
Ordonanta Urgenta 36 4/20/2000 referitoare la modificarea O.U.G. 158/1999  
privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice 
Publicata in Monitorul Oficial nr. 177 din 4/25/2000 
Emitent: Guvernul Romaniei 
  
  
In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, 
  
Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta: 
  
Art. I. 
O.U.G. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, publicata in 
M.Of. 519/26-10-1999, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 
  
1. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 9. 
(1) Agentia Nationala de Control al Exporturilor Strategice si al interzicerii Armelor Chimice, 
denumita in continuare agentie, este autoritatea nationala in domeniul controlului exporturilor 
si importurilor de produse strategice si raspunde de aplicarea politicii Guvernului in acest 
domeniu. 
(2) Agentia exercita atributiile de reglementare, autorizare si de control prevazute de prezenta 
ordonanta de urgenta si asigura in domeniul prevazut la alin. (1) relatiile cu organizatiile si 
organismele internationale de control si cu autoritatile similare din alte tari. 
(3) Agentia este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate 
juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a primului-ministru. 
(4) Agentia este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a 
primului-ministru. Presedintele indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de 
credite. 
(5) Presedintele conduce intreaga activitate a agentiei si o reprezinta in raporturile cu celelalte 
autoritati publice si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tara si din 
strainatate. 
(6) Organizarea si functionarea agentiei, in scopul indeplinirii atributiilor care ii revin din 
prevederile prezentei ordonante de urgenta, se stabilesc prin hotarare a Guvernului. 
(7) Cheltuielile privind finantarea activitatilor agentiei se asigura de la bugetul de stat." 
  
2. Alineatul (2) al articolului 22 va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Cheltuielile privind expertizarea tehnica a produselor strategice, efectuata la solicitarea 
agentiei in laboratoare, institute de cercetare sau in alte institutii specializate in domeniu, se 
suporta de agentie." 
  
Art. II. 
Actualul personal al Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al interzicerii 
Armelor Chimice din cadrul aparatului de lucru al Guvernului este preluat de noua institutie si 
se considera transferat. 
  
Art. III. 
(1) Pana la aprobarea bugetului de stat pe anul 2000 Secretariatul General al Guvernului va 
asigura fondurile necesare pentru functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor 
Strategice si al interzicerii Armelor Chimice. 
(2) Dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2000 sumele respective vor face 
obiectul regularizarii intre Secretariatul General al Guvernului si Agentia Nationala de Control 
al Exporturilor Strategice si al interzicerii Armelor Chimice. 
  
Art. IV. 
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se elimina pct. 9 din anexa la 
H.G. 78/2000 privind reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in M.Of. 51/2-
02-2000, cu modificarile ulterioare. 
  

 


