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L E G I  ª I  D E C R E T E
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

L E G E
privind acceptarea de cãtre România a amendamentelor la Codul internaþional de management

pentru exploatarea în siguranþã a navelor ºi pentru prevenirea poluãrii (Codul internaþional 
de management al siguranþei Ñ Codul I.S.M.), adoptate de cãtre Organizaþia Maritimã

Internaþionalã prin Rezoluþia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, ºi pentru modificarea 
Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de cãtre România a Codului internaþional de management 

pentru exploatarea în siguranþã a navelor ºi pentru prevenirea poluãrii (Codul internaþional 
de management al siguranþei Ñ Codul I.S.M.), adoptat de cãtre Organizaþia Maritimã Internaþionalã

prin Rezoluþia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
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Art. I. Ñ Se acceptã amendamentele adoptate de cãtre
Organizaþia Maritimã Internaþionalã prin Rezoluþia M.S.C.
104 (73) din 5 decembrie 2000 la Codul internaþional de
management pentru exploatarea în siguranþã a navelor ºi
pentru prevenirea poluãrii (Codul internaþional de manage-
ment al siguranþei Ñ Codul I.S.M.), adoptat în legislaþia
naþionalã prin Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de
cãtre România a Codului internaþional de management pen-
tru exploatarea în siguranþã a navelor ºi pentru prevenirea
poluãrii (Codul internaþional de management al siguranþei Ñ
Codul I.S.M.), adoptat de cãtre Organizaþia Maritimã
Internaþionalã prin Rezoluþia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993.

Art. II. Ñ Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de cãtre
România a Codului internaþional de management pentru
exploatarea în siguranþã a navelor ºi pentru prevenirea
poluãrii (Codul internaþional de management al siguranþei Ñ
Codul I.S.M.), adoptat de cãtre Organizaþia Maritimã
Internaþionalã prin Rezoluþia A 741 (18) din 4 noiembrie
1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 107 din 30 mai 1997, se modificã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 2. Ñ (1) Se împuterniceºte Ministerul Lucrãrilor

Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, în numele Guvernului
României, sã ducã la îndeplinire prevederile Codului
internaþional de management al siguranþei Ñ Codul I.S.M.
amendat.

(2) Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi
Locuinþei elibereazã, prin Autoritatea Navalã Românã,
Documentul de conformitate companiilor de navigaþie ºi
Certificatul de management al siguranþei navelor.Ò

2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 3. Ñ Toate companiile de navigaþie care opereazã

nave care arboreazã pavilionul român ºi toate navele care
arboreazã pavilionul român sunt obligate sã obþinã de la
Autoritatea Navalã Românã documentele de conformitate ºi
certificatele de management al siguranþei, potrivit prevederi-
lor Codului internaþional de management al siguranþei Ñ
Codul I.S.M. amendat.Ò

3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 4. Ñ (1) Documentele de conformitate ºi certifica-

tele de management al siguranþei se elibereazã de
Autoritatea Navalã Românã în baza prezentãrii unei docu-
mentaþii stabilite prin normele metodologice, precum ºi în
baza rapoartelor de audit favorabile întocmite de auditori.

(2) Normele metodologice se elaboreazã de Ministerul
Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei prin
Autoritatea Navalã Românã ºi se supun spre aprobare
Guvernului.

(3) Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate,
române ori strãine, mandatate de Ministerul Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, printr-un contract de
mandat special, sã efectueze auditãri, verificãri ºi control,
finalizate printr-un raport de audit, la companiile de
navigaþie care opereazã nave care arboreazã pavilionul
român ºi la navele care arboreazã pavilionul român.

(4) Remunerarea ºi cheltuielile efectuate de auditori pri-
vind întocmirea raportului de audit vor fi suportate de com-
paniile de navigaþie, cu respectarea legislaþiei în domeniu,
pe bazã de relaþii contractuale.Ò

4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 5. Ñ (1) Pentru eliberarea Documentului de con-

formitate ºi a Certificatului de management al siguranþei se
percep tarife.

(2) Tarifele menþionate la alin. (1) se propun de cãtre
Autoritatea Navalã Românã ºi se aprobã prin ordin al ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei.Ò

5. Articolul 6 se abrogã.
Art. III. Ñ În termen de 60 de zile de la data intrãrii în

vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei, prin Autoritatea Navalã Românã,
va elabora ºi va supune spre aprobare Guvernului normele
metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor
Codului internaþional de management al siguranþei Ñ Codul
I.S.M. amendat, procedura de eliberare a certificatelor de
management al siguranþei, precum ºi mandatarea auditorilor.

Art. IV. Ñ Legea nr. 85/1997, astfel cum a fost modifi-
catã prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea
corespunzãtoare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

Bucureºti, 19 decembrie 2002.
Nr. 681.
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A M E N D A M E N T E
la Codul internaþional de management al siguranþei (Codul I.S.M.)*)

*) Traducere.

1. Înainte de titlul �1. Dispoziþii generaleÒ se adaugã un
nou titlu Ñ �Partea A Ñ ImplementareÒ.

1. Dispoziþii generale
1.1. Definiþii
2. Între �1.1. DefiniþiiÒ ºi paragraful 1.1.1 este inseratã

urmãtoarea propoziþie: �Definiþiile urmãtoare se aplicã
pãrþilor A ºi B ale acestui cod.Ò

3. Urmãtoarele definiþii noi sunt adãugate dupã para-
graful 1.1.3:

�1.1.4. Sistemul de management al siguranþei înseamnã
un sistem structurat ºi documentat care permite personalu-
lui companiei sã punã efectiv în practicã politica companiei
în domeniul siguranþei ºi în domeniul protecþiei mediului
înconjurãtor.

1.1.5. Documentul de conformitate înseamnã un document
eliberat unei companii care respectã cerinþele acestui cod.

1.1.6. Certificatul de management al siguranþei înseamnã
un document eliberat unei nave, care semnificã faptul cã
managementul companiei ºi cel de la bordul navei sunt în
concordanþã cu sistemul de management al siguranþei aprobat.

1.1.7. Dovada obiectivã înseamnã informaþiile,
înregistrãrile sau expunerile asupra unui fapt, cantitative ori
calitative, referitoare la siguranþa sau la existenþa ºi pune-
rea în aplicare a unui element al sistemului de manage-
ment al siguranþei, care se bazeazã pe observaþie,
mãsurare sau încercare ºi care pot fi verificate.

1.1.8. Observaþie înseamnã o specificare de fapt fãcutã
în timpul unui audit al managementului siguranþei ºi confir-
matã de dovada obiectivã.

1.1.9. Nonconformitate înseamnã o situaþie observatã,
unde dovada obiectivã indicã neîndeplinirea unei cerinþe
specificate.

1.1.10. Nonconformitate majorã înseamnã o abatere
identificabilã, care constituie o ameninþare serioasã la
adresa personalului sau a siguranþei navei ori un pericol
serios la adresa mediului ambiant ºi care necesitã o
acþiune corectivã imediatã ºi include lipsa unei implementãri
efective ºi sistematice a unei cerinþe a acestui cod.

1.1.11. Data aniversarã înseamnã ziua ºi luna fiecãrui
an, care corespunde datei expirãrii documentelor sau certi-
ficatelor relevante.

1.1.12. Convenþie înseamnã Convenþia internaþionalã
pentru ocrotirea vieþii omeneºti pe mare, 1974, aºa cum a
fost amendatã.Ò

7. ELABORAREA PLANURILOR PENTRU OPERAÞIUNILE DE LA
BORDUL NAVEI

4. Textul capitolului 7 existent este înlocuit cu
urmãtorul:

�Compania trebuie sã stabileascã proceduri pentru întoc-
mirea planurilor ºi instrucþiunilor, incluzând liste de verifi-
care, dupã caz, pentru operaþiunile principale la bordul
navei privind siguranþa navei ºi prevenirea poluãrii.
Diferitele sarcini implicate de aceasta trebuie sã fie expli-
cate ºi repartizate personalului calificat.Ò

13. CERTIFICAREA, VERIFICAREA ªI CONTROLUL
5. Titlul ºi textul capitolului 13 existent sunt înlocuite

dupã cum urmeazã:

�PARTEA B Ñ CERTIFICAREA ªI VERIFICAREA

13. CERTIFICAREA ªI VERIFICAREA PERIODICÃ
13.1. Nava trebuie sã fie exploatatã de o companie

cãreia i s-a eliberat un document de conformitate sau un

document de conformitate interimar în conformitate cu para-
graful 14.1, pentru tipul respectiv de navã.

13.2. Documentul de conformitate trebuie sã fie eliberat
de cãtre Administraþie, de cãtre o organizaþie recunoscutã
de Administraþie sau, la cererea Administraþiei, de cãtre un
alt guvern contractant al Convenþiei, oricãrei companii care
îndeplineºte cerinþele acestui cod, pentru o perioadã
specificatã de Administraþie care nu trebuie sã depãºeascã
5 ani. Un astfel de document trebuie sã fie acceptat ca o
dovadã cã acea companie este capabilã sã satisfacã
cerinþele acestui cod.

13.3. Documentul de conformitate este valabil numai
pentru tipurile de navã indicate explicit în document. O ast-
fel de indicaþie trebuie sã se bazeze pe tipurile de nave
care au stat la baza verificãrii iniþiale. Alte tipuri de nave
pot fi adãugate numai dupã verificarea capacitãþii compa-
niei de a se conforma cerinþelor acestui cod aplicabile la
astfel de tipuri de nave. În acest context tipurile de nave
sunt cele la care se face referire în Regula IX/1 din
Convenþie.

13.4. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie
sã fie supusã verificãrii anuale de cãtre Administraþie ori de
cãtre o organizaþie recunoscutã de Administraþie sau, la
cererea Administraþiei, de cãtre un alt guvern contractant în
intervalul de 3 luni înainte sau dupã data aniversarã.

13.5. Documentul de conformitate va fi retras de cãtre
Administraþie sau, la cererea sa, de cãtre guvernul contrac-
tant care a eliberat documentul, atunci când nu se solicitã
verificarea anualã prevãzutã în paragraful 13.4 sau când se
dovedeºte existenþa unor nonconformitãþi majore faþã de
acest cod.

13.5.1. Toate certificatele de management al siguranþei
ºi/sau certificatele de management al siguranþei interimare
asociate trebuie, de asemenea, sã fie retrase dacã docu-
mentul de conformitate este retras.

13.6. O copie a documentului de conformitate trebuie sã
fie pãstratã la bord pentru ca, la cerere, comandantul navei
sã o poatã prezenta în vederea verificãrii de cãtre
Administraþie sau de cãtre organizaþia recunoscutã de
Administraþie ori pentru scopurile controlului la care se face
referire în Regula IX/6.2 din Convenþie. Copia acestui docu-
ment nu este obligatoriu sã fie autentificatã sau certificatã.

13.7. Certificatul de management al siguranþei trebuie sã
fie eliberat unei nave pentru o perioadã care nu trebuie sã
depãºeascã 5 ani, de cãtre Administraþie ori o organizaþie
recunoscutã de Administraþie sau, la cererea Administraþiei,
de cãtre un alt guvern contractant. Certificatul de manage-
ment al siguranþei trebuie sã fie eliberat dupã ce se veri-
ficã dacã compania ºi managementul sãu la bordul navelor
funcþioneazã în conformitate cu sistemul de management al
siguranþei aprobat. Un astfel de certificat trebuie sã fie
acceptat ca dovadã a faptului cã nava satisface cerinþele
acestui cod.

13.8. Valabilitatea certificatului de management al sigu-
ranþei trebuie sã fie supusã cel puþin unei verificãri inter-
mediare de cãtre Administraþie ori de cãtre o organizaþie
recunoscutã de Administraþie sau, la cererea Administraþiei,
de cãtre un alt guvern contractant. Dacã urmeazã sã se
efectueze doar o verificare intermediarã ºi perioada de
valabilitate a certificatului de management al siguranþei este
de 5 ani, aceastã verificare trebuie sã aibã loc între a
doua ºi a treia datã aniversarã a certificatului de manage-
ment al siguranþei.



13.9. Pe lângã cerinþele paragrafului 13.5.1, atunci când
nu se solicitã verificarea intermediarã impusã în paragraful
13.8 sau când existã dovada unei nonconformitãþi majore
faþã de acest cod, certificatul de management al siguranþei
trebuie sã fie retras de cãtre Administraþie sau, la cererea
Administraþiei, de cãtre guvernul contractant care l-a eliberat.

13.10. Fãrã a aduce atingere cerinþelor paragrafelor
13.2 ºi 13.7, atunci când verificarea de reînnoire este
încheiatã în intervalul de 3 luni înainte de data expirãrii
documentului de conformitate sau a certificatului de mana-
gement al siguranþei, noul document de conformitate sau
noul certificat de management al siguranþei trebuie sã fie
valabil de la data încheierii verificãrii de reînnoire pentru o
perioadã care sã nu depãºeascã 5 ani de la data expirãrii
documentului de conformitate sau a certificatului de mana-
gement al siguranþei existent.

13.11. Atunci când verificarea de reînnoire este termi-
natã cu mai mult de 3 luni înainte de data expirãrii docu-
mentului de conformitate sau a certificatului de
management al siguranþei existent, noul document de con-
formitate sau noul certificat de management al siguranþei
trebuie sã fie valabil de la data încheierii verificãrii de
reînnoire pentru o perioadã care sã nu depãºeascã 5 ani
de la data încheierii verificãrii de reînnoire.Ò

6. Dupã capitolul 13 se introduce capitolul 14 cu
urmãtorul cuprins:

�14. CERTIFICAREA INTERIMARÃ

14.1. Un document de conformitate interimar poate fi
eliberat pentru a facilita implementarea iniþialã a acestui
cod, atunci când:

1. o companie este nou-înfiinþatã; sau
2. urmeazã sã fie adãugate noi tipuri de nave la un

document de conformitate existent.
În urma verificãrii acea companie are un sistem de

management al siguranþei care îndeplineºte obiectivele din
paragraful 1.2.3 din acest cod, demonstreazã cã are pla-
nuri de implementare a sistemului de management al sigu-
ranþei care sã satisfacã cerinþele complete ale acestui cod
în perioada de valabilitate a documentului de conformitate
interimar. Un astfel de document de conformitate interimar
trebuie sã fie emis de cãtre Administraþie ori de o orga-
nizaþie recunoscutã de Administraþie sau, la cererea
Administraþiei, de cãtre un alt guvern contractant pentru o
perioadã care sã nu depãºeascã 12 luni. O copie a docu-
mentului de conformitate interimar trebuie sã fie pãstratã la
bord pentru ca, la cerere, comandantul navei sã o poatã
prezenta în vederea verificãrii de cãtre Administraþie sau
de cãtre organizaþia recunoscutã de Administraþie ori pentru
scopurile controlului la care se face referire în
Regula IX/6.2 din Convenþie. Copia acestui document nu
este obligatoriu sã fie autentificatã sau certificatã.

14.2. Un certificat de management al siguranþei interi-
mar poate fi emis:

1. noilor nave, la livrare;

2. când o companie preia responsabilitãþile pentru ope-
rarea unei nave care este nouã pentru companie; sau

3. când o navã îºi schimbã pavilionul.
Un astfel de certificat de management al siguranþei inte-

rimar trebuie sã fie emis pentru o perioadã care sã nu
depãºeascã 6 luni, de cãtre Administraþie ori de o orga-
nizaþie recunoscutã de Administraþie, sau, la cererea
Administraþiei, de cãtre un alt guvern contractant.

14.3. În cazuri speciale, o Administraþie sau, la cererea
Administraþiei, un alt guvern contractant poate extinde vala-
bilitatea unui certificat de management al siguranþei interi-
mar pentru o perioadã suplimentarã care nu trebuie sã
depãºeascã 6 luni de la data expirãrii.

14.4. Un certificat de management al siguranþei interi-
mar poate fi emis în urma verificãrii dacã:

1. documentul de conformitate sau documentul de con-
formitate interimar este relevant pentru nava respectivã;

2. sistemul de management al siguranþei prevãzut de
companie pentru nava respectivã include elementele-cheie
ale acestui cod ºi a fost evaluat în timpul auditului pentru
emiterea documentului de conformitate ori a fost demon-
strat pentru emiterea documentului de conformitate interimar;

3. compania a planificat auditul navei în termen de
3 luni;

4. comandantul ºi ofiþerii sunt familiarizaþi cu sistemul
de management al siguranþei ºi cu planurile pentru imple-
mentarea acestuia;

5. înainte ca nava sã navigheze sunt date instrucþiunile
care au fost identificate ca fiind esenþiale; ºi

6. informaþiile principale privind sistemul de management
al siguranþei sunt date într-o limbã sau limbi de lucru
înþelese de cãtre personalul navei.Ò

7. Dupã noul capitol 14 se introduce capitolul 15, dupã
cum urmeazã:

�15. VERIFICAREA

15.1. Toate verificãrile cerute de prevederile acestui cod
trebuie sã fie efectuate în conformitate cu procedurile
acceptate de Administraþie, þinându-se seama de Liniile
directoare elaborate de Organizaþie1).Ò

8. Dupã noul capitol 15 se introduce capitolul 16, dupã
cum urmeazã:

�16. FORMA CERTIFICATELOR

16.1. Documentul de conformitate, certificatul de mana-
gement al siguranþei, documentul de conformitate interimar
ºi certificatul de management al siguranþei interimar trebuie
sã fie realizate într-o formã corespunzãtoare modelelor date
în anexa la acest cod. Dacã limba utilizatã nu este nici
engleza nici franceza, textul trebuie sã includã o traducere
în una dintre aceste limbi.

16.2. Pe lângã cerinþele din paragraful 13.3 tipurile de
navã indicate pe documentul de conformitate ºi pe docu-
mentul de conformitate interimar pot fi andosate pentru a
reflecta orice limitãri în operarea navelor descrise în siste-
mul de management al siguranþei.Ò
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1) Se referã la Liniile directoare privind implementarea Codului internaþional de management al siguranþei (Codul I.S.M.) de cãtre Administraþii,
adoptate prin Rezoluþia A.788(19) a Organizaþiei.
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9. Urmãtoarea anexã este adãugatã:
�ANEXÃ

M O D E L E L E

Documentului de conformitate, Certificatului de management al siguranþei, Documentului 
de conformitate interimar ºi Certificatului de management al siguranþei interimar

D O C U M E N T  D E  C O N F O R M I T A T E

(Sigiliul oficial) (Statul)

Certificat nr. É...................................

Eliberat conform prevederilor Convenþiei internaþionale pentru ocrotirea vieþii omeneºti pe mare,
1974, aºa cum a fost modificatã.

Sub autoritatea Guvernului ÉÉ........................................................................................................
(numele statului) 

de cãtre ÉÉ........................................................................................................................................
(persoana sau organizaþia autorizatã) 

Denumirea ºi adresa companiei ........................................................................................................
........................................................................................................

(vezi paragraful 1.1.2 din codul I.S.M.)
Se certificã prin prezenta cã sistemul companiei pentru managementul siguranþei a fost auditat

ºi acesta este conform cerinþelor Codului internaþional de management pentru operarea în sigu-
ranþã a navelor ºi pentru prevenirea poluãrii (Codul I.S.M.) pentru tipurile de nave de mai jos (se
va tãia ce nu corespunde):

Pasager
Pasager de mare vitezã
Cargou de mare vitezã
Vrachier
Petrolier
Tanc pentru produse chimice
Navã de transport gaze lichefiate
Unitate mobilã de foraj marin
Alte tipuri de nave de transport de mãrfuri

Acest document de conformitate este valabil pânã la É.....É, cu condiþia verificãrii periodice.

Eliberat la ....................ÉÉ
(locul eliberãrii)

Data eliberãrii É..............É
............................................................................................

(semnãtura persoanei oficiale autorizate sã elibereze acest document)

(Sigiliul sau ºtampila autoritãþii emitente, dupã caz)
Certificat nr. ÉÉ.....................................

CONFIRMÃRI PENTRU VERIFICÃRI ANUALE

Se certificã prin prezenta cã, la verificarea periodicã efectuatã în conformitate cu Regula IX/6.1
din Convenþie ºi cu paragraful 13.4 din Codul I.S.M., sistemul de management al siguranþei a fost
gãsit în conformitate cu cerinþele Codului I.S.M.

Prima verificare anualã: Semnat ............................................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)

Locul ................................................................................
Data ..................................................................................

A doua verificare anualã: Semnat ............................................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)

Locul ................................................................................
Data ..................................................................................

A treia verificare anualã: Semnat ............................................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)

Locul ................................................................................
Data ..................................................................................

A patra verificare anualã: Semnat ............................................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)

Locul ................................................................................
Data ..................................................................................



C E R T I F I C A T  D E  M A N A G E M E N T  A L  S I G U R A N Þ E I

(Sigiliul oficial) (Statul)

Certificat nr. É...................................

Eliberat conform prevederilor Convenþiei internaþionale pentru ocrotirea vieþii omeneºti pe mare,
1974, aºa cum a fost modificatã.

Sub autoritatea Guvernului ÉÉ........................................................................................................
(numele statului) 

de cãtre ÉÉ........................................................................................................................................
(persoana sau organizaþia autorizatã) 

Numele navei ......................................................................................................................................
Indicativul navei ..................................................................................................................................
Portul de înregistrare ..........................................................................................................................
Tipul navei*) ........................................................................................................................................
Tonajul brut ........................................................................................................................................
Numãrul IMO ......................................................................................................................................
Denumirea ºi adresa companiei ........................................................................................................

........................................................................................................
(vezi paragraful 1.1.2 din Codul I.S.M.)

Se certificã prin prezenta cã sistemul de management al siguranþei navei a fost auditat ºi
acesta corespunde cerinþelor Codului internaþional de management pentru operarea în siguranþã a
navelor ºi pentru prevenirea poluãrii (Codul I.S.M.) ºi cã s-a verificat cã Documentul de conformi-
tate pentru companie este aplicabil acestui tip de navã.

Acest certificat de management al siguranþei este valabil pânã la .............ÉÉ, cu condiþia veri-
ficãrilor periodice ºi valabilitãþii Documentului de conformitate al companiei.

Eliberat la ....................ÉÉ
(locul eliberãrii actului)

Data eliberãrii É..............É
........................................................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate sã elibereze acest certificat)

(Sigiliul sau ºtampila autoritãþii emitente, dupã caz)
Certificat nr. ÉÉ

CONFIRMÃRI PENTRU VERIFICAREA INTERMEDIARÃ ªI VERIFICAREA 
SUPLIMENTARÃ (DACÃ SUNT CERUTE)

Se certificã prin prezenta cã, la verificarea periodicã efectuatã în conformitate cu Regula IX/6.1
din Convenþie ºi cu paragraful 13.8 din Codul I.S.M., sistemul de management al siguranþei a fost
gãsit în conformitate cu cerinþele Codului I.S.M.

Verificarea intermediarã: Semnat ..........................................................
(a se completa între a doua (semnãtura persoanei oficiale autorizate)
ºi a treia datã aniversarã)

Locul ..............................................................
Data ................................................................

Verificarea suplimentarã**) Semnat ..........................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)

Locul ..............................................................
Data ................................................................

Verificarea suplimentarã Semnat ..........................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)

Locul ..............................................................
Data ................................................................

Verificarea suplimentarã Semnat ..........................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)

Locul ..............................................................
Data ................................................................

*) Înscrieþi tipul navei dintre urmãtoarele: pasager, pasager de mare vitezã, cargou de mare vitezã, vrachier,
petrolier, tanc pentru produse chimice, navã de transport gaze lichefiate, unitate mobilã de foraj marin, cargouri ºi alte tipuri
de nave.

**) Dacã este cazul. Se face referire la paragraful 3.2.3 din Liniile directoare privind implementarea Codului
internaþional de management al siguranþei (Codul I.S.M.) de cãtre Administraþii, adoptate prin Rezoluþia A.788(19) a
Organizaþiei.
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D O C U M E N T  D E  C O N F O R M I T A T E  I N T E R I M A R
(Sigiliul oficial) (Statul)
Certificat nr. É...................................
Eliberat conform prevederilor Convenþiei internaþionale pentru ocrotirea vieþii omeneºti pe mare,

1974, aºa cum a fost modificatã.
Sub autoritatea Guvernului ÉÉ........................................................................................................

(numele statului)
de cãtre ÉÉ........................................................................................................................................

(persoana sau organizaþia autorizatã) 
Denumirea ºi adresa companiei ........................................................................................................

........................................................................................................
(vezi paragraful 1.1.2 din Codul I.S.M.)

Se certificã prin prezenta cã sistemul companiei pentru managementul siguranþei a fost recu-
noscut cã întruneºte obiectivele paragrafului 1.2.3 din Codul internaþional de management pentru
operarea în siguranþã a navelor ºi pentru prevenirea poluãrii (Codul I.S.M.) pentru tipurile de nave
de mai jos (se va tãia ce nu corespunde):

Pasager
Pasager de mare vitezã
Cargou de mare vitezã
Vrachier
Petrolier
Tanc pentru produse chimice
Navã de transport gaze lichefiate
Unitate mobilã de foraj marin
Alte tipuri de nave de transport mãrfuri

Acest document de conformitate interimar este valabil pânã la ÉÉ
Eliberat la ....................ÉÉ

(locul eliberãrii)

Data eliberãrii É..............É
............................................................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate sã elibereze acest document)

(Sigiliul sau ºtampila autoritãþii emitente, dupã caz.)

C E R T I F I C A T  D E  M A N A G E M E N T
al siguranþei interimar

(Sigiliul oficial) (Statul)
Certificat nr. É...................................
Eliberat conform prevederilor Convenþiei internaþionale pentru ocrotirea vieþii omeneºti pe mare,

1974, aºa cum a fost modificatã.
Sub autoritatea Guvernului ÉÉ........................................................................................................

(numele statului)
de cãtre ÉÉ........................................................................................................................................

(persoana sau organizaþia autorizatã)
Numele navei ......................................................................................................................................
Indicativul navei ..................................................................................................................................
Portul de înregistrare ..........................................................................................................................
Tipul navei*)..........................................................................................................................................
Tonajul brut ........................................................................................................................................
Numãrul IMO ......................................................................................................................................
Denumirea ºi adresa companiei ........................................................................................................

........................................................................................................
(vezi paragraful 1.1.2 din Codul I.S.M.)

Se certificã prin prezenta cã cerinþele paragrafului 14.4 din Codul I.S.M. au fost satisfãcute ºi
cã Documentul de conformitate/Documentul de conformitate interimar**) al companiei este relevant
pentru aceastã navã.

Acest certificat de management al siguranþei interimar este valabil pânã la É......É, cu condiþia
ca Documentul de conformitate/Documentul de conformitate interimar sã rãmânã valabil.

Eliberat la ....................ÉÉ
(locul eliberãrii actului)

Data eliberãrii É..............É
............................................................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate sã elibereze acest certificat)

(Sigiliul sau ºtampila autoritãþii emitente, dupã caz.)
Certificat nr. ÉÉ.....................................
Valabilitatea acestui certificat de management al siguranþei interimar se prelungeºte pânã la É.........É
Data prelungirii É..............É

............................................................................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate sã elibereze acest certificat)

(Sigiliul sau ºtampila autoritãþii emitente, dupã caz)

*) Înscrieþi tipul navei dintre urmãtoarele: pasager, pasager de mare vitezã, cargou de mare vitezã, vrachier, petro-
lier, tanc pentru produse chimice, navã de transport gaze lichefiate, unitate mobilã de foraj marin, cargouri ºi alte tipuri de
nave.

**) Se va tãia ce nu corespunde.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind acceptarea de cãtre România a amendamentelor la Codul
internaþional de management pentru exploatarea în siguranþã a navelor ºi pentru prevenirea

poluãrii (Codul internaþional de management al siguranþei Ñ Codul I.S.M.), adoptate
de cãtre Organizaþia Maritimã Internaþionalã prin Rezoluþia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, 

ºi pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de cãtre România a Codului internaþional
de management pentru exploatarea în siguranþã a navelor ºi pentru prevenirea poluãrii 

(Codul internaþional de management al siguranþei Ñ Codul I.S.M.), adoptat de cãtre Organizaþia
Maritimã Internaþionalã prin Rezoluþia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.059.

«

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind acceptarea
de cãtre România a amendamentelor la Codul internaþional
de management pentru exploatarea în siguranþã a navelor
ºi pentru prevenirea poluãrii (Codul internaþional de mana-
gement al siguranþei Ñ Codul I.S.M.), adoptate de cãtre
Organizaþia Maritimã Internaþionalã prin Rezoluþia
M.S.C.104 (73) din 5 decembrie 2000, ºi pentru modifica-
rea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de cãtre România

a Codului internaþional de management pentru exploatarea
în siguranþã a navelor ºi pentru prevenirea poluãrii (Codul
internaþional de management al siguranþei Ñ Codul I.S.M.),
adoptat de cãtre Organizaþia Maritimã Internaþionalã prin
Rezoluþia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993, ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A  D E P U T A Þ I L O R S E N A T U L

LEGE
privind protecþia martorilor

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

Art. 1. Ñ Prezenta lege reglementeazã asigurarea pro-
tecþiei ºi asistenþei martorilor a cãror viaþã, integritate cor-
poralã sau libertate este ameninþatã ca urmare a deþinerii
de cãtre aceºtia a unor informaþii ori date cu privire la
sãvârºirea unor infracþiuni grave, pe care le-au furnizat sau
au fost de acord sã le furnizeze organelor judiciare ºi care
au un rol determinant în descoperirea infractorilor ºi în
soluþionarea unor cauze.

Art. 2. Ñ În prezenta lege termenii ºi expresiile de mai
jos au urmãtorul înþeles:

a) martorul este persoana care se aflã în una dintre
urmãtoarele situaþii:

1. are calitatea de martor, potrivit Codului de procedurã
penalã, ºi prin declaraþiile sale furnizeazã informaþii ºi date
cu caracter determinant în aflarea adevãrului cu privire la
infracþiuni grave sau care contribuie la prevenirea produce-
rii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea
fi cauzate prin sãvârºirea unor astfel de infracþiuni;

2. fãrã a avea o calitate procesualã în cauzã, prin
informaþii ºi date cu caracter determinant contribuie la afla-
rea adevãrului în cauze privind infracþiuni grave sau la pre-
venirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi
cauzate prin sãvârºirea unor astfel de infracþiuni ori la recu-
perarea acestora; în aceastã categorie este inclusã ºi per-
soana care are calitatea de inculpat într-o altã cauzã;

3. se aflã în cursul executãrii unei pedepse privative de
libertate ºi, prin informaþiile ºi datele cu caracter determi-
nant pe care le furnizeazã, contribuie la aflarea adevãrului
în cauze privind infracþiuni grave sau la prevenirea produ-
cerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar
putea fi cauzate prin sãvârºirea unor astfel de infracþiuni;

b) starea de pericol este situaþia în care se aflã martorul,
în sensul prevãzut la lit. a), membrii familiei sale ori per-
soanele apropiate acestuia, a cãror viaþã, integritate corpo-
ralã sau libertate este ameninþatã, ca urmare a informaþiilor
ºi datelor furnizate ori pe care a fost de acord sã le furni-
zeze organelor judiciare sau a declaraþiilor sale;

c) martorul protejat este martorul, membrii familiei sale ºi
persoanele apropiate acestuia incluse în Programul de pro-
tecþie a martorilor, conform prevederilor prezentei legi;

d) membrii de familie ai martorului protejat sunt soþul sau
soþia, pãrinþii ºi copiii acestuia;

e) persoana apropiatã martorului protejat este persoana
de care respectivul martor este legat prin puternice legãturi
afective;

f) Programul de protecþie a martorilor, denumit în continu-
are Program, reprezintã activitãþile specifice desfãºurate de
Oficiul Naþional pentru Protecþia Martorilor prevãzut la
art. 3, cu sprijinul autoritãþilor administraþiei publice centrale
ºi locale, în scopul apãrãrii vieþii, integritãþii corporale ºi
sãnãtãþii persoanelor care au dobândit calitatea de martori
protejaþi, în condiþiile prevãzute de prezenta lege;

g) mãsurile urgente sunt activitãþile specifice temporare
care pot fi desfãºurate de unitatea de poliþie care cerce-
teazã cauza sau, dupã caz, de organul care administreazã
locul de deþinere, de îndatã ce constatã starea de pericol
la care este expus martorul;

h) infracþiunea gravã este infracþiunea care face parte
din una dintre urmãtoarele categorii: infracþiunile contra
pãcii ºi omenirii, infracþiunile contra siguranþei statului sau
contra siguranþei naþionale, terorismul, omorul, omorul califi-
cat, omorul deosebit de grav, infracþiunile privind traficul de
droguri ºi traficul de persoane, spãlarea banilor, falsificarea
de monede sau de alte valori, infracþiunile privitoare la
nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor, infracþiunile
privitoare  la regimul materialelor nucleare sau al altor
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materii radioactive, infracþiunile de corupþie, infracþiunile con-
tra patrimoniului care au produs consecinþe deosebit de
grave, precum ºi orice altã infracþiune pentru care legea
prevede pedeapsa închisorii al cãrei minim special este de
cel puþin 10 ani sau mai mare;

i) Protocolul de protecþie reprezintã înþelegerea
confidenþialã între Oficiul Naþional pentru Protecþia Martorilor
ºi martorul protejat privind protecþia ºi asistenþa care tre-
buie acordate martorului protejat, obligaþiile acestora, pre-
cum ºi situaþiile în care protecþia ºi asistenþa înceteazã;

j) schema de sprijin cuprinde ansamblul mãsurilor de pro-
tecþie ºi asistenþã luate cu privire la fiecare martor protejat;

k) prejudiciul deosebit este orice prejudiciu cauzat prin
infracþiune, care depãºeºte echivalentul în lei a 50.000 euro;

l) grupul sau organizaþia criminalã reprezintã grupul struc-
turat, alcãtuit din trei sau mai multe persoane, care existã
de o anumitã perioadã ºi acþioneazã în înþelegere, în
scopul sãvârºirii uneia sau mai multor infracþiuni grave,
pentru a obþine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau
de altã naturã.

CAPITOLUL II
Programul de protecþie a martorilor

Art. 3. Ñ (1) În cadrul Ministerului de Interne ºi în sub-
ordinea Inspectoratului General al Poliþiei Române se
înfiinþeazã Oficiul Naþional pentru Protecþia Martorilor, denu-
mit în continuare O.N.P.M., la nivel de direcþie.

(2) O.N.P.M. are urmãtoarele atribuþii:
a) primeºte propunerile de includere în Program ºi ordo-

nanþa, respectiv încheierea, prevãzute la art. 8, dupã caz;
b) ia toate mãsurile necesare în vederea includerii

Programului ºi urmãreºte realizarea acestuia în cele mai
bune condiþii;

c) desemneazã o persoanã de legãturã între martorul
protejat ºi O.N.P.M., precum ºi o altã persoanã nominali-
zatã în Protocolul de protecþie, care sã asigure aceastã
legãturã în situaþii critice;

d) încheie Protocolul de protecþie cu fiecare martor pro-
tejat ºi întocmeºte ºi include schema de sprijin a acestuia;

e) organizeazã o bazã de date proprie, în care include,
stocheazã ºi prelucreazã propunerile de includere în Program;

f) asigurã confidenþialitatea deplinã a informaþiilor ºi
datelor gestionate;

g) gestioneazã, cu aprobarea ministrului de interne, fon-
durile bãneºti necesare includerii Programului, primite de la
bugetul de stat, precum ºi din programele de finanþare
externã.

(3) Fondurile bãneºti necesare pentru includerea
Programului vor fi incluse într-un capitol distinct al bugetului
Ministerului de Interne, cu denumirea �Fonduri pentru
Programul de protecþie a martorilorÒ.

Art. 4. Ñ (1) Includerea unei persoane în Program se
poate realiza numai dacã sunt îndeplinite cumulativ
urmãtoarele condiþii:

a) persoana are calitatea prevãzutã la art. 2 lit. a), d)
sau e);

b) persoana se aflã în stare de pericol, în sensul art. 2
lit. b);

c) existã o propunere motivatã din partea organelor abi-
litate.

(2) Poate fi inclusã în Program o persoanã care are,
într-o altã cauzã, calitatea de:

a) organizator ori conducãtor de grup sau organizaþie
criminalã;

b) instigator ori autor al infracþiunii de omor, omor califi-
cat sau omor deosebit de grav.

Art. 5. Ñ Organul de cercetare penalã, în faza urmãririi
penale, ºi procurorul, în faza judecãþii, pot solicita procuro-
rului, respectiv instanþei, includerea în Program a unui mar-
tor, a unui membru de familie al acestuia sau a unei
persoane apropiate, dupã caz, formulând propuneri motivate
în acest sens.

Art. 6. Ñ (1) Propunerea de includere în Program tre-
buie sã cuprindã:

a) informaþiile referitoare la cauza penalã respectivã;
b) datele personale ale martorului;
c) datele ºi informaþiile furnizate de martor, precum ºi

caracterul determinant al acestora în aflarea adevãrului;
d) circumstanþele în care martorul a intrat în posesia

datelor ºi a informaþiilor furnizate sau pe care le va furniza;
e) orice elemente care pot evidenþia starea de pericol în

care se aflã martorul;
f) estimarea posibilitãþilor de recuperare a prejudiciului

cauzat prin infracþiune;
g) persoanele care au cunoºtinþã despre datele ºi

informaþiile deþinute de martor ºi despre faptul cã acesta
le-a furnizat organelor judiciare sau cã are intenþia de a le
furniza;

h) o evaluare a profilului psihologic al martorului ºi al
celorlalte persoane propuse a fi incluse în Program;

i) riscul pe care martorul ºi celelalte persoane pentru
care se solicitã includerea în Program îl prezintã pentru
comunitatea în care urmeazã sã fie relocaþi;

j) date referitoare la situaþia financiarã a martorului;
k) orice alte date care prezintã relevanþã pentru evalua-

rea situaþiei martorului ºi pentru includerea acestuia în
Program.

(2) Propunerea de includere în Program trebuie sã fie
însoþitã de acordul scris al persoanei pentru care se cere
includerea în Program, precum ºi de o evaluare realizatã
de O.N.P.M. cu privire la posibilitatea includerii în Program
a persoanei în cauzã.

Art. 7. Ñ Procurorul sau instanþa, dupã caz, se va pro-
nunþa în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de
la primirea propunerii, prin ordonanþã, respectiv încheiere,
asupra propunerii de includere în Program.

Art. 8. Ñ (1) În cazul în care este de acord cu propu-
nerea, procurorul sau instanþa va comunica O.N.P.M. ordo-
nanþa, respectiv încheierea de includere a persoanei
respective în Program, iar O.N.P.M. va lua toate mãsurile
necesare în vederea elaborãrii ºi implementãrii schemei de
sprijin.

(2) Dacã în cursul urmãririi penale sau al judecãþii au
intervenit elemente noi faþã de cele cuprinse în propunerea
iniþialã, se poate formula o nouã propunere de includere în
Program.

Art. 9. Ñ (1) În termen de 7 zile de la data emiterii
ordonanþei sau a încheierii de includere în Program
O.N.P.M. încheie în scris un protocol de protecþie cu fie-
care martor, membru de familie sau persoanã apropiatã
martorului pentru care s-a dispus includerea în Program.

(2) Persoanele prevãzute la alin. (1) dobândesc calita-
tea de martor protejat în momentul semnãrii Protocolului de
protecþie.

(3) Protocolul de protecþie se semneazã, în cazul în
care persoanele prevãzute la alin. (1) sunt minori, de
reprezentanþii legali ai acestora. Dacã semnarea
Protocolului de protecþie de cãtre reprezentantul legal nu
poate fi fãcutã sau dacã semnarea de cãtre aceastã per-
soanã contravine intereselor minorului ori dacã reprezentan-
tul legal refuzã sã semneze, deºi procurorul sau, dupã caz,
instanþa considerã cã includerea în Program este în intere-
sul minorului, Protocolul de protecþie va fi semnat personal
de cãtre minor, cu aprobarea prealabilã a procurorului sau,
dupã caz, a instanþei.

(4) În termen de 3 zile de la data încheierii Protocolului
de protecþie O.N.P.M. va comunica procurorului sau, dupã
caz, instanþei faptul cã a început includerea Programului.

Art. 10. Ñ Protocolul de protecþie cuprinde:
a) obligaþiile martorului protejat;
b) obligaþiile O.N.P.M.;
c) persoanele de legãturã desemnate ºi condiþiile în

care acestea îºi desfãºoarã activitatea;
d) situaþiile în care protecþia ºi asistenþa înceteazã.
Art. 11. Ñ Martorul protejat are, în principal, urmãtoa-

rele obligaþii:
a) sã furnizeze informaþiile ºi datele pe care le deþine,

cu caracter determinant în aflarea adevãrului în cauzã; 



b) sã se conformeze mãsurilor stabilite în schema de
sprijin; 

c) sã se abþinã de la orice activitate care l-ar putea
pune în pericol sau care ar putea compromite punerea în
aplicare a Programului; 

d) sã nu contacteze nici o persoanã cunoscutã sau per-
soane din medii infracþionale, în cazul luãrii mãsurilor de
protecþie prevãzute la art. 12 alin. (2) lit. e)Ñh) ºi a
mãsurilor de asistenþã prevãzute la art. 12 alin. (3); 

e) sã informeze imediat O.N.P.M. cu privire la orice
schimbare apãrutã în viaþa personalã ºi în activitãþile pe
care le desfãºoarã în perioada aplicãrii Programului, pre-
cum ºi în cazul intrãrii involuntare în contact cu persoanele
prevãzute la lit. d). 

Art. 12. Ñ (1) O.N.P.M. are obligaþia de a întocmi o
schemã de sprijin pentru fiecare martor protejat, care sã
cuprindã mãsuri de protecþie ºi asistenþã, precum ºi
obligaþia de a le implementa. 

(2) Mãsurile de protecþie ce pot fi prevãzute, singure
sau cumulat, în cadrul schemei de sprijin sunt: 

a) protecþia datelor de identitate a martorului protejat; 
b) protecþia declaraþiei acestuia; 
c) ascultarea martorului protejat de cãtre organele judi-

ciare, sub o altã identitate decât cea realã sau prin moda-
litãþi speciale de distorsionare a imaginii ºi vocii; 

d) protecþia martorului aflat în stare de reþinere, arestare
preventivã sau în executarea unei pedepse privative de
libertate, în colaborare cu organele care administreazã
locurile de deþinere; 

e) mãsuri sporite de siguranþã la domiciliu, precum ºi
de protejare a deplasãrii martorului la ºi de la organele
judiciare; 

f) schimbarea domiciliului; 
g) schimbarea identitãþii; 
h) schimbarea înfãþiºãrii. 
(3) Mãsurile de asistenþã ce pot fi prevãzute, dupã caz,

în cadrul schemei de sprijin sunt: 
a) reinserþia în alt mediu social;  
b) recalificarea profesionalã; 
c) schimbarea sau asigurarea locului de muncã; 
d) asigurarea unui venit pânã la gãsirea unui loc de muncã. 
Art. 13. Ñ (1) Martorul protejat þine legãtura cu

O.N.P.M. printr-o persoanã de legãturã desemnatã de cãtre
acesta, conform condiþiilor stipulate în Protocolul de pro-
tecþie. 

(2) Dacã martorul protejat constatã cã existã posibilita-
tea deconspirãrii domiciliului sau a identitãþii sale din cauza
neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a atribuþiilor persoa-
nei de legãturã, are posibilitatea de a contacta o altã per-
soanã nominalizatã în Protocolul de protecþie pentru
situaþiile prevãzute la art. 3 alin. (2) lit. c). 

Art. 14. Ñ (1) Protecþia ºi asistenþa acordate martorului
aflat în stare de pericol ºi martorului protejat sunt asigu-
rate, în condiþiile prezentei legi, de unitãþile de poliþie, res-
pectiv de O.N.P.M. 

(2) Protecþia ºi asistenþa martorului aflat în stare de
pericol ºi ale martorului protejat, dacã aceºtia executã o
pedeapsã privativã de libertate, sunt asigurate, în condiþiile
prezentei legi, de organele care administreazã locurile de
deþinere sau, dupã caz, de O.N.P.M. 

Art. 15. Ñ (1) Faþã de martorul aflat în stare de pericol,
care necesitã mãsuri imediate de protecþie, se pot lua
mãsuri urgente de cãtre unitatea de poliþie sau, dupã caz,
de organul care administreazã locul de deþinere, care tre-
buie comunicate în termen de 24 de ore procurorului. 

(2) Mãsurile urgente se pot aplica pe o perioadã deter-
minatã, pânã la încetarea pericolului iminent ori pânã la
includerea în Program. 

Art. 16. Ñ (1) Documentele referitoare la includerea
martorului în Program vor fi pãstrate, în condiþii de maximã
siguranþã, de cãtre O.N.P.M. 

(2) Documentele care conþin date despre identitatea
realã a martorului vor putea fi introduse în dosarul penal
numai dupã ce a dispãrut pericolul care a determinat inclu-
derea martorului în Program. 

Art. 17. Ñ (1) Programul înceteazã în una dintre
urmãtoarele situaþii: 

a) la cererea martorului protejat, exprimatã în formã
scrisã ºi transmisã cãtre O.N.P.M.; 

b) dacã în cursul procesului penal martorul protejat
depune mãrturie mincinoasã; 

c) dacã martorul protejat comite cu intenþie o infracþiune; 
d) dacã sunt probe sau indicii temeinice cã, ulterior

includerii în Program, martorul protejat a aderat la un grup
sau organizaþie criminalã; 

e) dacã martorul protejat nu respectã obligaþiile asumate
prin semnarea Protocolului de protecþie sau dacã a comu-
nicat date false cu privire la orice aspect al situaþiei sale; 

f) dacã viaþa, integritatea corporalã sau libertatea marto-
rului protejat nu mai este ameninþatã; 

g) dacã martorul protejat decedeazã. 
(2) Încetarea Programului se dispune de procuror prin

ordonanþã sau de cãtre instanþã prin încheiere. 
Art. 18. Ñ (1) O.N.P.M. informeazã în scris procurorul

sau instanþa, dupã caz, despre existenþa vreuneia dintre
situaþiile prevãzute la art. 17. 

(2) Procurorul, respectiv instanþa, va analiza în cel mai
scurt timp situaþia intervenitã ºi va comunica O.N.P.M.
ordonanþa sau încheierea prin care se dispune cu privire
la încetarea sau continuarea Programului. 

(3) În situaþia prevãzutã la art. 17 alin. (1) lit. g), înce-
tarea Programului va opera din oficiu, la momentul primirii
de cãtre procuror sau de cãtre instanþã a comunicãrii
O.N.P.M., iar aplicarea Programului va continua pentru
membrul de familie sau persoana apropiatã martorului pro-
tejat decedat, incluse în Program. 

CAPITOLUL III 
Dispoziþii finale 

Art. 19. Ñ Persoana care are calitatea de martor, în
sensul art. 2 lit. a) pct. 1 ºi 2, ºi care a comis o
infracþiune gravã, iar înaintea sau în timpul urmãririi penale
ori al judecãþii denunþã sau  faciliteazã identificarea ºi tra-
gerea la rãspundere penalã a altor persoane care au
sãvârºit astfel de infracþiuni beneficiazã de reducerea la
jumãtate a limitelor pedepsei prevãzute de lege. 

Art. 20. Ñ (1) Fapta de a divulga cu intenþie identitatea
realã, domiciliul ori reºedinþa martorului protejat, precum ºi
alte informaþii care pot duce la identificarea acestuia, dacã
sunt de naturã sã punã în pericol viaþa, integritatea corpo-
ralã sau sãnãtatea martorului protejat, se pedepseºte cu
închisoare de la 1 la 5 ani. 

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 ani la 10 ani
dacã: 

a) fapta a fost sãvârºitã de cãtre o persoanã care a
luat cunoºtinþã de aceste date în exercitarea atribuþiilor sale
de serviciu; 

b) s-a cauzat martorului protejat o vãtãmare gravã a
integritãþii corporale sau sãnãtãþii. 

(3) Dacã fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea
victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani. 

(4) Dacã fapta prevãzutã la alin. (2) lit. a) este
sãvârºitã din culpã, pedeapsa este închisoarea de la 2 la
5 ani. 

Art. 21. Ñ Fapta martorului protejat, prevãzut la art. 2
lit. a), de a induce în eroare organul de urmãrire penalã
sau instanþa de judecatã prin datele ºi informaþiile prezen-
tate se pedepseºte cu închisoare de la 5 la 10 ani. 

Art. 22. Ñ Guvernul României va prezenta
Parlamentului rapoarte anuale cu privire la modul de înde-
plinire a Programului. 

Art. 23. Ñ Fondurile necesare pentru includerea
Programului ºi a mãsurilor urgente se vor asigura anual
din sumele alocate cu aceastã destinaþie de la bugetul de
stat prin bugetul Ministerului de Interne, respectiv din pro-
gramele de finanþare externã. 

Art. 24. Ñ (1) Instituþiile din sistemul siguranþei
naþionale, în situaþiile în care acestea sunt implicate în
acþiunile de protecþie a martorilor, vor conlucra cu
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Ministerul de Interne, Ministerul Justiþiei ºi Ministerul Public
pentru aplicarea prezentei legi. 

(2) Instituþiile publice prevãzute la alin. (1) sunt autori-
zate sã coopereze direct cu structurile similare din alte
state, precum ºi cu organismele internaþionale care au
atribuþii în domeniul protecþiei martorului, în condiþiile res-
pectãrii convenþiilor internaþionale la care România este parte. 

Art. 25. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de
zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I. 

(2) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei legi Ministerul de Interne ºi Ministerul Justiþiei
vor întocmi regulamentul pentru aplicarea dispoziþiilor acesteia,
care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului. 
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Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat în ºedinþa comunã din 9 decembrie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) ºi ale art. 76 alin. (2) din Constituþia României. 

PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR PREªEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 19 decembrie 2002. 
Nr. 682. 

PREªEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind protecþia martorilor 
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din

Constituþia României, 

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã: 

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind protecþia martorilor ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

PREªEDINTELE ROMÂNIEI 
ION ILIESCU

Bucureºti, 18 decembrie 2002. 
Nr. 1.060. 

H O T Ã R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preþuri-
lor, tarifelor ºi adaosurilor comerciale maximale la unele produse ºi servicii reglementate potrivit

Legii concurenþei nr. 21/1996, a impozitului pe þiþei ºi gaze din producþia internã 
ºi a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizãrii, dezvoltãrii ºi modernizãrii 

producþiei la produsele respective, precum ºi pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele 
din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare ºi nemetalifere 

care se subvenþioneazã de la bugetul de stat în anul 2003
În temeiul art. 107 din Constituþie,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. I. Ñ Alineatul (2) al articolului 1 din Hotãrârea
Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preþurilor, tarifelor
ºi adaosurilor comerciale maximale la unele produse ºi ser-
vicii reglementate potrivit Legii concurenþei nr. 21/1996, a
impozitului pe þiþei ºi gaze din producþia internã ºi a modu-
lui de reglementare a cheltuielilor necesare realizãrii, dez-
voltãrii ºi modernizãrii producþiei la produsele respective,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108
din 30 mai 1997, cu modificãrile ulterioare, se modificã în

sensul cã supravegherea ºi controlul preþurilor pentru pro-
dusele subvenþionate se vor efectua pânã la data de
31 decembrie 2003 inclusiv.

Art. II. Ñ Se aprobã Lista cuprinzând produsele din
industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radio-
active, rare ºi nemetalifere care se subvenþioneazã de la
bugetul de stat în anul 2003, prevãzutã în anexa care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,

Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.483.
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ANEXÃ

L I S T A

cuprinzând produsele din industria cãrbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare ºi nemetalifere 

care se subvenþioneazã de la bugetul de stat în anul 2003

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea 

Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu

Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.484.

ANEXA Nr. 1

B U G E T U L

Summitului prim-miniºtrilor din statele membre ale Grupului Vilnius (VÐ10), 
organizat la Bucureºti în perioada 25Ð26 martie 2002

Ñ mii lei Ñ

Sumã alocatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 158/2002, modificatã prin Hotãrârea Guvernului 35.000.000
nr. 264/2002,

din care: Ñ în bugetul Secretariatului General al Guvernului 26.500.000
Ñ în bugetul Ministerului Informaþiilor Publice 8.500.000

Total sume cheltuite: 23.050.832
din care: Ñ Secretariatul General al Guvernului 14.551.239

Ñ Ministerul Informaþiilor Publice 8.499.593
Sumã rãmasã necheltuitã 11.949.168

1. Huilã brutã (de Valea Jiului,
Anina ºi Baia Nouã)

2. Lignit (exclusiv bazinul minier
Oltenia)

3. Cãrbune brun
4. Cupru în concentrat de cupru

5. Cupru în rest concentrat
6. Plumb în concentrat de plumb
7. Plumb în rest concentrat
8. Zinc în concentrat de zinc
9. Zinc în rest concentrat
10. Aur în concentrat aurifer*)

11. Aur în nãmol*)
12. Aur în amalgam*)
13. Octoxid de uraniu
14. Minereu de fier+mangan
15. Produse din molibden.

*) La produsele aur în concentrat aurifer, aur în nãmol ºi aur în amalgam subvenþia se va acorda la producþia marfã fabricatã.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru aprobarea execuþiei bugetelor acþiunilor ºi proiectelor derulate în anul 2002 

prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 107 din Constituþie,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã execuþia bugetelor urmãtoarelor
acþiuni ºi proiecte derulate în anul 2002 prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului:

a) Summitul prim-miniºtrilor din statele membre ale
Grupului Vilnius (VÐ10), organizat la Bucureºti în perioada
25Ð26 martie 2002, în baza Hotãrârii Guvernului
nr. 158/2002, modificatã prin Hotãrârea Guvernului
nr. 264/2002;

b) Reuniunea anualã a guvernatorilor Bãncii Europene
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, Forumul de Afaceri,
Forumul Român de Investiþii ºi Reuniunea miniºtrilor de
finanþe din þãrile candidate pentru aderarea la Uniunea
Europeanã, organizate la Bucureºti în perioada 18Ð24 mai

2002, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 4/2002, modificatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 406/2002 ºi completatã prin
Hotãrârea Guvernului nr. 889/2002;

c) proiectul �România în drumul spre NATOÒ, aprobat
prin Hotãrârea Consiliului interministerial pentru imagine
externã nr. 44 din 18 septembrie 2002, modificatã prin
Hotãrârea Consiliului interministerial pentru imagine externã
nr. 61 din 23 octombrie 2002, a cãrui finanþare a fost apro-
batã prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.034/2002, modificatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.167/2002.

Art. 2. Ñ Execuþia bugetelor acþiunilor ºi proiectelor
menþionate la art. 1 este prevãzutã în anexele nr. 1Ð3 care
fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
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Ñ mii lei Ñ

Natura cheltuielilor Buget Cheltuieli efective Economie

TOTAL: 35.000.000 23.050.832 11.949.168
Organizare 7.000.000 1.423.152 5.576.848
Promovare imagine 18.000.000 16.250.715 1.749.285
Cazare ºi transport invitaþi 6.000.000 3.108.403 2.891.597
Protocol 3.000.000 1.945.449 1.054.551
Cheltuieli cu materialele 1.000.000 323.113 676.887

Suma de 11.949.168 mii lei, rãmasã necheltuitã, a fost disponibilizatã pentru alte acþiuni aprobate de Consiliul
interministerial pentru imagine externã.

ANEXA Nr. 2

B U G E T U L

Reuniunii anuale a guvernatorilor Bãncii Europene pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare, al Forumului de Afaceri,
Forumului Român de Investiþii ºi al Reuniunii miniºtrilor de finanþe din þãrile candidate pentru aderarea la Uniunea

Europeanã, organizate la Bucureºti în perioada 18Ð24 mai 2002

Ñ mii lei Ñ

Suma alocatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 4/2002, modificatã prin Hotãrârea Guvernului 
nr. 406/2002 ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 889/2002, 55.000.000

din care: Ñ cheltuieli curente 36.500.000
Ñ investiþii 18.500.000

Total sume cheltuite 44.754.721
Sumã rãmasã necheltuitã 10.245.279

Ñ mii lei Ñ

Natura cheltuielilor Buget Cheltuieli efective Economie

TOTAL: 55.000.000 44.754.721 10.245.279
Cheltuieli de personal 1.500.000 268.381 1.231.619
Organizare 17.000.000 15.778.797 1.221.203
Cazare ºi transport 3.000.000 1.411.006 1.588.994
Protocol 5.000.000 2.779.612 2.220.388
Cheltuieli cu materialele 3.000.000 1.386.062 1.613.938
Alte cheltuieli 7.000.000 5.013.565 1.986.435
Cheltuieli cu investiþiile 18.500.000 18.117.298 382.702

Din suma de 10.245.279 mii lei rãmasã necheltuitã:
Ñ 6.500.000 mii lei au fost disponibilizaþi pentru întregirea Fondului de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului;
Ñ 3.745.279 mii lei au fost utilizaþi pentru finanþarea cheltuielilor de funcþionare ale Departamentului de Politici

Economice ºi Departamentului de Politici Sociale, conform Hotãrârii Guvernului nr. 889/2002.
ANEXA Nr. 3

B U G E T U L

proiectului �România în drumul spre NATOÒ
Ñ mii lei Ñ

Sumã alocatã proiectului prin  Hotãrârea Consiliului interministerial pentru imagine externã nr. 44 din 36.500.000
18 septembrie 2002, modificatã prin Hotãrârea Consiliului interministerial pentru imagine externã nr. 61 
din 23 octombrie 2002, a cãrui finanþare a fost aprobatã prin  Hotãrârea Guvernului nr. 1.034/2002, 
modificatã prin  Hotãrârea Guvernului nr. 1.167/2002,

din care: Ñ în bugetul Secretariatului General al Guvernului 14.800.000
Total sume cheltuite Ñ Secretariatul General al Guvernului 14.710.194
Sumã rãmasã necheltuitã Ñ Secretariatul General al Guvernului 89.806

Ñ mii lei Ñ

Natura cheltuielilor Buget Cheltuieli efective Economie

TOTAL: 14.800.000 14.710.194 89.806
Promovare imagine 2.700.000 2.653.362 46.638
Echipamente tehnice 7.991.088 7.991.088
Transport extern 201.562 201.562
Cheltuieli cu materialele 3.907.350 3.864.182 43.168



GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind instituirea Programului naþional �Centenarul Ion Irimescu Ñ 2003Ò

În temeiul art. 107 din Constituþia României, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice
ºi al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
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Art. 1. Ñ Se aprobã Programul naþional �Centenarul Ion
Irimescu Ñ 2003Ò, pentru aniversarea, la 27 februarie, a
100 de ani de la naºterea cunoscutului artist român.

Art. 2. Ñ (1) Se constituie Comitetul naþional pentru
pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea acþiunilor din cadrul
programului naþional prevãzut la art. 1, denumit în continuare
Comitet, având urmãtoarea componenþã:

a) un secretar de stat din Ministerul Culturii ºi Cultelor,
în calitate de preºedinte;

b) un reprezentant al Direcþiei muzee, colecþii, arte vizu-
ale din cadrul Ministerului Culturii ºi Cultelor;

c) un secretar de stat din Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii;

d) un secretar de stat din Ministerul Finanþelor Publice;
e) un secretar de stat din Ministerul Lucrãrilor Publice,

Transporturilor ºi Locuinþei;
f) un secretar de stat din Ministerul Administraþiei

Publice;
g) un secretar de stat din Ministerul Informaþiilor Publice;
h) un secretar de stat din Ministerul Comunicaþiilor ºi

Tehnologiei Informaþiei;
i) un secretar de stat din Secretariatul General al

Guvernului;
j) preºedintele Consiliului Judeþean Suceava;
k) prefectul judeþului Suceava;
l) primarul municipiului Fãlticeni;
m) preºedintele Uniunii Artiºtilor Plastici;
n) directorul Muzeului Naþional de Artã Contemporanã;
o) rectorul Universitãþii de Artã �Nicolae GrigorescuÒ;
p) directorul Muzeului de Artã �Ion IrimescuÒ din Fãlticeni;
q) pictorul Dan Hatmanu.

(2) Desemnarea secretarilor de stat menþionaþi la
alin. (1) se face prin ordin al conducãtorului fiecãrui minis-
ter, în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri.

(3) Comitetul se întruneºte sãptãmânal sau ori de câte
ori este nevoie, la convocarea preºedintelui, comunicatã
membrilor cu 3 zile înainte de data stabilitã pentru
desfãºurarea ºedinþei, care va cuprinde data, ora ºi locul
desfãºurãrii acesteia.

(4) Secretariatul tehnic este asigurat de Direcþia muzee,
colecþii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii ºi
Cultelor.

Art. 3. Ñ Programul naþional �Centenarul Ion Irimescu Ñ
2003Ò, precum ºi cheltuielile necesare pentru organizarea
acþiunilor ºi manifestãrilor se aprobã de cãtre Comitet.

Art. 4. Ñ (1) În vederea acoperirii cheltuielilor necesare
pentru organizarea acþiunilor ºi manifestãrilor incluse în
Programul naþional �Centenarul Ion Irimescu Ñ 2003Ò, se
aprobã suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ºi
Cultelor, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului pe anul 2003,  cu suma de 7 miliarde lei.

(2) Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice sã intro-
ducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat ºi în
bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor pe anul 2003.

Art. 5. Ñ (1) La desfãºurarea manifestãrilor dedicate
Centenarului Ion Irimescu Ñ 2003, instituþiile publice impli-
cate pot invita delegaþii din strãinãtate.

(2) Cheltuielile de transport, cazare ºi diurnã pentru per-
soanele prevãzute la alin. (1) se suportã de partea
românã.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
Ministrul culturii ºi cultelor,

Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.485.

A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E
A L E  A D M I N I S T R A Þ I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

O R D I N
pentru aprobarea Listei organismelor notificate care realizeazã evaluarea conformitãþii aparatelor

de cântãrit cu funcþionare neautomatã
În conformitate cu prevederile art. 10 din  Hotãrârea Guvernului nr. 749/2001 pentru stabilirea condiþiilor de intro-

ducere pe piaþã ºi de punere în funcþiune a aparatelor de cântãrit cu funcþionare neautomatã ºi ale pct. 8.1 ºi 8.2 din
secþiunea B a anexei la Ordinul ministrului industriei ºi resurselor nr. 182/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind desemnarea organismelor care realizeazã evaluarea conformitãþii aparatelor de cântãrit cu funcþionare neautomatã,



în temeiul  Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi
Resurselor, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 235/2001,

ministrul industriei ºi resurselor emite urmãtorul ordin:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 964/28.XII.2002 15

p. Ministrul industriei ºi resurselor,
Mihai Berinde,
secretar de stat

Bucureºti, 17 decembrie 2002.
Nr. 644.

ANEXÃ

L I S T A
organismelor notificate care realizeazã evaluarea conformitãþii aparatelor de cântãrit cu funcþionare neautomatã

Sarcini conform 
Nr. de înregistrare Hotãrârii Guvernului nr. 749/2001

Denumirea ºi adresa organismului notificat în Registrul Grupa de produse pentru stabilirea condiþiilor de
pentru evaluarea conformitãþii organismelor introducere pe piaþã ºi de punere

notificate în funcþiune a aparatelor de cântãrit
cu funcþionare neautomatã

BRMLÑCert al Biroului Român de Metrologie 01 Aparate de cântãrit Ñ examinarea CS de tip 
Legalã, ºos. Vitan-Bârzeºti nr. 11, sectorul 4, cu funcþionare (pct. 1 din anexa nr. 4)
75669 Bucureºti neautomatã Ñ verificarea CS a produsului

(pct. 3 din anexa nr. 4)
Ñ verificarea CS a unitãþii 
de produs (pct. 4 din anexa
nr. 4)

Societatea Românã pentru Asigurarea Calitãþii Ñ 03 Aparate de cântãrit Ñ asigurarea calitãþii
SRAC, str. Theodor Burada nr. 6, sectorul 1, cu funcþionare producþiei (pct. 2 din 
70650 Bucureºti neautomatã anexa nr. 4)

A C T E  A L E  B Ã N C I I  N A Þ I O N A L E  A  R O M Â N I E I

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

O R D I N U L  Nr. 6
din 19 decembrie 2002

În temeiul art. 8 alin. (1) ºi al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, cu
modificãrile ulterioare,

având în vedere cã, în baza prevederilor legale speciale ce guverneazã activitatea Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. Ñ S.A., aceastã instituþie nu este autorizatã de Banca Naþionalã a României sã efectueze tranzacþii
cu valutã în cont propriu sau în contul clienþilor,

Banca Naþionalã a României emite prezentul ordin.

Art. 1. Ñ Se aprobã Lista organismelor notificate care
realizeazã evaluarea conformitãþii aparatelor de cântãrit cu
funcþionare neautomatã, prevãzutã în anexa care face parte

integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

Articol unic. Ñ Perioada de valabilitate a Ordinului
Bãncii Naþionale a României nr. 3 din 19 septembrie 2000,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470
din 27 septembrie 2000, astfel cum a fost modificat prin
Ordinul Bãncii Naþionale a României nr. 2 din 26 aprilie
2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 219 din 27 aprilie 2001, respectiv prin Ordinul Bãncii
Naþionale a României nr. 8 din 21 decembrie 2001,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837
din 27 decembrie 2001, se prelungeºte începând cu peri-
oada de observare 24 decembrie 2002 Ñ 23 ianuarie 2003
pânã la finele perioadei de aplicare 24 mai Ñ 23 iunie
2003, în condiþiile respectãrii prevederilor Regulamentului
Bãncii Naþionale a României nr. 6/2002 privind regimul
rezervelor minime obligatorii.

PREªEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAÞIE 

AL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR  ISÃRESCU
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BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

C I R C U L A R Ã
privind modificarea ºi completarea Planului de conturi pentru societãþile bancare ºi a normelor metodologice

de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, ºi al guvernatorului
Bãncii Naþionale a României nr. 1.418/344/1997, 

cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Având în vedere dispoziþiile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, ºi al guvernatorului Bãncii Naþionale a

României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societãþile bancare ºi a normelor metodologice de utilizare a
acestuia, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, prevederile art. 58 din Legea bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, ale art. 181 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de credit, aprobatã cu modi-
ficãri ºi completãri prin Legea nr. 200/2002, precum ºi dispoziþiile art. 4 din Legea contabilitãþii nr. 82/1991, republicatã,

Banca Naþionalã a României emite prezenta circularã.

Art. I. Ñ Prezenta circularã modificã ºi completeazã prevede-
rile Planului de conturi pentru societãþile bancare ºi ale normelor
metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul minis-
trului de stat, ministrul finanþelor, ºi al guvernatorului Bãncii
Naþionale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, dupã cum urmeazã:

1. La punctul 65, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
�65. Titlurile de tranzacþie sunt titluri achiziþionate cu intenþia

de a le revinde dupã un termen scurt, înainte de scadenþã, de
regulã în mai puþin de 6 luni, ºi care îndeplinesc simultan
urmãtoarele condiþii:

a) titlurile sã fie tranzacþionabile în orice moment pe o piaþã
lichidã;

b) preþul de piaþã al titlurilor sã fie în mod sistematic accesibil
terþilor ºi sã constituie suportul în justificarea evaluãrilor efectuate
dupã achiziþia titlurilor.Ò

2. La punctul 65, dupã alineatul 1 se introduc douã alineate
cu urmãtorul cuprins:

�În principiu, lichiditatea unei pieþe este consideratã ca asigu-
ratã, în special, prin prezenþa instituþiilor formatoare de piaþã, res-
pectiv a instituþiilor care asigurã cotaþii permanente ale cursurilor
de cumpãrare ºi de vânzare, cu valori maxime ºi minime accep-
tate de piaþã.

La aprecierea lichiditãþii unei pieþe se vor avea în vedere, în
special, ºi urmãtoarele criterii:

a) volumul titlurilor emise ºi tranzacþionabile;
b) numãrul de operaþiuni ce asigurã lichiditatea pieþei; 
c) calitatea emitentului; 
d) volumul titlurilor deþinute de instituþia de credit, ce pot fi

tranzacþionate fãrã dificultate pe piaþã.Ò 
3. La punctul 65, alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
�Instituþiile de credit analizeazã periodic, obligatoriu la sfârºitul

fiecãrei luni, în cadrul termenului de 6 luni, portofoliul lor de titluri
de tranzacþie. Fie ca urmare a analizei periodice, fie cel mai
târziu la expirarea unei perioade de deþinere de 6 luni, titlurile
sunt scoase definitiv din categoria titlurilor de tranzacþie pentru a
fi reclasificate, dupã caz, în titluri de plasament sau în titluri de
investiþii. Reclasarea titlurilor de plasament sau de investiþii în
titluri de tranzacþie nu este posibilã.Ò 

4. La punctul 65, dupã alineatul 3 se introduce un alineat cu
urmãtorul cuprins:

�În cazul în care titlurile sunt reclasate în titluri de plasament
sau de investiþii, acestea sunt scoase din categoria titlurilor de
tranzacþie ºi sunt incluse în categoria titlurilor de plasament sau
de investiþii, la preþul pieþei din ziua transferului.Ò

5. La punctul 65, alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
�La intrarea în patrimoniu titlurile de tranzacþie se înregistreazã

la valoarea de achiziþie, formatã din preþul de cumpãrare, inclusiv
cheltuielile de achiziþie ºi dobânzile calculate pentru perioada
scursã în cazul titlurilor de tranzacþie cu venit fix.Ò 

6. La punctul 66, dupã alineatul 1 se introduce un alineat cu
urmãtorul cuprins:

�Titlurile de plasament includ titlurile care nu pot fi clasificate
în categoria titlurilor de tranzacþie ºi de investiþii, în special: 

a) titlurile înscrise anterior în cadrul titlurilor de tranzacþie, a
cãror reclasare s-a efectuat în aplicarea pct. 65; 

b) titlurile achiziþionate cu intenþia de a le revinde într-o peri-
oadã mai scurtã de 6 luni, dar pentru care piaþa nu satisface
condiþiile cerute conform pct. 65.Ò 

7. La punctul 66, alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
�La intrarea în patrimoniu titlurile de plasament se înregis-

treazã la valoarea de achiziþie, formatã din preþul de cumpãrare,
exclusiv cheltuielile de achiziþie ºi dobânzile calculate pentru peri-
oada scursã în cazul titlurilor de plasament cu venit fix.Ò 

8. La punctul 67, alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
�La intrarea în patrimoniu titlurile de investiþii se înregistreazã

la valoarea de achiziþie, formatã din preþul de cumpãrare, exclusiv
cheltuielile de achiziþie ºi dobânzile calculate pentru perioada
scursã.Ò 

Art. II. Ñ Banca Naþionalã a României va urmãri în cadrul
acþiunilor de supraveghere desfãºurate potrivit legii aplicarea de
cãtre instituþiile de credit a prevederilor prezentei circulare. 

Art. III. Ñ Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage
aplicarea sancþiunilor ºi/sau a mãsurilor prevãzute la art. 69 ºi,
respectiv, la art. 70 din Legea bancarã nr. 58/1998, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi a celor prevãzute
la art. 189 ºi, respectiv, la art. 191 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 97/2000 privind organizaþiile cooperatiste de credit,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 200/2002. 

Art. IV. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei circulare se
abrogã orice alte dispoziþii contrare. 

GUVERNATORUL BÃNCII NAÞIONALE A ROMÂNIEI, 
MUGUR ISÃRESCU

Bucureºti, 18 decembrie 2002. 
Nr. 47. 
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