constituții
pentru Europa intră în vigoare, aranjamentele menționate în
anexa B sunt considerate ca decurgând din Protocolul privind
condițiile și aranjamentele referitoare la admiterea Republicii
Bulgaria și a României în Uniunea Europeană.
(3) Orice aranjament cu relevanță pentru Acordul privind
SEE, menționat în Actul privind condițiile de aderare a Republicii
Bulgaria și a României și adaptările tratatelor pe care se
întemeiază Uniunea Europeană sau adoptat în baza acestui act
ori, dacă este cazul, menționat în Protocolul privind condițiile și
aranjamentele referitoare la admiterea Republicii Bulgaria și a
României în Uniunea Europeană sau adoptat în baza acestui
protocol, care nu este menționat în anexa B la prezentul acord,
va fi supus procedurilor stabilite în Acordul privind SEE.
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Oricare dintre părțile la prezentul acord poate prezenta
Comitetului mixt al SEE orice chestiune referitoare la
interpretarea sau aplicarea acordului. Comitetul mixt al SEE
examinează problema în vederea găsirii unei soluții acceptabile,
care să permită menținerea unei bune funcționări a Acordului
privind SEE.

D

Pentru Regatul Belgiei
Jan de Bock
Această semnătură angajează în mod egal comunitatea
franceză, comunitatea flamandă, comunitatea germană,
Regiunea Valonă, Regiunea flamandă și Regiunea BruxellesCapitala.
Pentru Republica Bulgaria
Stanislav Daskalov
Pentru Republica Cehă
Jan Kohout
Pentru Regatul Danemarcei
Claus Grube
Pentru Republica Federală Germania
Wilhelm Heinrich Schönfelder
Pentru Republica Estonia
Väino Reinart
Pentru Irlanda
Bobby McDonagh
Pentru Republica Elenă
Vassilis Kaskarelis
Pentru Regatul Spaniei
Carlos Bastarreche Sagües
Pentru Republica Franceză
Pierre Sellal
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Pentru Republica Italiană
Rocco Antonio Cangelosi
Pentru Republica Cipru
Nicholas Emiliou
Pentru Republica Letonia
Lelde Lice-Licite
Pentru Republica Lituania
Rytis Martikonis
Pentru Marele Ducat al Luxemburgului
Martine Schommer
Pentru Republica Ungară
Tibor Kiss
Pentru Malta
Richard Cachia Caruana
Pentru Regatul Țărilor de Jos
Tom J.A.M. de Bruijn
Pentru Republica Austria
Dr. Hans-Dietmar Schweisgut
Pentru Republica Polonă
Jan Tombinski
Pentru Republica Portugheză
Álvaro Mendonça e Moura
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Pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Anne Lambert
Pentru Comunitatea Europeană
Álvaro Mendonça e Moura
Matthias Brinkmann
Pentru Islanda
Stefán Haukur Jóhannesson
Pentru Principatul Liechtenstein
Prințul Nikolas de Liechtenstein
Pentru Regatul Norvegiei
Oda Helen Sletnes

Pentru România
Lazăr Comănescu
Pentru Republica Slovenia
Igor Sencar
Pentru Republica Slovacă
Maros Sefcovic
Pentru Republica Finlanda
Eikka Kosonen
Pentru Regatul Suediei
Sven-Olof Petersson
Întocmit la Bruxelles la 25 iulie 2007.

ANEXA A

LISTA MENȚIONATĂ LA ART. 3 DIN ACORD
PARTEA I

PARTEA II

Acte menționate în Acordul privind SEE, modificate prin
Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria
și a României și adaptările tratatelor pe care se întemeiază
Uniunea Europeană sau, dacă este cazul, prin Protocolul
privind condițiile și aranjamentele referitoare la admiterea
Republicii Bulgaria și a României în Uniunea Europeană

Alte modificări ale anexelor la Acordul privind SEE
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Liniuțele menționate la art. 3 alin. (2) și (3) se introduc la
următoarele puncte din anexele și protocoalele la Acordul privind
SEE:
La capitolul XXVII (Băuturi spirtoase) din anexa II
(Reglementări tehnice, standarde, testare și certificare):
— punctul 1 [Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului];
— punctul 3 [Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului].
La anexa XIII (Transporturi):
— punctul 19 (Directiva 96/26/CE a Consiliului).
La anexa XVII (Proprietate intelectuală):
— punctul 6 [Regulamentul (CEE) nr. 1768/92 al Consiliului];
— punctul 6a [Regulamentul (CE) nr. 1610/96 al
Parlamentului European și al Consiliului].

Se aduc următoarele modificări anexelor la Acordul privind
SEE:
La anexa V (Libera circulație a lucrătorilor):
La punctul 3 (Directiva 68/360/CE a Consiliului), adaptarea
de la litera (e) punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:
„(ii) nota de subsol se înlocuiește cu următorul text:
«belgian (belgieni), bulgar (bulgari), ceh (cehi), danez
(danezi), german (germani), estonian (estonieni), grec (greci),
islandez (islandezi), spaniol (spanioli), francez (francezi),
irlandez (irlandezi), italian (italieni), cipriot (ciprioți), leton (letoni),
liechtensteinian (liechtensteinieni), lituanian (lituanieni),
luxemburghez (luxemburghezi), maghiar (maghiari), maltez
(maltezi), olandez (olandezi), norvegian (norvegieni), austriac
(austrieci), polonez (polonezi), portughez (portughezi), român
(români), sloven (sloveni), slovac (slovaci), finlandez
(finlandezi), suedez (suedezi) și britanic (britanici), în funcție de
țara care eliberează permisul.»”
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ANEXA B

LISTA MENȚIONATĂ LA ART. 4 DIN ACORD

D

Anexele la Acordul privind SEE se modifică după cum
urmează:
Anexa II (Reglementări tehnice, standarde, testare și
certificare):
1. La capitolul XV punctul 12a (Directiva 91/414/CEE a
Consiliului), după alineatul privind măsurile tranzitorii se
introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru România
(anexa VII cap. 5 secțiunea B partea II).”
2. La capitolul XVII punctul 7 (Directiva 94/62/CE a
Parlamentului European și a Consiliului), între alineatul privind
măsurile tranzitorii și textul adaptării se introduce următorul
alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 10 secțiunea B pct. 2) și România (anexa VII
cap. 9 secțiunea B pct. 2).”
3. La capitolul XVII punctul 8 (Directiva 94/63/CE a
Parlamentului European și a Consiliului), între alineatul privind

măsurile tranzitorii și textul adaptării se introduce următorul
alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 10 secțiunea A pct. 1) și România (anexa VII
cap. 9 secțiunea A).”
4. La capitolul XXV punctul 3 (Directiva 2001/37/CE a
Parlamentului European și a Consiliului), înainte de textul
adaptării se introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 7).”
Anexa V (Libera circulație a lucrătorilor):
Se înlocuiește textul celui de-al doilea alineat de la titlul
„Perioada de tranziție” cu următorul text:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacp este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 1) și România (anexa VII cap. 1).
În ceea ce privește mecanismele de salvgardare prevăzute
în măsurile tranzitorii menționate la alineatele anterioare, cu
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Anexa XV (Ajutor de stat):
1. La sfârșitul titlului „Adaptări sectoriale” se adaugă
următorul alineat:
„Între părțile contractante se aplică dispozițiile referitoare la
schemele de ajutor existente prevăzute la cap. 2 (Politica în
domeniul concurenței) din anexa V la Actul de aderare din
25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, la Protocolul de aderare din
25 aprilie 2005.”
2. Înainte de titlul „Acte la care se face trimitere” se introduce
următorul text:
„Perioada de tranziție
Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru România
(anexa VII cap. 4).”
Anexa XVII (Proprietate intelectuală):
La titlul „Adaptări sectoriale” se introduce următorul text:
„Între părțile contractante se aplică mecanismele specifice
prevăzute la cap. 1 (Dreptul societăților comerciale) din anexa V
la Actul de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, la
Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005.”
Anexa XVIII (Sănătatea și securitatea la locul de muncă,
dreptul muncii, egalitatea de tratament pentru bărbați și femei):
La punctul 30 (Directiva 96/71/CE a Parlamentului European
și a Consiliului), textul celui de-al doilea alineat privind măsurile
tranzitorii se înlocuiește cu următorul text:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 1) și România (anexa VII cap. 1).
În ceea ce privește mecanismele de salvgardare prevăzute
în măsurile tranzitorii menționate la alineatele anterioare, se
aplică Protocolul 44 privind mecanismele de salvgardare în
temeiul extinderilor Spațiului Economic European.”
Anexa XX (Mediu):
1. La punctul 1f (Directiva 96/61/CE a Consiliului) se adaugă
următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 10 secțiunea D pct. 1) și România (anexa VII
cap. 9 secțiunea D pct. 1).”
2. La punctul 7a (Directiva 98/83/CE a Consiliului) se adaugă
următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru România
(anexa VII cap. 9 secțiunea C pct. 5).”
3. La punctul 9 (Directiva 83/513/CEE a Consiliului), între
alineatul privind măsurile tranzitorii și textul adaptării se
introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru România
(anexa VII cap. 9 secțiunea C pct. 1).”
4. La punctul 10 (Directiva 84/156/CEE a Consiliului), între
alineatul privind măsurile tranzitorii și textul adaptării se
introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru România
(anexa VII cap. 9 secțiunea C pct. 1).”
5. La punctul 11 (Directiva 84/491/CEE a Consiliului), înainte
de textul adaptării se introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
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excepția măsurilor pentru Malta, se aplică Protocolul 44 privind
mecanismele de salvgardare în temeiul extinderilor Spațiului
Economic European.”
Anexa VIII (Dreptul de stabilire):
Se înlocuiește textul celui de-al doilea alineat de la titlul
„Perioada de tranziție” cu următorul text:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 1) și România (anexa VII cap. 1).
În ceea ce privește mecanismele de salvgardare prevăzute
în măsurile tranzitorii menționate la alineatele anterioare, cu
excepția măsurilor pentru Malta, se aplică Protocolul 44 privind
mecanismele de salvgardare în temeiul extinderilor Spațiului
Economic European.”
Anexa IX (Servicii financiare):
La punctul 30c (Directiva 97/9/CE a Parlamentului European
și a Consiliului) se adaugă următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 2) și România (anexa VII cap. 2).”
Anexa XI (Servicii de telecomunicații):
La punctul 5cm (Directiva 2002/22/CE a Parlamentului
European și a Consiliului), înainte de textul adaptării se
introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 9).”
Anexa XII (Libera circulație a capitalurilor):
După alineatul de la titlul „Perioada de tranziție” se introduce
următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 3) și România (anexa VII cap. 3).”
Anexa XIII (Transporturi):
1. La punctul 15a (Directiva 96/53/CE a Consiliului) se
adaugă următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 5 pct. 3) și România (anexa VII cap. 6 pct. 2).”
2. La punctul 18a (Directiva 1999/62/CE a Parlamentului
European și a Consiliului), între alineatul privind măsurile
tranzitorii și textul adaptării se introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru România
(anexa VII cap. 6 pct. 3).”
3. La punctul 19 (Directiva 96/26/CE a Consiliului), între
alineatul privind măsurile tranzitorii și textul adaptării se
introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 5 pct. 2).”
4. La punctul 26c [Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 al
Consiliului], textul celui de-al doilea alineat privind măsurile
tranzitorii se înlocuiește cu următorul text:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 5 pct. 1) și România (anexa VII cap. 6 pct. 1).
În ceea ce privește mecanismele de salvgardare prevăzute
în măsurile tranzitorii menționate la alineatele anterioare, se
aplică Protocolul 44 privind mecanismele de salvgardare în
temeiul extinderilor Spațiului Economic European.”
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10. La punctul 32c [Regulamentul (CEE) nr. 259/93 al
Consiliului], între alineatul privind măsurile tranzitorii și textul
adaptării se introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 10 secțiunea B pct. 1) și România (anexa VII
cap. 9 secțiunea B pct. 1).”
11. La punctul 32d (Directiva 1999/31/CE a Consiliului) se
adaugă următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 10 secțiunea B pct. 3) și România (anexa VII
cap. 9 secțiunea B pct. 3).”
12. La punctul 32f (Directiva 2000/76/CE a Parlamentului
European și a Consiliului), înainte de textul adaptării se
introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru România
(anexa VII cap. 9 secțiunea D pct. 2).”
13. La punctul 32fa (Directiva 2002/96/CE a Parlamentului
European și a Consiliului), între alineatul privind măsurile
tranzitorii și textul adaptării se introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 10 secțiunea B pct. 4) și România (anexa VII
cap. 9 secțiunea B pct. 4).”

ii
g

la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru România
(anexa VII cap. 9 secțiunea C pct. 2).”
6. La punctul 12 (Directiva 86/280/CEE a Consiliului), între
alineatul privind măsurile tranzitorii și textul adaptării se
introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru România
(anexa VII cap. 9 secțiunea C pct. 3).”
7. La punctul 13 (Directiva 91/271/CEE a Consiliului), între
alineatul privind măsurile tranzitorii și textul adaptării se
introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 10 secțiunea C) și România (anexa VII cap. 9
secțiunea C pct. 4).”
8. La punctul 19a (Directiva 2001/80/CE a Parlamentului
European și a Consiliului), între alineatul privind măsurile
tranzitorii și textul adaptării se introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 10 secțiunea D pct. 2) și România (anexa VII
cap. 9 secțiunea D pct. 3).”
9. La punctul 21ad (Directiva 1999/32/CE a Consiliului), între
alineatul privind măsurile tranzitorii și textul adaptării se
introduce următorul alineat:
„Se aplică măsurile tranzitorii prevăzute în anexele la Actul
de aderare din 25 aprilie 2005 sau, dacă este cazul, în anexele
la Protocolul de aderare din 25 aprilie 2005, pentru Bulgaria
(anexa VI cap. 10 secțiunea A pct. 2).”
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privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România
între România și Regatul Norvegiei*)
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Se instituie un program de cooperare norvegian în scopul
promovării dezvoltării sociale și economice în România, prin
intermediul proiectelor de cooperare bilaterală între părți, în
cadrul sectoarelor menționate la art. 4.
ARTICOLUL 2
Contribuție financiară

Norvegia pune la dispoziție o sumă totală de 48 milioane
euro, acordată cu titlu de angajament într-o tranșă unică în
2007, pentru programul de cooperare norvegian pentru
România.
ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 4
Sectoare prioritare

Programul de cooperare norvegian pentru România este
disponibil pentru proiecte de cooperare bilaterală între candidații
eligibili ai părților, în vederea promovării dezvoltării sociale și
economice în România, în cadrul următoarelor sectoare
prioritare:
— reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, inclusiv
proiecte comune de implementare în cadrul Protocolului de la
Kyoto, precum și a altor emisii în aer și în apă;
— eficiența energetică și energia regenerabilă;
— facilitarea producției durabile, inclusiv certificarea și
verificarea;
— sănătate.
Activități posibile sunt, printre altele, inovarea, dezvoltarea
resurselor umane, stabilirea de rețele, construcția instituțională,
transferul de tehnologie, cercetarea și dezvoltarea.
ARTICOLUL 5

Durata

Plafoane de cofinanțare

Suma menționată la art. 2 este pusă la dispoziție de la data
intrării în vigoare a Acordului privind participarea Republicii
Bulgaria și a României la Spațiul Economic European sau de la
data intrării în vigoare a unui acord de aplicare în mod provizoriu
a acordului menționat, până la 30 aprilie 2009.

Contribuția Norvegiei, sub formă de granturi, nu depășește
60% din costul proiectului, cu excepția proiectelor finanțate din
alocații bugetare ale administrației publice centrale, regionale
sau locale, și, în acest caz, contribuția nu poate depăși 85% din
costul proiectului. În orice caz, plafoanele de cofinanțare
comunitare nu pot fi depășite. Contribuțiile pentru organizațiile

*) Traducere.
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neguvernamentale și partenerii sociali pot reprezenta până la
90% din costul proiectului.

Cheltuielile de gestionare a programului de cooperare
norvegian sunt acoperite de suma menționată la art. 2.

ARTICOLUL 6

ARTICOLUL 7

Gestionarea

Intrarea în vigoare

Programul de cooperare norvegian pentru România este
gestionat de Guvernul norvegian sau de un organism desemnat
de acesta. Organismul de gestionare se consultă cu punctul
național de contact care urmează să fie desemnat de Guvernul
României. Comisia Europeană are posibilitatea de a examina
proiectele1).
Dacă se impune, Guvernul norvegian va adopta și alte
dispoziții privind punerea în aplicare a prezentului acord.

Prezentul acord este ratificat de Regatul Norvegiei și de
România în conformitate cu procedurile lor naționale. Acesta
intră în vigoare după 30 de zile de la data la care ultima parte
și-a depus instrumentul de ratificare la Ministerul norvegian al
Afacerilor Externe, însă nu mai devreme de intrarea în vigoare
a Acordului privind participarea Republicii Bulgaria și a României
la Spațiul Economic European sau de la data intrării în vigoare
a unui acord de aplicare în mod provizoriu a acordului
menționat.

Semnat la Bruxelles la 25 iulie 2007.
Pentru Regatul Norvegiei,
Oda Helen Sletnes
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Pentru România,
Lazăr Comănescu
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or

fiz
i

1) Prevederile ultimei teze de la primul paragraf din art. 6 se aplică, de asemenea, ca o adaptare a art. 4 alin. (3) din Acordul dintre Regatul Norvegiei și
Comunitatea Europeană privind mecanismul financiar norvegian pentru perioada 2004—2009 (JO L 130, 29.04.2004, p. 81).
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Comunitatea Europeană
și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania,
Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica
Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului,
Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă,
Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda,
Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Islanda,
Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte, și Republica Bulgaria și România,
pe de altă parte, privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic
European și a Acordului dintre România și Regatul Norvegiei privind un program
de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România,
semnate la Bruxelles la 25 iulie 2007
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În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru ratificarea
Acordului dintre Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei,
Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală
Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul
Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica
Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al
Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul
Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica
Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica

Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul
Norvegiei, pe de o parte, și Republica Bulgaria și România, pe de
altă parte, privind participarea Republicii Bulgaria și a României
la Spațiul Economic European și a Acordului dintre România și
Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian
pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România,
semnate la Bruxelles la 25 iulie 2007, și se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 4 martie 2008.
Nr. 321.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind constatarea suspendării de drept a domnului
Lucian Leuștean din funcția publică de secretar general
al Ministerului Afacerilor Externe, pe durata misiunii
în străinătate
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Având în vedere:
— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.473/2007 privind rechemarea și
numirea unui consul general;
— dispozițiile art. 94 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată;
— Memorandumul cu tema „Suspendarea din funcție a domnului Lucian
Leuștean, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe”, elaborat de
Ministerul Afacerilor Externe și înregistrat sub nr. 5/1.439 din 17 martie 2008,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată,
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primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Se constată suspendarea de drept a domnului Lucian
Leuștean din funcția publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe,
începând cu data de 9 aprilie 2008, pe durata misiunii în străinătate.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin

tin

at

ex

cl

us

București, 21 martie 2008.
Nr. 57.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Nr. 377 din 20 martie 2008

MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
Nr. 806 din 21 martie 2008

ORDIN
privind introducerea unor restricții temporare de circulație pe anumite sectoare de drumuri publice
Pentru asigurarea securității Summitului NATO ce are loc la București în perioada 2 aprilie 2008 — 4 aprilie 2008 și pentru
fluidizarea traficului și limitarea intensității acestuia,
în temeiul art. 12 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, al art. 5 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, precum și al art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 15/2008,
ministrul transporturilor și ministrul internelor și reformei administrative emit următorul ordin:
Art. 1. — Se interzice circulația pe sectoarele de drumuri

integrantă din prezentul ordin, între 30 martie 2008, ora 0,00, și

publice din România prevăzute în anexa care face parte

5 aprilie 2008, ora 24,00, a următoarelor categorii de vehicule:

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

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 235/26.III.2008

Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se
sancționează potrivit prevederilor legale.
Art. 4. — Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România — S.A., Autoritatea Rutieră Română —
ARR, Inspectoratul General al Poliției Române — Direcția
Poliției Rutiere, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române
și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin, conform atribuțiilor
proprii.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

a) vehicule cu depășiri ale limitelor maxime admise ale
maselor și/sau dimensiunilor;
b) vehicule destinate transportului de armament;
c) vehicule care transportă mărfuri periculoase și vehicule
goale și necurățate care au transportat mărfuri periculoase.
Art. 2. — Prin excepție de la prevederile art. 1, vehiculele
care transportă benzină, motorină, kerosen sau gaz petrolier
lichefiat, vehiculele care transportă gaze medicinale la unitățile
medicale și vehiculele goale și necurățate care au transportat
astfel de mărfuri pot circula în perioada restricționată, în
intervalul orar 22,00—6,00, numai însoțite de echipaje ale
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și ale
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu,
secretar de stat

p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
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ANEXĂ
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Sectoarele de drumuri publice pe care se interzice circulația vehiculelor prevăzute la art. 1
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Județul Ilfov:
1. DN 1, km 20 (intersecția cu DJ 100) – km 7+531 (București, intersecția Bd. Aerogării cu bd. Ion
Ionescu de la Brad);
2. DJ 200 B, km 8+800 (intersecția cu DN Centură București, km 6+080) — București, km 0+000;
3. DJ 200, km 6+200 (intersecția cu DN Centură București, km 10+497) — Voluntari, km 0+000;
4. DN 2, km 11+240 (intersecția cu DN Centură București, km 12+444) – km 7+848, limită
municipiul București;
5. DN 3, km 11+351 (intersecția cu DN Centură București, km 18+535) – km 7+910, limită
municipiul București;
6. DJ 301, km 2+100 (intersecția cu DN Centură București, km 19+342) — Pantelimon, km 0+000;
7. A 2, km 13+300 (intersecția cu DN Centură București, km 23+600) – km 9+500, limită municipiul
București;
8. Splaiul Dudescu (intersecția cu DN Centură București, km 25+138) — limită municipiul
București;
9. DC 13, km 4+935 (intersecția cu DN Centură București, km 26+445) — Popești-Leordeni,
km 0+000;
10. DN 4, km 12+230 (intersecția cu DN Centură București, km 30+200) – km 7+564, limită
municipiul București;
11. DJ 401, km 6+500 (intersecția cu DN Centură București, km 33+759) — București, km 0+000;
12. DN 5, km 10+356 (intersecția cu DN Centură București, km 40+531) – km 7+573, limită
municipiul București;
13. DN 6, km 10+754 (intersecția cu DN Centură București, km 49+095) – km 8+500, limită
municipiul București;
14. DJ 602, km 6+000 (intersecția cu DN Centură București, km 52+067) – București, km 0+000;
15. A 1, km 11+040 (intersecția cu DN Centură București, km 55+520) – km 10+600, limită
municipiul București;
16. DJ 601A, km 7+644 (intersecția cu DN Centură București, km 57+935) – București, km 0+000;
17. DN 7, km 13+100 (intersecția cu DN Centură București, km 64+260) – km 11+200, limită
municipiul București;
18. DN 1A, km 12+252 (intersecția cu DN Centură București, km 69+459) – km 12+262, limită
municipiul București.
Județul Constanța:
1. DN 2A, km 182+500 (intersecția cu DJ 222, km 152+800) – km 197+000 (intersecția cu DN 3C,
km 11+300);
2. DN 3C, km 11+300 (intersecția cu DN 2A, km 197+000) – km 0+000 (intersecția cu DN 3,
km 258+600);
3. DN 39, km 5+000, limită municipiul Constanța — km 43+600 (intersecția cu DJ 391, km 0+000).
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
pentru modificarea și completarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în
contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției
Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 114 alin. (24) din Ordonanța Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

diferența rămasă să fie compensată din oficiu cu obligații

fiz
i

ce

Art. I. — Metodologia de distribuire a sumelor plătite de
contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale

datorate altor bugete, în mod proporțional.”

or

înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui

151—153,

cu următorul cuprins:
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publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din
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4. După punctul 15 se introduc trei noi puncte, punctele

Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007,

„151. Compensarea din oficiu poate fi efectuată și în mod

pe

26 septembrie 2007, se modifică și se completează după cum

automat, prin intermediul aplicației informatice de administrare
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urmează:

a creanțelor fiscale, ulterior operațiunii de distribuire a sumelor

ra

plătite în conturile unice. Data stingerii obligațiilor fiscale prin
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„2. Sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligații

tu

1. Punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

ăr

fiscale prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de

compensare din oficiu, inclusiv cea efectuată în mod automat,
este data înregistrării operațiunii de compensare la unitatea

datorate bugetului de stat, se distribuie de către organul fiscal

Trezoreriei Statului.
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Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, cu modificările ulterioare,
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competent pe tipuri de obligații fiscale datorate, prioritate având
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obligațiile fiscale cu reținere la sursă și apoi celelalte obligații
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fiscale, proporțional cu obligațiile fiscale datorate, cu excepțiile
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prevăzute la pct. 19—30.”
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2. Punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

compensare prin care se solicită compensarea sumelor plătite
în plus în conturile unice cu obligațiile fiscale datorate,
înregistrate de acesta în evidența analitică pe plătitori, organul
fiscal competent va soluționa cererea în măsura în care nu a

D

„3. Sumele reprezentând obligații fiscale datorate bugetelor

152. În cazul în care contribuabilul depune o cerere de

fost efectuată compensarea din oficiu. Compensarea din oficiu

act normativ, achitate de către contribuabili în contul unic, se

se efectuează pe baza formularului «Nota privind compensarea

distribuie de către organul fiscal competent mai întâi pe bugete,

obligațiilor fiscale», prevăzut în anexa care face parte integrantă

proporțional cu sumele datorate fiecărui buget, și apoi pe tipuri

din prezenta metodologie.

asigurărilor sociale și fondurilor speciale, prevăzute de același

de obligații fiscale, prioritate având obligațiile fiscale cu reținere

153. În cazul în care sumele plătite de contribuabil în contul

la sursă și apoi celelalte obligații fiscale, proporțional

55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor

cu obligațiile fiscale datorate, cu excepțiile prevăzute la

speciale, în curs de distribuire» sunt mai mari decât cuantumul

pct. 19—30.”
3. Punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:
„15. La sfârșitul lunii aferente perioadei pentru care sunt
datorate obligațiile fiscale, organul fiscal competent va proceda
la compensarea din oficiu a sumei plătite în plus în contul
20.47.01.01. «Venituri ale bugetului de stat — sume încasate

obligațiilor fiscale stabilite în titlurile de creanță emise în
condițiile legii și pentru care se efectuează plata, sumele rămase
nedistribuite vor fi compensate cu obligații fiscale datorate în
contul 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat — sume
încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de

pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire» față

distribuire», urmând ca eventualele diferențe să fie compensate

de obligațiile fiscale datorate bugetului de stat, cu eventualele

din oficiu, la sfârșitul lunii, cu obligațiile fiscale neachitate la

obligații fiscale neachitate datorate aceluiași buget, urmând ca

bugetul de stat, potrivit legii.”
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5. Titlul capitolului V se modifică și va avea următorul
cuprins:

13

fiscală, iar ulterior, conform lit. c) a aceluiași alineat, după caz,
numai pentru înlesnirile respectate.
În cazul în care suma plătită nu acoperă niciuna dintre ratele

„CAPITOLUL V

și majorările de întârziere, aferente obligațiilor fiscale care se

Distribuirea sumelor plătite de debitorii care efectuează
plata în contul unic și beneficiază de înlesniri la plată
potrivit reglementărilor legale în vigoare”

plătesc în contul unic 20.47.01.01. «Venituri ale bugetului de
stat — sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în
curs de distribuire», respectiv 55.02. «Disponibil al bugetelor

6. Punctul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire»,

„19. În cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată
aprobate prin acte administrative diferite, potrivit reglementărilor
legale în vigoare, și efectuează plăți în contul unic, distribuirea
se efectuează pe impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume
datorate bugetului general consolidat prevăzute prin Ordinul
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 1.294/2007, cu modificările ulterioare, indiferent de tipul de
creanță, astfel:
A. În cazul în care debitorul are în derulare înlesniri la plată
acordate prin acte administrative diferite, pentru bugetul de stat
și pentru fiecare din bugetele asigurărilor sociale, după caz,
distribuirea sumelor plătite în contul unic se efectuează după
cum urmează:
a) dacă suma plătită este mai mare decât totalul ratelor din
luna curentă și majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor
fiscale care se plătesc în contul unic 20.47.01.01. «Venituri ale
bugetului de stat — sume încasate pentru bugetul de stat în
contul unic, în curs de distribuire», respectiv 55.02. «Disponibil
al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de
distribuire», stabilite prin graficele de plată, aceasta se va
distribui conform prevederilor art. 115 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
denumită în continuare Codul de procedură fiscală. Diferența de
sumă rămasă după distribuirea efectuată conform precizărilor
anterioare se va distribui, în mod proporțional, potrivit
prevederilor art. 115 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură
fiscală, iar ulterior, conform lit. c) a aceluiași alineat, după caz;
b) dacă suma plătită este mai mică decât totalul ratelor din
luna curentă și majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor
fiscale care se plătesc în contul unic 20.47.01.01. «Venituri ale
bugetului de stat — sume încasate pentru bugetul de stat în
contul unic, în curs de distribuire», respectiv 55.02. «Disponibil
al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de
distribuire», stabilite prin graficele de plată, aceasta se va
distribui, în ordine descrescătoare, pe rata și majorarea de
întârziere cu cuantumul cel mai mare aferente unuia dintre
actele administrative prin care se acordă înlesniri la plată și care
pot fi acoperite de plata efectuată în contul unic respectiv.
Diferența de sumă rămasă după distribuirea efectuată
conform precizărilor anterioare se va distribui pe obligațiile
fiscale curente de a căror plată depinde menținerea valabilității
înlesnirii acordate. Eventualele diferențe se vor distribui potrivit
prevederilor art. 115 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură

stabilite prin graficele de plată, aceasta se va distribui pe rata și
majorarea de întârziere cu cuantumul cel mai mic aferente unuia
dintre actele administrative prin care se acordă înlesnirea la
plată, proporțional cu obligațiile eșalonate.
B. În cazul în care debitorul are în derulare înlesniri la plată
acordate printr-un singur act administrativ, distribuirea sumelor

ce

plătite în contul unic se efectuează după cum urmează:
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fiscale care se plătesc în contul unic 20.47.01.01. «Venituri ale
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bugetului de stat — sume încasate pentru bugetul de stat în
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contul unic, în curs de distribuire», respectiv 55.02. «Disponibil
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distribui conform prevederilor art. 115 alin. (1) din Codul de
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procedură fiscală;
b) dacă suma plătită este mai mică decât totalul ratelor din

luna curentă și majorărilor de întârziere, aferente obligațiilor
fiscale care se plătesc în contul unic 20.47.01.01. «Venituri ale
bugetului de stat — sume încasate pentru bugetul de stat în
contul unic, în curs de distribuire», respectiv 55.02. «Disponibil
al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de
distribuire», stabilite prin graficele de plată, aceasta se va
distribui pe tip de impozit, contribuție sau altă sumă
reprezentând creanța fiscală, până la concurența sumei plătite
în contul unic, proporțional cu obligațiile rămase de plată din
graficele de eșalonare.”
7. După punctul 19 se introduc două noi puncte,
punctele 20 și 21, cu următorul cuprins:
„20. Distribuirea sumelor plătite în contul unic pentru
obligațiile fiscale curente, stabilite prin Ordinul președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, cu
modificările ulterioare, care se pot achita în termen de 90 de zile
și de a căror plată depinde menținerea valabilității înlesnirii
acordate, se efectuează în ordinea vechimii acestora, până la
concurența sumei plătite în contul unic.
21. Plata obligațiilor fiscale eșalonate, altele decât cele
prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, cu modificările ulterioare,
se efectuează de către debitori distinct pe fiecare impozit,
contribuție și alte sume datorate bugetului general consolidat.”

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

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 235/26.III.2008

8. După capitolul V se introduc două noi capitole,
capitolele VI și VII, cu următorul cuprins:
„CAPITOLUL VI
Distribuirea sumelor plătite în contul unic de către
debitorii care se află în executare silită și efectuează
plăți după comunicarea somației

rs
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or
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22. În cazul în care contribuabilul a efectuat plata în contul
unic după data la care, potrivit legii, a fost efectuată
comunicarea somației, organul fiscal competent va proceda la
stingerea creanțelor fiscale înscrise în titlurile executorii cu
sumele achitate în contul unic, în ordinea vechimii titlurilor
executorii și în cadrul fiecărui titlu executoriu, în ordinea vechimii
creanțelor fiscale, mai întâi creanța principală și apoi accesoriile
aferente acesteia.
23. În situația în care în titlurile executorii sunt înscrise
creanțe fiscale având aceeași scadență, cu sumele achitate în
contul unic după comunicarea somației se vor stinge mai întâi,
dacă este cazul, impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă și
apoi celelalte creanțe fiscale, proporțional cu obligațiile datorate.

distribuire» sunt în cuantum egal cu sumele reprezentând
obligații fiscale cu termene de plată după data confirmării
planului de reorganizare, acestea se distribuie pe tipuri de
obligații fiscale datorate conform titlurilor de creanță.
26. În situația în care sumele plătite în contul unic de către
contribuabilii aflați sub incidența Legii nr. 85/2006, cu
modificările ulterioare, sunt în cuantum mai mic decât obligațiile
fiscale cu termene de plată după data confirmării planului de
reorganizare, acestea vor fi distribuite, pe tipuri de obligații
fiscale, prioritate având obligațiile fiscale cu reținere la sursă și
apoi celelalte obligații fiscale.
27. În situația în care contribuabilii aflați sub incidența Legii
nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, efectuează o plată în
contul unic 20.47.01.01. «Venituri ale bugetului de stat — sume
încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de
distribuire» în cuantum mai mare decât cel al obligațiilor fiscale
cu termene de plată după data confirmării planului de
reorganizare, diferența se distribuie de către organul fiscal
competent pe tipuri de obligații fiscale datorate în contul ratelor
din programele de plăți ale obligațiilor fiscale, precum și obligații
accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă acestea au
fost calculate conform actelor normative în vigoare la data
confirmării planului de reorganizare.
28. În cazul în care, după distribuirea sumelor potrivit
prevederilor pct. 27, mai rămân sume în contul unic 20.47.01.01.
«Venituri ale bugetului de stat — sume încasate pentru bugetul
de stat în contul unic, în curs de distribuire», acestea vor fi
distribuite de organul fiscal competent pe tipuri de obligații
fiscale datorate și neachitate, cu termene de plată între data
deschiderii procedurii insolvenței și până la data confirmării
planului de reorganizare, altele decât cele prevăzute la art. 115
alin. (3) lit. b) din Codul de procedură fiscală, în ordinea vechimii.
29. Sumele achitate de către contribuabilii aflați sub incidența
Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, în contul unic 55.02.
«Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor
speciale, în curs de distribuire» se distribuie de către organul
fiscal competent potrivit art. 115 alin. (3) din Codul de procedură
fiscală, cu respectarea prevederilor pct. 25—28 din prezenta
metodologie, care se aplică în mod corespunzător.
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CAPITOLUL VII
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24. Sumele plătite de contribuabilii aflați sub incidența Legii
nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările
ulterioare, reprezentând obligații fiscale prevăzute de Ordinul
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 1.294/2007, cu modificările ulterioare, datorate bugetului de
stat și bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, se
distribuie de către organul fiscal competent potrivit următoarei
ordini:
a) obligații fiscale cu termene de plată după data confirmării
planului de reorganizare, în ordinea vechimii;
b) sume datorate în contul ratelor din programele de plăți ale
obligațiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară
confirmat, precum și obligații accesorii datorate pe perioada
reorganizării, dacă acestea au fost calculate conform actelor
normative în vigoare la data confirmării planului de reorganizare;
c) obligații fiscale datorate și neachitate, cu termene de plată
între data deschiderii procedurii insolvenței și până la data
confirmării planului de reorganizare, în ordinea vechimii, până la
stingerea integrală a acestora, altele decât cele prevăzute la
lit. b).
25. În situația în care sumele achitate de către contribuabilii
aflați sub incidența Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare,
în contul unic 20.47.01.01. «Venituri ale bugetului de stat —
sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de

a

Distribuirea sumelor plătite în contul unic de contribuabilii
aflați sub incidența Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenței, cu modificările ulterioare

30. În situația în care contribuabilii efectuează o plată
într-unul dintre conturile unice în cuantum mai mare decât cel al
obligațiilor fiscale datorate, prevederile cap. IV se aplică în mod
corespunzător.”
9. După punctul 30 se introduce anexa „Nota privind
compensarea obligațiilor fiscale”, al cărei conținut este
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Daniel Chițoiu
București, 24 martie 2008.
Nr. 477.
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ANEXĂ 1)
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(Anexă la metodologie)

1)

Formularul este reprodus în facsimil.
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1. Denumire: Nota privind compensarea obligațiilor fiscale
2. Cod: 14.13.41.99
3. Format: A4/t1
4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe o singură față, în blocuri de 100 file.
5. Se difuzează: gratuit.
6. Se utilizează: în baza art. 116 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
7. Se întocmește: în 3 exemplare de către organul fiscal.
8. Circulă: un exemplar la organul cu atribuții de compensare;
un exemplar la unitatea de trezorerie și contabilitate publică ce a efectuat compensarea;
un exemplar la contribuabil.
9. Se arhivează: un exemplar la dosarul de compensare.
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1. Venituri dobândite de Forumul Democrat al Germanilor din România în anul 2007:
a) Venituri din cotizații
3.184,98 lei
b) Venituri din donații
670,00 lei
c) Venituri din dobânzi bancare
878,63 lei
d) Total venituri [a)+b)+c)]
4.733,61 lei
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2. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2007 cotizații a căror valoare cumulată depășește
10 salarii minime brute pe țară: nu au fost cazuri.
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