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ANEXA I 

 

 

Lista convenţiilor şi protocoalelor  

la care Bulgaria şi România devin părţi la data aderării  

[menţionată la articolul 3 alineatul (3) din protocol] 

 

 

(1) Convenţia încheiată la 19 iunie 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, 

deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 266, 9.10.1980, p. 1) 

 

 – Convenţia încheiată la 10 aprilie 1984 privind aderarea Republicii Elene la Convenţia 

privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 

iunie 1980 (JO L 146, 31.5.1984, p. 1); 

 

 – Primul Protocol încheiat la 19 decembrie 1988 privind interpretarea de către Curtea de 

Justiţie a Comunităţilor Europene a Convenţiei privind legea aplicabilă obligaţiilor 

contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 48, 20.2.1989, 

p. 1); 
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 – Al doilea Protocol încheiat la 19 decembrie 1988 privind învestirea Curţii de Justiţie a 

Comunităţilor Europene cu anumite competenţe de interpretare a Convenţiei privind 

legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 

1980 (JO L 48, 20.2.1989, p. 17); 

 

 – Convenţia încheiată la 18 mai 1992 privind aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii 

Portugheze la Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre 

semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 333, 18.11.1992, p. 1); 

 

 – Convenţia încheiată la 29 noiembrie 1996 privind aderarea Republicii Austria, a 

Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei la Convenţia privind legea aplicabilă 

obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980, precum şi la 

Primul şi Al doilea Protocol privind interpretarea acesteia de către Curtea de Justiţie 

(JO C 15, 15.1.1997, p. 10). 
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(2) Convenţia încheiată la 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu 

adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO L 225, 20.8.1990, p. 10); 

 

 – Convenţia încheiată la 21 decembrie 1995 privind aderarea Republicii Austria, a 

Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei la Convenţia privind eliminarea dublei 

impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO C 26, 

31.1.1996, p. 1); 

 

 – Protocolul încheiat la 25 mai 1999 de modificare a Convenţiei din 23 iulie 1990 privind 

eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate 

(JO C 202, 16.7.1999, p. 1). 
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(3) Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, încheiată la 

26 iulie 1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană(JO C 316, 

27.11.1995, p. 49) 

 

 – Protocolul la Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor 

Europene, încheiat la 27 septembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană (JO C 313, 23.10.1996, p. 2); 

 

 – Protocolul privind interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a 

Comunităţilor Europene a Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene, încheiat la 29 noiembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 151, 20.5.1997, p. 2); 

 

 – Al doilea Protocol la Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene, încheiat la 19 iunie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (JO C 221, 19.7.1997, p. 12). 
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(4) Convenţia privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia Europol), încheiată la 

26 iulie 1995 în temeiul dispoziţiilor articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(JO C 316, 27.11.1995, p. 2) 

 

 – Protocolul cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a 

Comunităţilor Europene a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie, 

încheiat la 24 iulie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (JO C 299, 9.10.1996, p. 2); 

 

 – Protocolul cu privire la privilegiile şi imunităţile Europol, ale membrilor organelor sale, 

ale directorilor adjuncţi şi ale angajaţilor Europol, încheiat la 19 iunie 1997 în temeiul 

articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi al articolului 41 alineatul (3) 

din Convenţia Europol (JO C 221, 19.7.1997, p. 2); 

 

 – Protocolul de modificare a articolului 2 şi a anexei la Convenţia privind constituirea 

Oficiului European de Poliţie (Convenţia Europol), încheiat la 30 noiembrie 200 în 

temeiul articolului 43 alineatul (1) din respectiva convenţie (JO C 358, 13.12.2000, p. 

2); 



 

 
AA2005/P/Anexa I/ro 6 

 

 

 – Protocolul de modificare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie 

(Convenţia Europol) şi a Protocolului cu privire la privilegiile şi imunităţile Europol, ale 

membrilor organelor sale, ale directorilor adjuncţi şi ale angajaţilor Europol, încheiat la 

28 noiembrie 2002 (JO C 312, 16.12.2002, p. 2); 

 

 – Protocolul de modificare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie 

(Convenţia Europol), încheiat la 27 noiembrie 2003 în temeiul articolului 43 alineatul 

(1) din respectiva convenţie (JO C 2, 6.1.2004, p. 3). 

 

(5) Convenţia privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 

26 iulie 1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316, 

27.11.1995, p. 34) 

 

 – Protocolul cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a 

Comunităţilor Europene a Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de 

către serviciile vamale, încheiat la 29 noiembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 151, 20.5.1997, p. 16); 



 

 
AA2005/P/Anexa I/ro 7 

 

 

 – Protocolul cu privire la domeniul de aplicare al noţiunii de spălare a produselor rezultate 

din săvârşirea de infracţiuni în cadrul Convenţiei privind utilizarea tehnologiei 

informaţiilor de către serviciile vamale, precum şi cu privire la includerea numărului de 

înmatriculare al mijloacelor de transport în cadrul convenţiei, încheiat la 12 martie 1999 

în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 91, 31.3.1999, 

p. 2); 

 

 – Protocolul de modificare a Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de 

către serviciile vamale în sensul constituirii unei baze de date pentru identificarea 

dosarelor vamale, încheiat la 8 mai 2003 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană (JO C 139, 13.6.2003, p. 2). 

 

(6) Convenţia cu privire la combaterea actelor de corupţie care implică funcţionari ai 

Comunităţilor Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată la 

26 mai 1997 în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (JO C 195, 25.6.1997, p. 2) 

 

(7) Convenţia cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale, încheiată 

la 18 decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(JO C 24, 23.1.1998, p. 2) 
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(8) Convenţia cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule, încheiată la 17 iunie 

1998 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 216, 10.7.1998, 

p. 2) 

 

(9) Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale 

Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu la 29 mai 2000 în temeiul articolului 34 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 197, 12.7.2000, p. 3) 

 

 – Protocolul la Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între 

statele membre ale Uniunii Europene, adoptat de către Consiliu la 16 octombrie 2001 în 

temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 326, 21.11.2001, 

p. 2). 

 

 

    

 


