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din Legea arendãrii nr. 16/1994
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 2 ºi ale art. 25 alin. 2 din
Legea arendãrii nr. 16/1994, excepþie ridicatã de Klara
Molnar, Magda Molnar ºi Jeno Molnar în Dosarul
nr. 431/1999 al Judecãtoriei Târgu Secuiesc.
La apelul nominal rãspunde avocat D‡vid Gez‡ Laczk—,
pentru Klara Molnar, Magda Molnar ºi Jeno Molnar, lipsind
Societatea Comercialã ”AgromixtÒ Ñ S.A. Catalina ºi
Comisia judeþeanã pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 Ñ
Covasna, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
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Cauza fiind în stare de judecatã, avocatul autorilor
excepþiei solicitã admiterea excepþiei de neconstituþionalitate, susþinând cã, deºi prin Legea nr. 65/1998 a fost
modificatã Legea nr. 16/1994, art. 7 alin. 2 ºi art. 25
alin. 2 din aceeaºi lege au rãmas în vigoare, Curtea fiind
competentã sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate
privind aceste dispoziþii.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind inadmisibilã, a excepþiei de
neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 7 alin. 2 din
Legea nr. 16/1994, având în vedere abrogarea acestora
prin Legea nr. 65/1998 pentru modificarea ºi completarea
Legii arendãrii nr. 16/1994, precum ºi de respingere a
excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 25
alin. 2 din aceeaºi lege, ca o consecinþã fireascã a
abrogãrii art. 7 alin. 2.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 1 iunie 1999, pronunþatã în Dosarul
nr. 431/1999, Judecãtoria Târgu Secuiesc a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 2 ºi ale art. 25 alin. 2 din Legea
arendãrii nr. 16/1994, excepþie ridicatã de Klara Molnar,
Magda Molnar ºi Jeno Molnar într-un proces civil având ca
obiect rezilierea unui contract de arendare.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 7
alin. 2 ºi ale art. 25 alin. 2 din Legea arendãrii nr. 16/1994
contravin prevederilor art. 16 ºi 41 din Constituþie, care
consacrã egalitatea în drepturi a cetãþenilor ºi, respectiv,
garantarea dreptului de proprietate. Totodatã se susþine cã
prin aceste dispoziþii s-ar fi depãºit restrângerea dreptului
de proprietate în cazurile limitative prevãzute la art. 49 din
legea fundamentalã.
Exprimându-ºi opinia, instanþa considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate este inadmisibilã, dat fiind cã art. 7
alin. 2 din Legea nr. 16/1994 a fost modificat prin Legea
nr. 65/1998 pentru modificarea ºi completarea Legii
arendãrii nr. 16/1994, prevãzând în noua sa redactare cã
durata arendãrii se stabileºte de cãtre pãrþi prin contractul
de arendare. Totodatã art. 25 alin. 2 din Legea arendãrii
nr. 16/1994 a rãmas în aceste condiþii fãrã obiect, fiind
abrogat în mod tacit.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului pentru a-ºi exprima punctele de
vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
În punctul de vedere al Guvernului se aratã cã excepþia
este inadmisibilã, deoarece dispoziþiile art. 7 alin. 2 din
Legea arendãrii nr. 16/1994 au fost abrogate prin Legea
nr. 65/1998 pentru modificarea ºi completarea Legii
arendãrii nr. 16/1994. În ceea ce priveºte excepþia de
neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 25 alin. 2 se
considerã cã aceasta a rãmas fãrã obiect.

Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrþilor ºi ale procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia ridicatã.
Excepþia de neconstituþionalitate are ca obiect dispoziþiile
art. 7 alin. 2 ºi ale art. 25 alin. 2 din Legea arendãrii
nr. 16/1994, care au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 7 alin. 2: ”Durata arendãrii nu poate fi mai micã de
5 ani.Ò
Ñ Art. 25 alin. 2: ”Contractul de locaþiune se încheie,
pentru perioada minimã de arendare prevãzutã la art. 7 alin. 2,
între societatea comercialã care deþine terenul în cauzã ºi persoana fizicã care a optat pentru calitatea de locator, începând
cu primul an agricol ulterior înregistrãrii opþiunii scrise.Ò
Cu privire la excepþia ridicatã Curtea Constituþionalã
constatã cã dispoziþiile art. 7 alin. 2 din Legea arendãrii
nr. 16/1994 au fost abrogate prin Legea nr. 65/1998 pentru
modificarea ºi completarea Legii arendãrii nr. 16/1994,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126
din 26 martie 1998. Potrivit art. I pct. 9 din aceastã lege,
art. 7 din Legea nr. 16/1994 are în prezent urmãtorul
cuprins: ”Durata arendãrii se stabileºte de cãtre pãrþi în contractul de arendare.Ò
Curtea Constituþionalã constatã, de asemenea, cã
excepþia de neconstituþionalitate a fost ridicatã în faþa
instanþei de judecatã la data de 1 iunie 1999, deci ulterior
abrogãrii dispoziþiilor art. 7 alin. 2 din Legea nr. 16/1994.
Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, Curtea Constituþionalã decide asupra excepþiilor
ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind
neconstituþionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unor
dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã numai dacã
acestea sunt în vigoare iar, conform alin. (6) al aceluiaºi
articol, atunci când nu sunt îndeplinite aceste condiþii,
instanþa de judecatã însãºi trebuie sã respingã excepþia ca
inadmisibilã.
În consecinþã, Curtea Constituþionalã constatã cã nu se
poate exercita controlul de constituþionalitate a unor dispoziþii legale abrogate ºi cã se impune respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind inadmisibilã.
Cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 25 alin. 2 din Legea nr. 16/1994, Curtea
Constituþionalã constatã cã prin abrogarea dispoziþiilor
art. 7 alin. 2 din aceeaºi lege excepþia privind aceste dispoziþii a rãmas fãrã obiect, urmând, de asemenea, sã fie
respinsã ca inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 2 ºi ale art. 25 alin. 2
din Legea arendãrii nr. 16/1994, excepþie ridicatã de Klara Molnar, Magda Molnar ºi Jeno Molnar în Dosarul nr. 431/1999
al Judecãtoriei Târgu Secuiesc.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 30 noiembrie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Maria Bratu
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 205
din 30 noiembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 2 ºi ale art. 25 alin. 2
din Legea arendãrii nr. 16/1994
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Paula C. Pantea
Ñ procuror
Maria Bratu
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 2 ºi ale art. 25 alin. 2 din
Legea arendãrii nr. 16/1994, excepþie ridicatã de Ana
Lukacs ºi Margit Popescu în Dosarul nr. 432/1999 al
Judecãtoriei Târgu Secuiesc.
La apelul nominal sunt prezente Ana Lukacs ºi Margit
Popescu, asistate de avocat D‡vid Gez‡ Laczk—, lipsind
Societatea Comercialã ”AgromixtÒ Ñ S.A. Catalina ºi
Comisia judeþeanã pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 Ñ
Covasna, faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, avocatul autorilor
excepþiei solicitã admiterea excepþiei de neconstituþionalitate,
susþinând cã, deºi prin Legea nr. 65/1998 pentru modificarea ºi completarea Legii arendãrii nr. 16/1994 a fost
modificatã Legea nr. 16/1994, art. 7 alin. 2 ºi art. 25
alin. 2 din aceeaºi lege au rãmas în vigoare, Curtea fiind
competentã sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate
privind aceste dispoziþii.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere, ca fiind inadmisibilã, a excepþiei de
neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 7 alin. 2 din
Legea nr. 16/1994, având în vedere abrogarea acestora
prin Legea nr. 65/1998 pentru modificarea ºi completarea
Legii arendãrii nr. 16/1994, precum ºi de respingere a
excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 25
alin. 2 din aceeaºi lege, ca o consecinþã fireascã a
abrogãrii art. 7 alin. 2.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 1 iunie 1999, pronunþatã în Dosarul
nr. 432/1999, Judecãtoria Târgu Secuiesc a sesizat Curtea
Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 2 ºi ale art. 25 alin. 2 din Legea
arendãrii nr. 16/1994, excepþie ridicatã de Ana Lukacs ºi
Margit Popescu într-un proces civil având ca obiect rezilierea unui contract de arendare.
În motivarea excepþiei se susþine cã dispoziþiile art. 7
alin. 2 ºi ale art. 25 alin. 2 din Legea arendãrii nr. 16/1994
contravin prevederilor art. 16 ºi 41 din Constituþie, care
consacrã egalitatea în drepturi a cetãþenilor ºi, respectiv,
garantarea dreptului de proprietate. Totodatã se susþine cã
prin aceste dispoziþii s-ar fi depãºit restrângerea dreptului

de proprietate în cazurile limitative prevãzute la art. 49 din
legea fundamentalã.
Exprimându-ºi opinia, instanþa considerã cã excepþia de
neconstituþionalitate este inadmisibilã, dat fiind cã art. 7
alin. 2 din Legea nr. 16/1994 a fost modificat prin Legea
nr. 65/1998 pentru modificarea ºi completarea Legii
arendãrii nr. 16/1994, prevãzând în noua sa redactare cã
durata arendãrii se stabileºte de cãtre pãrþi prin contractul
de arendare. Totodatã art. 25 alin. 2 din lege a rãmas în
aceste condiþii fãrã obiect, fiind abrogat în mod tacit.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului pentru a-ºi exprima punctele de vedere
asupra excepþiei de neconstituþionalitate.
În punctul de vedere al Guvernului se aratã cã excepþia
este inadmisibilã, deoarece dispoziþiile art. 7 alin. 2 din
Legea arendãrii nr. 16/1994 au fost abrogate prin Legea
nr. 65/1998 pentru modificarea ºi completarea Legii
arendãrii nr. 16/1994. În ceea ce priveºte excepþia de
neconstituþionalitate privind dispoziþiile art. 25 alin. 2,
aceasta a rãmas fãrã obiect.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrþilor ºi ale procurorului, dispoziþiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile
Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie ºi al art. 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã este
competentã sã soluþioneze excepþia ridicatã.
Excepþia de neconstituþionalitate are ca obiect dispoziþiile
art. 7 alin. 2 ºi ale art. 25 alin. 2 din Legea arendãrii
nr. 16/1994, care au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 7 alin. 2: ”Durata arendãrii nu poate fi mai micã de
5 ani.Ò
Ñ Art. 25 alin. 2: ”Contractul de locaþiune se încheie,
pentru perioada minimã de arendare prevãzutã la art. 7 alin. 2,
între societatea comercialã care deþine terenul în cauzã ºi persoana fizicã care a optat pentru calitatea de locator, începând
cu primul an agricol ulterior înregistrãrii opþiunii scrise.Ò
Cu privire la excepþia ridicatã Curtea Constituþionalã
constatã cã dispoziþiile art. 7 alin. 2 din Legea arendãrii
nr. 16/1994 au fost abrogate prin Legea nr. 65/1998 pentru
modificarea ºi completarea Legii arendãrii nr. 16/1994,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126
din 26 martie 1998. Potrivit art. I pct. 9 din aceastã lege,
art. 7 din Legea nr. 16/1994 are în prezent urmãtorul
cuprins: ”Durata arendãrii se stabileºte de cãtre pãrþi în contractul de arendare.Ò
Curtea Constituþionalã constatã, de asemenea, cã
excepþia de neconstituþionalitate a fost ridicatã în faþa
instanþei de judecatã la data de 1 iunie 1999, deci ulterior
abrogãrii dispoziþiilor art. 7 alin. 2 din Legea nr. 16/1994.
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Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
republicatã, Curtea Constituþionalã decide asupra excepþiilor
ridicate în faþa instanþelor judecãtoreºti privind
neconstituþionalitatea unei legi sau ordonanþe ori a unor
dispoziþii dintr-o lege sau dintr-o ordonanþã numai dacã
acestea sunt în vigoare, iar conform alin. (6) al aceluiaºi
articol, atunci când nu sunt îndeplinite aceste condiþii,
instanþa de judecatã însãºi trebuie sã respingã excepþia ca
inadmisibilã.

În consecinþã, Curtea Constituþionalã constatã cã nu se
poate exercita controlul de constituþionalitate a unor dispoziþii legale abrogate ºi cã se impune respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind inadmisibilã.
Cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 25 alin. 2 din Legea nr. 16/1994, Curtea
Constituþionalã constatã cã prin abrogarea dispoziþiilor
art. 7 alin. 2 din aceeaºi lege excepþia privind aceste dispoziþii a rãmas fãrã obiect, urmând, de asemenea, a fi respinsã, ca inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 7 alin. 2 ºi ale art. 25 alin. 2
din Legea arendãrii nr. 16/1994, excepþie ridicatã de Ana Lukacs ºi Margit Popescu în Dosarul nr. 432/1999 al
Judecãtoriei Târgu Secuiesc.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 30 noiembrie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Maria Bratu

HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare
ºi funcþionare a Comisiei pentru constatarea calitãþii
de luptãtor în rezistenþa anticomunistã
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãþii de luptãtor în rezistenþa
anticomunistã persoanelor condamnate pentru infracþiuni sãvârºite din motive
politice, precum ºi persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive
politice, mãsuri administrative abuzive,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Comisiei pentru constatarea calitãþii de luptãtor în rezistenþa anticomunistã,
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica

Bucureºti, 29 februarie 2000.
Nr. 148.
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ANEXÃ
REGULAMENT

de organizare ºi funcþionare a Comisiei pentru constatarea calitãþii de luptãtor în rezistenþa anticomunistã
Art. 1. Ñ (1) Comisia pentru constatarea calitãþii de
luptãtor în rezistenþa anticomunistã, denumitã în continuare
comisie, funcþioneazã în componenþa prevãzutã la art. 4 alin. (1)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 214/1999.
(2) Comisia are sediul la Ministerul Justiþiei, str.
Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucureºti.
(3) Comisia este prezidatã de unul dintre reprezentanþii
Ministerului Justiþiei, desemnat de ministrul justiþiei prin ordin.
(4) În lipsa preºedintelui comisia este prezidatã de al
doilea reprezentant al Ministerului Justiþiei.
(5) Ministrul justiþiei, ministrul de interne ºi Asociaþia
Foºtilor Deþinuþi Politici din România desemneazã supleanþi
pentru membrii comisiei.
Art. 2. Ñ (1) Comisia funcþioneazã în prezenþa tuturor
membrilor ºi adoptã decizii cu majoritatea voturilor acestora.
(2) Comisia se întruneºte ori de câte ori este necesar,
dar nu mai puþin de o datã pe sãptãmânã, la convocarea
preºedintelui acesteia.
Art. 3. Ñ (1) Secretariatul comisiei este asigurat de
Ministerul Justiþiei ºi este condus de preºedintele acesteia.
(2) Secretariatul comisiei cuprinde, ca personal de specialitate, 5Ð7 consilieri juridici din cadrul Ministerului
Justiþiei, numiþi prin ordin al ministrului justiþiei, la propunerea preºedintelui comisiei, precum ºi douã persoane cu
funcþia de secretar-dactilograf.
(3) Personalul de specialitate al Secretariatului comisiei
întocmeºte rapoarte cu privire la cererile de constatare,
redacteazã procesele-verbale ale ºedinþelor comisiei, deciziile adoptate ºi efectueazã orice alte lucrãri necesare în
vederea desfãºurãrii activitãþii acesteia.
(4) Cheltuielile materiale necesare pentru funcþionarea
Secretariatului comisiei se asigurã din bugetul de venituri ºi
cheltuieli al Ministerului Justiþiei.
(5) Membrii comisiei sunt salarizaþi de instituþiile care
i-au desemnat.
Art. 4. Ñ (1) Cererea de constatare a calitãþii de
luptãtor în rezistenþa anticomunistã, însoþitã de acte doveditoare, se depune la Registratura generalã a Ministerului
Justiþiei, care o va transmite Secretariatului comisiei.
(2) Actele doveditoare prevãzute la alin. (1) se depun în
original sau în copii legalizate ori certificate de instituþia
care le-a eliberat.

(3) În mãsura în care documentele, datele sau
informaþiile necesare în vederea soluþionãrii cererilor nu pot
fi obþinute prin intermediul Direcþiei instanþelor militare din
cadrul Ministerului Justiþiei, preºedintele comisiei solicitã de
îndatã instituþiilor publice sau persoanelor fizice ori juridice
care le deþin transmiterea acestora.
(4) Instituþiile publice sau persoanele fizice ori juridice
prevãzute la alin. (3) sunt obligate sã transmitã, în original sau
în copie certificatã, în termen de cel mult 10 zile de la primirea
solicitãrii, documentele, datele sau informaþiile solicitate.
Art. 5. Ñ (1) La primirea cererii preºedintele comisiei
desemneazã un consilier juridic din cadrul Secretariatului
comisiei ori un membru al comisiei sau, dupã caz, un
supleant al acestuia dintre reprezentanþii Ministerului
Justiþiei ºi ai Ministerului de Interne, pentru întocmirea unui
raport asupra cererii primite.
(2) Rapoartele sunt prezentate comisiei în vederea
soluþionãrii cererilor.
Art. 6. Ñ (1) Comisia, dacã considerã necesar, solicitã
persoanei condamnate sau supuse unei mãsuri administrative abuzive ori, dupã caz, persoanei care a depus cererea
sã se prezinte în faþa acesteia pentru explicaþii suplimentare.
(2) Comisia se pronunþã asupra cererii în termen de cel
mult 30 de zile de la sesizare, prin decizie motivatã.
(3) Modelul deciziei de acordare a calitãþii de luptãtor în
rezistenþa anticomunistã este prezentat în anexa care face
parte integrantã din prezentul regulament.
Art. 7. Ñ (1) În cazul în care comisia constatã cã persoana condamnatã sau supusã unei mãsuri administrative
abuzive se încadreazã în prevederile art. 2 sau 3 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 214/1999, acordã
acesteia, prin decizie, calitatea de luptãtor în rezistenþa
anticomunistã.
(2) Dacã nu sunt întrunite condiþiile prevãzute la
alin. (1), comisia respinge cererea prin decizie motivatã.
(3) Împotriva deciziei comisiei, precum ºi în cazul refuzului nejustificat de a rezolva cererea persoana interesatã
poate introduce plângere la instanþa de contencios administrativ competentã, potrivit legii.
Art. 8. Ñ (1) Comisia funcþioneazã pânã la soluþionarea
definitivã a cererilor introduse în termenul prevãzut la art. 5
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 214/1999.
ANEXÃ
la regulament

COMISIA PENTRU CONSTATAREA CALITÃÞII DE LUPTÃTOR ÎN REZISTENÞA ANTICOMUNISTÃ
DECIZIE

privind acordarea calitãþii de luptãtor în rezistenþa anticomunistã
În conformitate cu Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitãþii de luptãtor în rezistenþa anticomunistã persoanelor condamnate pentru infracþiuni sãvârºite din motive politice, precum ºi persoanelor împotriva cãrora au fost dispuse, din motive politice, mãsuri administrative abuzive,
Comisia pentru constatarea calitãþii de luptãtor în rezistenþa anticomunistã,
þinând seama de ..................................................................................................................................................................,
(succintã motivare)
DECIDE:

Se acordã domnului/doamnei ............................................................. calitatea de luptãtor în rezistenþa anticomunistã.
Domnul/doamna ................................................. beneficiazã de toate drepturile prevãzute de lege, ca urmare a
acordãrii acestei calitãþi.
Preºedinte,
L.S.

Membrii comisiei,
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României
ºi Guvernul Republicii Federale Germania
privind colaborarea în domeniul protecþiei mediului,
semnat la Bucureºti la 5 aprilie 1993
În temeiul art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea
tratatelor,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Acordul dintre Guvernul României ºi Guvernul
Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul protecþiei
mediului, semnat la Bucureºti la 5 aprilie 1993.
Art. 2. Ñ Cheltuielile pãrþii române privind aplicarea Acordului dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale Germania privind
colaborarea în domeniul protecþiei mediului se suportã din prevederile
bugetare anuale ale Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul apelor, pãdurilor
ºi protecþiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 februarie 2000.
Nr. 149.
ACORD
între Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale Germania
privind colaborarea în domeniul protecþiei mediului
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale Germania,
hotãrâte sã dezvolte ºi sã încurajeze colaborarea în domeniul protecþiei mediului,
þinând seama de importanþa pe care ele o acordã protecþiei mediului,
convinse cã o strânsã colaborare în domeniul protecþiei mediului reprezintã o contribuþie însemnatã pentru dezvoltarea relaþiilor dintre cele douã þãri,
în dorinþa de a dezvolta ºi în viitor relaþiile lor reciproce în conformitate cu dreptul internaþional, în special cu
Carta Naþiunilor Unite, cu Actul final al Conferinþei pentru securitate ºi cooperare în Europa de la Helsinki ºi cu documentele ce i-au urmat,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Guvernul României ºi Guvernul Republicii Federale
Germania, denumite în cele ce urmeazã pãrþi contractante,
vor promova colaborarea în domeniul protecþiei mediului.
Eforturile lor se vor concentra în special asupra analizãrii
impactului dãunãtor asupra mediului, asupra elaborãrii în
comun a unor soluþii pentru îmbunãtãþirea stãrii mediului ºi
pentru rezolvarea problemelor protecþiei ºi folosirii raþionale
a resurselor naturale.

Colaborarea se va realiza, în special, în urmãtoarele
domenii:
a) mãsurarea emisiilor ºi imisiilor substanþelor poluante,
precum ºi reducerea emisiilor de substanþe poluante în aer;
b) protecþia calitãþii apelor de suprafaþã ºi a apelor subterane;
c) economia deºeurilor ºi eliminarea pe termen lung a
efectelor reziduurilor învechite;
d) protecþia naturii ºi dezvoltarea teritorialã;
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e) educaþia în domeniul mediului, inclusiv formarea ºi
perfecþionarea cadrelor de specialitate;
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ARTICOLUL 5

f) probleme generale ºi organizatorice ale politicii mediului, dreptul mediului ºi aspectele economice ale politicii
mediului.

Pornind de la scopurile prezentului acord, pãrþile contractante vor sprijini realizarea ºi dezvoltarea de contacte,
precum ºi colaborarea dintre instituþii, organizaþii ºi întreprinderi.

ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 6

În cadrul colaborãrii se vor organiza reuniuni de specialiºti, manifestãri ºtiinþifice de specialitate, schimburi de
experþi, mãsuri de perfecþionare profesionalã, precum ºi
transmiterea de informaþii ºtiinþifice ºi tehnice, inclusiv rezultatele cercetãrii. În acest sens pãrþile contractante vor
antrena, în afarã de reprezentanþi ai guvernelor, ºi reprezentanþi ai industriei, ºtiinþei ºi asociaþiilor.

Pãrþile contractante, de comun acord, pot transmite
terþilor rezultatele colaborãrii lor. Schimbul de informaþii ºi
transmiterea acestora cãtre terþi se vor efectua de cãtre
pãrþile contractante, þinând seama de reglementãrile lor
legale în vigoare, de drepturile terþilor ºi de obligaþiile
internaþionale.
Folosirea informaþiilor protejate sau demne de protecþie
necesitã reglementãri speciale.

ARTICOLUL 4
ARTICOLUL 7

Pentru a promova aplicarea prezentului acord se va
constitui o comisie compusã din reprezentanþi ai celor douã
pãrþi contractante.
Pãrþile contractante îºi vor comunica, în decurs de
3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord,
preºedinþii lor pentru aceastã comisie.

Cheltuielile de transport pentru trimiterea de specialiºti
vor fi suportate de partea contractantã trimiþãtoare, dacã,
dupã caz, nu se prevede altfel.
ARTICOLUL 8

Grupurile de lucru vor prezenta comisiei rapoarte despre
desfãºurarea lucrãrilor ºi despre rezultatele obþinute.

Prezentul acord intrã în vigoare la data notificãrii de
cãtre Guvernul României Guvernului Republicii Federale
Germania a îndeplinirii cerinþelor legislaþiei sale naþionale.
Acordul este valabil pentru o perioadã de 5 ani ºi se
prelungeºte automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacã
nu a fost denunþat în scris de una dintre pãrþile contractante cu cel puþin 3 luni înainte de expirarea termenului
respectiv de valabilitate.
Semnat la Bucureºti la 5 aprilie 1993, în douã exemplare originale, fiecare în limba românã ºi în limba germanã, ambele texte având aceeaºi valabilitate.

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Federale Germania,

Aurel Constantin Ilie

Klaus Tšpfer

Comisia va organiza sesiuni periodice, fixate de
preºedinþi, pentru a asigura coordonarea corespunzãtoare a
prevederilor prezentului acord.
Comisia poate stabili temele concrete, forma colaborãrii
ºi durata diferitelor reuniuni, precum ºi numãrul de participanþi. Comisia poate crea grupuri de lucru pentru realizarea schimbului de experienþã ºi de informaþii, cãrora le
aprobã mandatul privind colaborarea dintre ele.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor terenuri, proprietate publicã
a statului, din administrarea Companiei Naþionale
de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A. în administrarea Regiei
Autonome ”Administraþia Naþionalã a Drumurilor
din RomâniaÒ
În temeiul art. 12 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ (1) Se aprobã transmiterea unor terenuri, aflate în proprietatea publicã a statului, din administrarea Companiei Naþionale de Cãi Ferate
”C.F.R.Ò Ñ S.A. în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Naþionalã a
Drumurilor din RomâniaÒ, cu datele de identificare prevãzute în anexa care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
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(2) Terenurile prevãzute la alin. (1), aflate în zona de protecþie a infrastructurii feroviare, vor fi date în administrare Regiei Autonome ”Administraþia
Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ pentru realizarea obiectivului de
investiþii ”Eliminare pasaje de nivel pe DN15 km 96Ñ101, cu variantã de
drum, la Periº ºi Petelea, judeþul MureºÒ, ai cãrui indicatori tehnico-economici au fost aprobaþi prin Hotãrârea Guvernului nr. 982/1995.
Art. 2. Ñ Predarea-preluarea terenurilor care se transmit potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 29 februarie 2000.
Nr. 150.

ANEXÃ
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor, proprietate publicã a statului, care se transmit din administrarea Companiei
Naþionale de Cãi Ferate ”C.F.R.Ò Ñ S.A. în administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Naþionalã a Drumurilor din RomâniaÒ
Traseul de
referinþã al
terenurilor care
se transmit

Localitatea Periº
Localitatea Petelea,
judeþul Mureº

Persoana juridicã
de la care
se transmit
terenurile

Compania Naþionalã
de Cãi Ferate
”C.F.R.Ò Ñ S.A.

Persoana juridicã
la care
se transmit
terenurile

Regia Autonomã
”Administraþia
Naþionalã a
Drumurilor din
RomâniaÒ

Caracteristicile tehnice
ale terenurilor

Teren neproductiv
Ñ suprafaþa = 30.249 m2
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