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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 138
din 8 mai 2001

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1
ºi ale art. 224 din Codul de procedurã penalã, precum ºi ale art. 147 alin. 2 ºi ale art. 258
din Codul penal
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judecãtor
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magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 ºi ale
art. 224 din Codul de procedurã penalã, precum ºi ale
art. 147 alin. 2 ºi ale art. 258 din Codul penal, excepþie
ridicatã de Cecilia Cezara Bebiº, Zora Mihaela Mincu ºi
Marian Petrescu în Dosarul nr. 18.518/2000 al Judecãtoriei
Sectorului 2, municipiul Bucureºti.
La apelul nominal rãspunde Asociaþia investitorilor
pãgubiþi C.E.C. Ñ F.N.I. 6.12.1999 Ñ mai 2000, prin
reprezentant, precum ºi Nicã ªtefan Popa, Ana Mihãilã,
Corneliu Virgil Mihãilã ºi Lucian Spetie, constatându-se
lipsa celorlalte pãrþi, faþã de care procedura de citare este
legal îndeplinitã.
Pãrþile prezente, având cuvântul, solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate ridicate.
Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea
excepþiei de neconstituþionalitate, ca fiind neîntemeiatã. Se
aratã cã în legãturã cu constituþionalitatea textelor de lege
criticate Curtea Constituþionalã s-a pronunþat prin mai multe
decizii, dintre care sunt menþionate Decizia nr. 210 din
26 octombrie 2000 ºi Decizia nr. 192 din 12 octombrie
2000. Se apreciazã cã nu existã elemente noi care sã justifice schimbarea jurisprudenþei Curþii Constituþionale în
aceastã materie.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 2 martie 2001, pronunþatã în Dosarul
nr. 18.518/2000, Judecãtoria Sectorului 2, municipiul
Bucureºti a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale
art. 172 alin. 1 ºi ale art. 224 din Codul de procedurã
penalã, precum ºi ale art. 147 alin. 2 ºi ale art. 258 din
Codul penal, excepþie ridicatã de Cecilia Cezara Bebiº,
Zora Mihaela Mincu ºi Marian Petrescu într-o cauzã
penalã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se
susþine cã dispoziþiile art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 ºi
ale art. 224 din Codul de procedurã penalã sunt contrare

prevederilor constituþionale ale art. 24 referitoare la dreptul
la apãrare, precum ºi ale art. 20 alin. (1) din Constituþie,
raportate la art. 6 pct. 3 lit. a)Ñd) din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale. Se
aratã cã, în esenþã, potrivit acestor din urmã dispoziþii,
orice persoanã cercetatã are dreptul sã fie informatã în cel
mai scurt timp asupra naturii ºi cauzei acuzaþiei, sã dispunã de timpul ºi de înlesnirile necesare pregãtirii apãrãrii,
sã se apere singurã ori sã fie asistatã de un apãrãtor, sã
poatã pune întrebãri martorilor acuzãrii ºi sã obþinã audierea martorilor apãrãrii în aceleaºi condiþii. Or, dispoziþiile din
Codul de procedurã penalã, criticate ca fiind neconstituþionale,
nu stabilesc în sensul acestor prevederi nici o obligaþie
pentru organul de urmãrire penalã în materie de apãrare,
în faza actelor premergãtoare.
Cu privire la neconstituþionalitatea prevederilor art. 147
alin. 2 din Codul penal, care defineºte noþiunea de
funcþionar, ºi ale art. 258 din acelaºi cod, potrivit cãruia
dispoziþiile art. 246Ñ250 din Codul penal se aplicã ºi
funcþionarilor, se susþine cã acestea contravin prevederilor
art. 72 alin. (3) lit. i) din Constituþie, ce stabilesc cã statutul funcþionarilor publici se reglementeazã prin lege organicã. Se mai aratã cã, în conformitate cu prevederile
art. 72 alin. (3) lit. l) din Constituþie, tot prin lege organicã
se reglementeazã ºi regimul privind raporturile de muncã,
sindicatele ºi protecþia sociale. Aºa fiind, se apreciazã cã
dispoziþiile art. 147 alin. 2 ºi ale art. 258 din Codul penal
sunt neconstituþionale, deoarece anuleazã distincþia
prevãzutã de Constituþie între regimul juridic al funcþionarilor
publici ºi regimul general al raporturilor de muncã.
Judecãtoria Sectorului 2, municipiul Bucureºti,
exprimându-ºi opinia, apreciazã cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. Astfel se aratã cã, potrivit
dispoziþiilor art. 224 din Codul de procedurã penalã, ”actele
premergãtoare sunt mijloace de investigaþie prin care se
verificã seriozitatea unei sesizãri, precum ºi existenþa sau
inexistenþa vreunuia dintre cazurile prevãzute în art. 10 din
Codul de procedurã penalã, ori a unui caz de nepedepsireÒ. Se mai aratã cã actele premergãtoare se efectueazã
tocmai în vederea începerii urmãririi penale ºi se situeazã
înaintea declanºãrii urmãririi penale, sunt facultative ºi nu
se realizeazã dacã sesizarea este suficientã pentru a se
dispune începerea urmãririi penale. Totodatã se apreciazã
cã ”în conþinutul actelor premergãtoare intrã activitãþi ce nu
au nimic în comun cu formele de realizare a actelor juridice propriu-zise, activitãþi care sunt asemãnãtoare cu unele
acte procedurale, dar care nu îmbracã haina juridicã a
acestora, precum ºi activitãþi ce au o consacrare proceduralã ºi care nu pot avea loc decât în cazurile ºi condiþiile
prevãzute de legeÒ. În sfârºit, se considerã cã, întrucât
actele premergãtoare se limiteazã numai la actele necesare
în vederea începerii urmãririi penale, în cadrul lor nu se
pot efectua acte specifice urmãririi penale sau acte care nu
sunt necesare pentru începerea urmãririi penale ºi, cu atât
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mai mult, nu se pot administra probe, aºa cum susþin
autorii excepþiei.
Cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 147 alin. 2 ºi ale art. 258 din Codul penal
se aratã cã nici aceasta nu este întemeiatã, întrucât ”diferenþele existente între cele douã legi organice cu privire la
noþiunea de funcþionar public constituie o chestiune de
interpretare ºi aplicare a legii, respectiv de conflict al legilor
în timp ºi nicidecum o încãlcare a ConstituþieiÒ.
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.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este nefondatã, ”întrucât
dispoziþiile art. 6 alin. 1, art. 172 alin. 1 ºi ale art. 224 din
Codul de procedurã penalã nu contravin prevederilor
art. 24 din Constituþie, iar dispoziþiile art. 147 ºi 258 din
Codul penal nu contravin prevederilor art. 72 alin. (3) lit. i)
ºi l) din Constituþie ºi nu încalcã nici alte prevederi constituþionaleÒ. În acest sens, cu privire la susþinerea potrivit
cãreia exerciþiul dreptului la apãrare, prevãzut la art. 24 din
Constituþie, nu este asigurat ºi în faza actelor
premergãtoare, se aratã cã în mod constant Curtea
Constituþionalã a statuat cã prevederile art. 224, ale art. 6
alin. 1 ºi ale art. 172 alin. 1 din Codul de procedurã
penalã nu contravin dispoziþiilor constituþionale menþionate
ºi nici prevederilor art. 6 pct. 3 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale.
Cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor
art. 147 alin. 2 ºi ale art. 258 din Codul penal se apreciazã cã ”existenþa unor deosebiri între reglementãrile
cuprinse între douã acte normative nu este o problemã de
neconstituþionalitate, ci una de interpretare juridicã, care
excede competenþei Curþii ConstituþionaleÒ. În sprijinul acestor susþineri se menþioneazã Decizia Curþii Constituþionale
nr. 192 din 12 octombrie 2000.
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,
susþinerile pãrþilor prezente ºi concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei,
precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 144 lit. c) din Constituþie,
precum ºi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 ºi ale art. 224
din Codul de procedurã penalã, precum ºi ale art. 147
alin. 2 ºi ale art. 258 din Codul penal.
Dispoziþiile din Codul de procedurã penalã, criticate ca
fiind neconstituþionale, au urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 6 alin. 1: ”Dreptul de apãrare este garantat învinuitului, inculpatului ºi celorlalte pãrþi în tot cursul procesului
penal.Ò;
Ñ Art. 172 alin. 1: ”În cursul urmãririi penale, apãrãtorul
învinuitului sau inculpatului are dreptul sã asiste la efectuarea
oricãrui act de urmãrire penalã ºi poate formula cereri ºi
depune memorii. Lipsa apãrãtorului nu împiedicã efectuarea
actului de urmãrire penalã, dacã existã dovada cã apãrãtorul a
fost încunoºtinþat de data ºi ora efectuãrii actului.Ò;

3

Ñ Art. 224: ”În vederea începerii urmãririi penale, organul
de urmãrire penalã poate efectua acte premergãtoare.
De asemenea, în vederea strângerii datelor necesare organelor de urmãrire penalã pentru începerea urmãririi penale, pot
efectua acte premergãtoare ºi lucrãtorii operativi din Ministerul
de Interne, precum ºi din celelalte organe de stat cu atribuþii în
domeniul siguranþei naþionale, anume desemnaþi în acest scop,
pentru fapte care constituie, potrivit legii, ameninþãri la adresa
siguranþei naþionale.
Procesul-verbal prin care se constatã efectuarea unor acte
premergãtoare poate constitui mijloc de probã.Ò
Dispoziþiile art. 147 alin. 2 ºi ale art. 258 din Codul
penal, de asemenea criticate ca find neconstituþionale,
prevãd:
Ñ Art. 147: ”Prin Çfuncþionar publicÈ se înþelege orice
persoanã care exercitã permanent sau temporar, cu orice titlu,
indiferent cum a fost învestitã, o însãrcinare de orice naturã,
retribuitã sau nu, în serviciul unei unitãþi dintre cele la care se
referã art. 145.
Prin ÇfuncþionarÈ se înþelege persoana menþionatã în
alin. 1, precum ºi orice salariat care exercitã o însãrcinare în
serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevãzute în
acel alineat.Ò;
Ñ Art. 258: ”Dispoziþiile art. 246Ñ250 privitoare la
funcþionari publici se aplicã ºi celorlalþi funcþionari, în acest caz
maximul pedepsei reducându-se cu o treime.Ò
Autorii excepþiei de neconstituþionalitate susþin cã textele
din Codul de procedurã penalã ºi cele din Codul penal,
menþionate anterior, contravin art. 24 din Constituþie, care
prevede: ”(1) Dreptul la apãrare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, pãrþile au dreptul sã fie asistate
de un avocat, ales sau numit din oficiuÒ, precum ºi dispoziþiilor
constituþionale ale art. 72 alin. (3) lit. i) ºi l), potrivit cãrora:
”(3) Prin lege organicã se reglementeazã: [É]
i) statutul funcþionarilor publici; [É]
l) regimul general privind raporturile de muncã, sindicatele
ºi protecþia socialã.Ò
Totodatã se mai susþine cã sunt încãlcate ºi prevederile
art. 20 alin. (1) din Constituþie (care stabilesc cã
”Dispoziþiile constituþionale privind drepturile ºi libertãþile
cetãþenilor vor fi interpretate ºi aplicate în concordanþã cu
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele ºi cu
celelalte tratate la care România este parteÒ), prin raportare la
prevederile art. 6 pct. 3 lit. a)Ñd) din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
conform cãrora ”Orice acuzat are, în special, dreptul:
a) sã fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbã pe
care o înþelege ºi în mod amãnunþit, asupra naturii ºi cauzei
acuzaþiei aduse împotriva sa;
b) sã dispunã de timpul ºi înlesnirile necesare pregãtirii
apãrãrii sale;
c) sã se apere el însuºi sau sã fie asistat de un apãrãtor
ales de el ºi, dacã nu dispune de mijloacele necesare pentru a
plãti un apãrãtor, sã poatã fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiþiei o cer;
d) sã întrebe sau sã solicite audierea martorilor acuzãrii ºi
sã obþinã citarea ºi audierea martorilor apãrãrii în aceleaºi
condiþii ca ºi martorii acuzãrii [É].Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã,
Curtea Constituþionalã constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi, în consecinþã, urmeazã sã fie respinsã.
I. O primã criticã de neconstituþionalitate priveºte dispoziþiile art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 ºi ale art. 224
din Codul de procedurã penalã, în legãturã cu care se
susþine cã încalcã prevederile constituþionale ale art. 24
referitoare la dreptul la apãrare, precum ºi pe cele ale
art. 20 din Constituþie, prin raportare la dispoziþiile art. 6
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pct. 3 lit. a)Ñd) din Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale. În sprijinul acestor
susþineri se aratã, în esenþã, cã în faza actelor
premergãtoare, deºi împotriva autorilor excepþiei au fost
efectuate numeroase activitãþi specifice urmãririi penale,
aceºtia nu au putut fi asistaþi de apãrãtor, deoarece nu
aveau calitatea de învinuiþi sau inculpaþi. Se mai susþine,
de asemenea, cã în faza actelor premergãtoare au fost
administrate probe fãrã ca autorii excepþiei sã fie asistaþi
de apãrãtori ºi fãrã sã li se aducã la cunoºtinþã învinuirea.
Analizând aceste susþineri, Curtea Constituþionalã constatã cã asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 6 alin. 1,
ale art. 172 alin. 1 ºi ale art. 224 din Codul de procedurã
penalã s-a mai pronunþat, de exemplu, prin Decizia nr. 210
din 26 octombrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 110 din 5 martie 2001, într-o cauzã
în care s-a invocat încãlcarea aceloraºi texte din
Constituþie ºi pe baza, în esenþã, a unei argumentãri
asemãnãtoare celei din prezentul dosar.
Cu acel prilej, respingând excepþia de neconstituþionalitate ridicatã, Curtea Constituþionalã a reþinut cã atât art. 6
alin. 1, cât ºi art. 172 alin. 1 din Codul de procedurã
penalã transpun în norme procedurale pentru inculpat, învinuit ºi celelalte pãrþi ale procesului penal, pe tot parcursul
procesului penal, principiul constituþional al dreptului de
apãrare, precum ºi dreptul acestora de a fi asistaþi
laapãrãtor. De asemenea, în conformitate cu dispoziþiile
art. 2 alin. 1 din Codul de procedurã penalã, ”Procesul
penal se desfãºoarã atât în cursul urmãririi penale, cât ºi în
cursul judecãþii, potrivit dispoziþiilor prevãzute de legeÒ.
Art. 224 din Codul de procedurã penalã reglementeazã
posibilitatea efectuãrii unor acte premergãtoare începerii
procesului penal. Faza actelor premergãtoare nu este parte
componentã a procesului penal ºi, într-adevãr, pentru
aceastã fazã nu este reglementatã asigurarea exercitãrii
dreptului la apãrare. Este de observat însã cã, potrivit prevederilor art. 224 alin. 1 din Codul de procedurã penalã,
actele premergãtoare se efectueazã ”în vederea începerii
urmãririi penaleÒ.
Începerea urmãririi penale se dispune, de principiu, in
rem, atunci când existã date cu privire la sãvârºirea unei
infracþiuni, astfel cum prevede art. 228 alin. 1 din Codul de
procedurã penalã, potrivit cãruia ”Organul de urmãrire penalã
sesizat în vreunul din modurile prevãzute în art. 221 dispune
prin rezoluþie începerea urmãririi penale, când din cuprinsul
actului de sesizare sau al actelor premergãtoare efectuate nu
rezultã vreunul din cazurile de împiedicare a punerii în miºcare
a acþiunii penale prevãzute în art. 10, cu excepþia celui de la
lit. b1)Ò. Începerea urmãririi penale se dispune in personam
numai dacã în acelaºi timp existã suficiente date ºi cu privire la persoana autorului infracþiunii.
Totodatã alin. 3 al art. 224 din Codul de procedurã
penalã prevede cã ”Procesul-verbal prin care se constatã
efectuarea unor acte premergãtoare poate constitui mijloc de
probãÒ. Rezultã deci cã în aceastã fazã, cu excepþia procesului-verbal menþionat în textul citat, nu pot fi efectuate
acte care sã constituie mijloace de probã în sensul prevederilor art. 64 din Codul de procedurã penalã ºi care sã
vizeze o anumitã persoanã, bãnuitã ca fiind autorul
infracþiunii.
Curtea a mai reþinut cã garantarea dreptului la apãrare
nu se poate asigura în afara procesului penal, înainte de
începerea urmãririi penale, când fãptuitorul nu are calitatea
procesualã de învinuit sau de inculpat. Efectuarea de cãtre
organele de urmãrire penalã a unor acte premergãtoare,
anterior începerii urmãririi penale, în vederea strângerii
datelor necesare pentru declanºarea procesului penal, nu

reprezintã momentul începerii procesului penal, ci aceste
acte se realizeazã tocmai pentru a se constata dacã sunt
sau nu temeiuri pentru începerea procesului penal.
Totodatã, în conformitate cu prevederile art. 224 din Codul
de procedurã penalã, procesul-verbal prin care se constatã
efectuarea unor acte premergãtoare poate constitui mijloc
de probã, dreptul la apãrare al învinuitului nu poate fi considerat ca fiind încãlcat, pentru cã acesta are posibilitatea
de a-l combate cu alt mijloc de probã.
Sub aspectul criticii potrivit cãreia textele din Codul de
procedurã penalã apreciate de cãtre autorii excepþiei ca
fiind neconstituþionale încalcã ºi prevederile art. 20 alin. (1)
din Constituþie, prin raportare la art. 6 pct. 3 lit. a)Ñd) din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, Curtea Constituþionalã a statuat prin aceeaºi
decizie cã art. 6 pct. 3 din convenþie reglementeazã
drepturile acuzatului. În sensul acestui articol noþiunea de
”acuzatÒ priveºte persoana cãreia i se imputã, formal ºi
explicit sau implicit, prin efectuarea unor acte de urmãrire
penalã îndreptate împotriva sa, sãvârºirea unei infracþiuni.
Potrivit regulilor procedurii penale române asemenea acte
se efectueazã doar în cursul procesului penal, în condiþiile
asigurãrii exercitãrii dreptului la apãrare prevãzut la art. 24
din Constituþie.
Aºa fiind, Curtea a respins ºi sub acest aspect excepþia
de neconstituþionalitate ridicatã.
Întrucât nu au intervenit împrejurãri noi de naturã sã
modifice acestã jurisprudenþã, Curtea Constituþionalã
urmeazã sã respingã excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 ºi ale art. 224
din Codul de procedurã penalã.
II. Cea de-a doua criticã de neconstituþionalitate priveºte
dispoziþiile art. 147 alin. 2 ºi ale art. 258 din Codul penal,
în legãturã cu care se susþine cã încalcã prevederile
constituþionale ale art. 72 alin. (3) lit. i) ºi l).
În esenþã, autorii excepþiei susþin cã dispoziþiile art. 147,
precum ºi ale art. 258 din Codul penal sunt
neconstituþionale, întrucât anuleazã distincþia fãcutã de
Constituþie între regimul juridic al funcþionarilor publici ºi
regimul general al raporturilor de muncã.
Analizând aceste susþineri, Curtea Constituþionalã constatã cã în legãturã cu constituþionalitatea prevederilor
art. 147 alin. 2 ºi ale art. 258 din Codul penal Curtea s-a
mai pronunþat, ºi anume prin Decizia nr. 192 din
12 octombrie 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 11 din 9 februarie 2001.
Prin acea decizie, respingând excepþia de
neconstituþionalitate, într-o cauzã în care s-a invocat
încãlcarea aceloraºi prevederi constituþionale ºi s-au formulat aceleaºi critici ca ºi în prezentul dosar, Curtea
Constituþionalã a reþinut urmãtoarele:
Constituþia nu defineºte nici noþiunea de ”funcþionar
publicÒ ºi nici pe cea de ”alþi funcþionariÒ, definirea ºi reglementarea statutului acestor categorii de salariaþi fiind de
domeniul legii. Înþelesul acestor noþiuni este stabilit, pe de
o parte, în art. 147 din Codul penal, iar pe de altã parte,
în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici.
Deosebirile dintre cele douã reglementãri legale nu reprezintã însã o problemã de constituþionalitate, ci una de interpretare ºi de aplicare a legilor, ceea ce excede
competenþei Curþii Constituþionale, care, potrivit dispoziþiilor
art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, republicatã, ”[É] nu se poate pronunþa asupra modului de interpretare ºi aplicare a legii, ci numai asupra înþelesului sãu contrar
ConstituþieiÒ. Or, aºa cum s-a statuat în jurisprudenþa
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constantã a Curþii (de exemplu, prin Decizia nr. 88 din
2 iunie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 207 din 3 iunie 1998), constituþionalitatea unei
dispoziþii legale nu poate fi examinatã prin raportare la o
altã dispoziþie legalã, ci doar prin raportare la o normã
constituþionalã.
În ceea ce priveºte susþinerea potrivit cãreia textele de
lege criticate contravin prevederilor art. 72 alin. (3) lit. i) ºi
l) din Constituþie, care stabilesc cã statutul funcþionarilor
publici ºi regimul general al raporturilor de muncã se reglementeazã prin lege organicã, prin Decizia nr. 192 din
12 octombrie 2000 Curtea Constituþionalã a reþinut cã
aceste prevederi constituþionale nu sunt incidente în cauzã.
Aceasta deoarece atât Codul penal, cât ºi Legea
nr. 188/1999 privind statutul funcþionarilor publici sunt legi
organice. Prin aceeaºi decizie s-a mai reþinut cã art. 258
din Codul penal prevede incriminarea faptelor prevãzute la
art. 246Ñ250 din acelaºi cod ºi în cazurile în care autorul

5

nu are calitatea de funcþionar public, ci este un alt
funcþionar, fãcând distincþie doar sub aspectul limitelor
pedepsei aplicabile. Stabilirea condiþiilor pentru îndeplinirea
cerinþei de subiect activ calificat în cazul anumitor
infracþiuni intrã în atribuþiile exclusive ale legiuitorului. De
altfel, Curtea Constituþionalã în jurisprudenþa sa (de exemplu, prin Decizia nr. 81 din 15 iulie 1996, rãmasã definitivã
prin Decizia nr. 76 din 22 aprilie 1997, ambele publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 10 septembrie 1997) a reþinut în mod constant cã noþiunea generalã de funcþionar nu este de nivel constituþional, iar
reglementãrile referitoare la ”funcþionarÒ, inclusiv cele legate
de infracþiunile sãvârºite de funcþionari, sunt de nivelul legii.
Argumentele ce au fundamentat aceastã soluþie îºi
menþin valabilitatea ºi în prezenta cauzã, deoarece nu au
intervenit motive sau elemente noi care sã determine
reconsiderarea jurisprudenþei Curþii.

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 alin. (3) ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de voturi în
ceea ce priveºte dispoziþiile art. 224 din Codul de procedurã penalã,
CURTEA

În numele legii
DECIDE:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1, ale art. 172 alin. 1 ºi ale art. 224 din
Codul de procedurã penalã, precum ºi ale art. 147 alin. 2 ºi ale art. 258 din Codul penal, excepþie ridicatã de Cezara
Cecilia Bebiº, Zora Mihaela Mincu ºi Marian Petrescu în Dosarul nr. 18.518/2000 al Judecãtoriei Sectorului 2, municipiul
Bucureºti.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 8 mai 2001.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

HOTÃRÂRI

ALE

Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind punerea în circulaþie a noilor tipuri de paºapoarte româneºti
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 28 din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997
privind regimul paºapoartelor în România, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 216/1998,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se stabilesc noile tipuri de paºapoarte
româneºti prezentate în anexele nr. 1Ñ5.
(2) Punerea în circulaþie a noilor tipuri de paºapoarte se
face de autoritãþile abilitate prin lege, dupã epuizarea stocului existent la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 2. Ñ (1) Paºapoartele eliberate pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei hotãrâri, aflate asupra deþinãtorilor,
vor fi retrase treptat din circulaþie.
(2) Valabilitatea paºapoartelor prevãzute la alin. (1) nu
se mai prelungeºte dupã punerea în circulaþie a noilor tipuri
de paºapoarte.
Art. 3. Ñ (1) Pentru confecþionarea noilor tipuri de
paºapoarte se abiliteazã Secretariatul General al

Guvernului, prin Regia Autonomã ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÒ, în calitate de producãtor,
sã organizeze licitaþie publicã internaþionalã, în colaborare
cu Ministerul Administraþiei Publice, Ministerul de Interne,
Ministerul Afacerilor Externe ºi Ministerul Finanþelor Publice.
(2) Licitaþia publicã se organizeazã, în condiþiile legii, în
vederea desemnãrii unui furnizor unic care va asigura:
a) confecþionarea ºi livrarea unui prim lot de un milion
de paºapoarte simple de tip nou, realizate în conformitate
cu cerinþele Uniunii Europene, pentru facilitarea integrãrii
României în structurile acesteia;
b) livrarea echipamentelor necesare pentru emiterea ºi
citirea opticã a noilor tipuri de paºapoarte;

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 272/25.V.2001

c) livrarea utilajelor tipografice, tehnologiilor, materiilor
prime ºi materialelor necesare în vederea producerii în
România a noilor tipuri de paºapoarte, dupã epuizarea
lotului de un milion de paºapoarte simple prevãzut la
lit. a).
Art. 4. Ñ Se aprobã caietul de sarcini ºi instrucþiunile
de participare la licitaþia publicã, prevãzute în anexele nr. 6
ºi 7*).
Art. 5. Ñ Sumele necesare pentru finanþarea operaþiunilor prevãzute la art. 3 alin. (2) se asigurã de furnizorul
declarat câºtigãtor în urma licitaþiei publice ºi se restituie
acestuia de producãtor, pe mãsura eliberãrii paºapoartelor
cãtre beneficiarii interni.
Art. 6. Ñ (1) Paºapoartele se elibereazã titularului dupã
achitarea costului paºaportului, al operaþiunilor de emitere
a acestuia ºi a taxelor consulare, stabilite potrivit reglementãrilor legale.
(2) Costul paºapoartelor ºi taxele consulare percepute
în lei pentru eliberarea paºapoartelor în þarã sau în
strãinãtate se încaseazã prin unitãþile Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni, prin Banca Comercialã Românã Ñ S.A. ºi
prin alte bãnci abilitate, în baza convenþiilor încheiate cu
acestea, precum ºi prin unitãþi ale trezoreriei statului.

(3) Costul paºapoartelor ºi taxele consulare percepute
în dolari S.U.A. sau în moneda þãrii de reºedinþã pentru
eliberarea paºapoartelor în strãinãtate se încaseazã de
cãtre misiunile diplomatice ºi oficiile consulare, potrivit
instrucþiunilor emise de Ministerul Afacerilor Externe.
(4) Unitãþile Casei de Economii ºi Consemnaþiuni, Banca
Comercialã Românã Ñ S.A. ºi celelalte bãnci abilitate, precum ºi unitãþile trezoreriei statului ºi Ministerul Afacerilor
Externe vireazã costul paºapoartelor în contul Regiei
Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ,
iar veniturile realizate din taxele consulare, în lei, la bugetul de stat, potrivit legii. Taxele consulare încasate în
valutã pentru serviciile prestate în strãinãtate de misiunile
diplomatice ºi oficiile consulare se reþin de Ministerul
Afacerilor Externe ºi se utilizeazã în regim extrabugetar,
potrivit Ordonanþei Guvernului nr. 33/1996 (aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 33/1997).
Art. 7. Ñ Anexele nr. 1Ñ7 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 8. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 757/1993 privind punerea în circulaþie a noilor tipuri de paºapoarte româneºti,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24
din 26 ianuarie 1994.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministru de interne,
Ioan Rus
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu

p. Ministrul afacerilor externe,
Mihnea Motoc,
secretar de stat
Ministrul integrãrii europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 9 mai 2001.
Nr. 460.
*) Anexele nr. 6 ºi 7 se comunicã instituþiilor interesate.
ANEXA Nr. 1
TIPUL DE PAªAPORT SIMPLU

Culoarea copertei:
Mãrimea:
Numãrul de pagini:
Seria paºaportului:
Numerotarea paginilor:
Fila informatizatã:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Protecþia filei informatizate:
Pagini rezervate pentru menþiuni ale autoritãþilor române:

Pagini pentru vize
Pagina cuprinzând instrucþiuni, obligaþii
Hârtie:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Roºu închis
125 x 88 mm
32
Perforatã pe toate filele, exclusiv pe fila informatizatã
Tipãritã pe paginile 3 ºi 32
Tipãritã în partea de jos a fiecãrei pagini
Prinsã prin coasere în carnet în momentul confecþionãrii
Datele de identitate a titularului (numele, prenumele,
data naºterii, locul naºterii, data ºi organul emitent, data
valabilitãþii, codul numeric personal Ñ C.N.P.)
Cetãþenia
Seria paºaportului
Semnãtura titularului
Datele informatizate citibile optic
Fotografia titularului digitalizatã direct pe fila informatizatã
Film special multistrat laminabil
Semne particulare
Domiciliu
Prelungirea valabilitãþii
Însoþitori

Ñ Specialã, filigran, elemente de siguranþã.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 272/25.V.2001

ANEXA Nr. 2
TIPUL DE PAªAPORT DIPLOMATIC

Culoarea copertei:
Mãrimea:
Numãrul de pagini:
Seria paºaportului:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Numerotarea paginilor:
Fila informatizatã:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Protecþia filei informatizate:
Pagini rezervate pentru menþiuni ale autoritãþilor române:
Pagini pentru vize
Pagina cuprinzând instrucþiuni, obligaþii
Hârtie:

Ñ
Ñ
Ñ

Neagrã
125 x 88 mm
32
Perforatã pe toate filele, exclusiv pe fila informatizatã
Tipãritã pe paginile 3 ºi 32
Tipãritã în partea de jos a fiecãrei pagini
Prinsã prin coasere în carnet în momentul confecþionãrii
Datele de identitate a titularului (numele, prenumele,
data naºterii, locul naºterii, data ºi organul emitent, data
valabilitãþii, codul numeric personal Ñ C.N.P.)
Cetãþenia
Seria paºaportului
Semnãtura titularului
Datele informatizate citibile optic
Fotografia titularului digitalizatã direct pe fila informatizatã
Film special multistrat laminabil
Prelungirea valabilitãþii
Însoþitori

Ñ Specialã, filigran, elemente de siguranþã.
ANEXA Nr. 3

TIPUL DE PAªAPORT DE SERVICIU

Culoarea copertei:
Mãrimea:
Numãrul de pagini:
Seria paºaportului:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Numerotarea paginilor:
Fila informatizatã:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Protecþia filei informatizate:
Pagini rezervate pentru menþiuni ale autoritãþilor române:
Pagini pentru vize
Pagina cuprinzând instrucþiuni, obligaþii
Hârtie:

Ñ
Ñ
Ñ

Albastru închis
125 x 88 mm
32
Perforatã pe toate filele, exclusiv pe fila informatizatã
Tipãritã pe paginile 3 ºi 32
Tipãritã în partea de jos a fiecãrei pagini
Prinsã prin coasere în carnet în momentul confecþionãrii
Datele de identitate a titularului (numele, prenumele,
data naºterii, locul naºterii, data ºi organul emitent, data
valabilitãþii, codul numeric personal Ñ C.N.P.)
Cetãþenia
Seria paºaportului
Semnãtura titularului
Datele informatizate citibile optic
Fotografia titularului digitalizatã direct pe fila informatizatã
Film special multistrat laminabil
Prelungirea valabilitãþii
Însoþitori

Ñ Specialã, filigran, elemente de siguranþã.
ANEXA Nr. 4

TIPUL DE PAªAPORT CONSULAR

Culoarea copertei:
Mãrimea:
Numãrul de pagini:
Seria paºaportului:
Numerotarea paginilor:
Pagina cu datele de identificare:

Pagini rezervate pentru menþiuni ale autoritãþilor române:

Pagini pentru vize
Pagina cuprinzând instrucþiuni, obligaþii
Hârtie:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Verde închis
125 x 88 mm
12
Tipãritã pe fiecare paginã în partea de jos
Tipãritã pe fiecare paginã în partea de sus
Fotografia titularului (aplicatã pe paginã)
Numele, prenumele, data naºterii, locul naºterii
Organul emitent
Data expirãrii
Semne particulare
Semnãtura titularului
Domiciliul
Prelungirea valabilitãþii
Însoþitori

Ñ Specialã, filigran, elemente de siguranþã.
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ANEXA Nr. 5

ROMANIA

ROMANIA

P ASAPOR T

P A S A P O RT
D IP L O M A T IC

ROMANIA

ROMANIA

P ASAPOR T
DE S E R VI C I U

P A S A P O RT
CO N S U L A R
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 214/2001 privind transmiterea unor imobile,
situate în municipiul Bucureºti, din administrarea Regiei Autonome ”LocatoÒ
în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 214/2001 privind transmiterea unor imobile, situate în municipiul
Bucureºti, din administrarea Regiei Autonome ”LocatoÒ în
administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului
Protocolului de StatÒ, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 60 din 5 februarie 2001, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Se aprobã transmiterea unui numãr de 11
imobile, având datele de identificare prevãzute în anexa
nr. 1, din domeniul privat al statului ºi din administrarea
Regiei Autonome ÇLocatoÈ în domeniul public al statului ºi
în administrarea Regiei Autonome ÇAdministraþia
Patrimoniului Protocolului de StatÈ.Ò

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 2. Ñ (1) Se aprobã transmiterea unui numãr de
40 de imobile, proprietate privatã a statului, având datele
de identificare prevãzute în anexa nr. 2, din administrarea
Regiei Autonome ÇLocatoÈ în administrarea Regiei
Autonome ÇAdministraþia Patrimoniului Protocolului de
StatÈ.Ò
3. Anexa nr. 1 ”Datele de identificare a imobilelor care
se transmit din domeniul privat al statului ºi din administrarea Regiei Autonome ÇLocatoÈ în domeniul public al
statului ºi în administrarea Regiei Autonome
ÇAdministraþia Patrimoniului Protocolului de StatÈÒ ºi
anexa nr. 2 ”Datele de identificare a imobilelor, proprietate
privatã a statului, care se transmit din administrarea
Regiei Autonome ÇLocatoÈ în administrarea Regiei
Autonome ÇAdministraþia Patrimoniului Protocolului de
StatÈÒ se înlocuiesc cu anexele nr. 1 ºi 2 la prezenta
hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General
al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 9 mai 2001.
Nr. 462.
ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului ºi din administrarea Regiei Autonome ”LocatoÒ
în domeniul public al statului ºi în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
Adresa imobilului
Nr.
crt.

Tipul spaþiului locativ

Numãrul
de
camere

Suprafaþa
construitã
desfãºuratã
(m2)

Suprafaþa
terenului
(m2)

Nr.

Sc.

1. Ionescu Gion

13

Ñ

Ñ

Ñ

Vilã + garaj

8

251

2. Nicolae Bãlcescu

35

A

5

10

Apartament

4

153

9,01

3. Mihai Eminescu

124

B2

2

8

Apartament

4

143

35,55

4. Mihai Eminescu

124

C

7

15

Apartament

4

185

45,99

5. Tache Ionescu

1

Ñ

2

5

Apartament

5

115

22,18

6. Kiseleff

55

Vila 9

Parter

2

Apartament

5

124

934

7. Mãrãºti

4

Ñ

Parter

1

Apartament

5

180

111,98

8. Mãrãºti

4

Ñ

2

3

Apartament

5

174

108,14

9. Calea Victoriei

91Ð93

B

4

14

Apartament

5

158

610,07

10. Mihai Eminescu

124

B1

2

8

Apartament

4

165,30

39,89

11. Argentina

33

Ñ

Ñ

1

Apartament

5

227,20

Ñ

Strada

Et.

Ap.

235
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ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate privatã a statului care se transmit din administrarea Regiei Autonome ”LocatoÒ
în administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
Adresa imobilului
Nr.
crt.

Strada

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ardeleni
Ardeleni
Nicolae Bãlcescu
Iancu de Hunedoara
Iancu de Hunedoara
Iancu de Hunedoara
Iancu de Hunedoara
Iancu de Hunedoara
Icoanei
Icoanei
Icoanei
Icoanei
Icoanei

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ªtirbei Vodã
Turda
Turda
Turda
Turda
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Aurel Vlaicu
Alexandru
Avram Iancu
Gen. Ion Florescu
Dr. Grigore Mora
Alexandru Philippide
Romulus
Romulus
Sfântul Spiridon
Muzeul Zambaccian
Prof. Zossima Demarat

Tipul spaþiului locativ

Numãrul
de
camere

Suprafaþa
construitã
desfãºuratã
(m2)

Nr.

Sc.

Et.

1
1
32Ð34
66
66
66
66
66
110
110
110
110
110

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

1
5
4
7
7
8
9
9
5
6
7
8
10

5
24
15
54
56
57
59
62
17
21
22
25
32+33

Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament

3
3
3
3
4
3
4
4
2
3
2
2
5

64,95
64,95
118,42
70,70
89,65
70,70
89,65
89,65
68,65
98,30
77,25
77,25
166,35

17
120
120
120
120
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
12
8
1
39
15
4
6
10
17
8

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

2
parter
1
3
4
parter
1
1
1
3
4
4
4
5
6
6
6
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

4
1
5
14
18
4
6
49
52
57
61
62
64
67
70
71
72
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Apartament
Vilã + garaj
Vilã + garaj
Vilã
Vilã + garaj
Vilã
Vilã
Vilã
Vilã
Vilã
Vilã

5
3
3
4
4
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
10
6
28
11
15
12
15
6
16
12

138,65
67,40
67,35
81,45
81,45
50,25
51,90
65,95
50,30
65,95
65,95
53,10
50,30
53,65
53,10
53,65
50,30
571,00
431,00
868,00
630,00
517,00
810,00
683,00
357,00
642,00
522,00

Ap.

Suprafaþa
terenului
(m2)

11,50
11,50
114,70
10,86
13,78
10,86
13,78
13,78
17,88
25,61
20,12
20,12
18,12
25,22
26,36
9,00
8,97
10,85
10,85
9,16
6,48
8,23
6,28
8,23
8,23
6,63
6,28
6,69
6,63
6,65
6,28
611,35
657,00
228,90
552,50
281,26
591,30
689,00
317,95
493,23
435,30

NOTÃ:

Regia Autonomã ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ preia ºi este þinutã de obligaþiile contractuale ale
Regiei Autonome ”LocatoÒ asupra imobilelor prevãzute la poziþiile nr. 31Ð40.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea modelelor listelor electorale pentru alegerile locale parþiale
din perioada 2001Ð2004
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, precum ºi ale art. 17 ºi ale art. 104 alin. (1) din Legea
nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ La alegerile locale parþiale care vor fi
organizate în perioada 2001Ð2004 se utilizeazã modelul
copiilor de pe listele electorale permanente, precum ºi
modelul listelor electorale speciale, suplimentare ºi sepa-

rate, aprobate pentru alegerile locale din anul 2000,
potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 297/2000, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din
20 aprilie 2000.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã

Bucureºti, 17 mai 2001.
Nr. 471.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor
alegerilor locale parþiale din perioada 2001Ð2004, a modelului certificatului doveditor
al alegerii consilierilor locali ºi a primarilor, precum ºi a consilierilor judeþeni
ºi a modelului adeverinþei privind exercitarea dreptului de vot
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 104 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind
alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ La alegerile locale parþiale din perioada
2001Ð2004 se utilizeazã procesele-verbale pentru constatarea
rezultatului alegerilor, certificatul doveditor al alegerii consilierilor
locali ºi a primarilor, precum ºi a consilierilor judeþeni ºi ade-

verinþa privind exercitarea dreptului de vot, ale cãror modele
sunt stabilite conform Hotãrârii Guvernului nr. 337/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din
3 mai 2000, ºi care vor fi adaptate în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul dezvoltãrii ºi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Bucureºti, 17 mai 2001.
Nr. 472.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile locale parþiale
din perioada 2001Ñ2004
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 47 ºi 48 din Legea nr. 70/1991 privind
alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ La alegerile locale parþiale din perioada
2001Ñ2004 se utilizeazã buletinele de vot ale cãror
modele sunt stabilite prin Hotãrârea Guvernului

nr. 295/2000, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 168 din 20 aprilie 2000, ºi care vor fi adaptate în mod corespunzãtor.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 mai 2001.
Nr. 473.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea modelelor ºtampilelor care vor fi folosite la alegerile locale parþiale
din perioada 2001Ð2004
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 104 alin. (1) din Legea nr. 70/1991 privind
alegerile locale, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã modelele ºtampilelor care vor
fi utilizate la alegerile locale parþiale din perioada

2001Ð2004, prevãzute în anexele nr. 1Ð4 care fac parte
integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 mai 2001.
Nr. 474.
ANEXA Nr. 1
MODELUL

ºtampilei cu menþiunea ”VotatÒ

NOTÃ:

ªtampila se confecþioneazã ºi se distribuie în judeþe prin grija Ministerului Administraþiei
Publice care stabileºte ºi dimensiunea acesteia, potrivit art. 64 alin. (4) din Legea nr. 70/1991,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
*) Se înscrie anul în care se desfãºoarã alegerile.
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ANEXA Nr. 2
MODELUL

ºtampilei biroului electoral de circumscripþie comunalã, orãºeneascã,
municipalã ºi de sector al municipiului Bucureºti

NOTÃ:

Ñ Tuºul pentru ºtampile va fi de aceeaºi culoare pe teritoriul unei circumscripþii electorale
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
Ñ Dimensiunile ºtampilei se stabilesc de prefect, astfel încât toate datele înscrise sã fie lizibile.
Ñ ªtampila se confecþioneazã prin grija prefectului.
***) Se înscrie denumirea judeþului.
***) Se înscrie denumirea comunei, oraºului sau municipiului.
***) Se înscrie cuvântul ”sectorulÒ urmat de numãrul acestuia.

ANEXA Nr. 3
MODELUL

ºtampilei biroului electoral judeþean ºi al municipiului Bucureºti

NOTÃ:

Ñ ªtampila se confecþioneazã prin grija prefectului.
Ñ Dimensiunile ºtampilei se stabilesc de prefect, astfel încât toate datele înscrise sã fie lizibile.
*) Se înscrie denumirea judeþului.
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ANEXA Nr. 4
MODELUL

ºtampilei de control a secþiei de votare

NOTÃ:

Ñ Tuºul pentru ºtampile va fi de aceeaºi culoare pe teritoriul unei circumscripþii electorale
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
Ñ Dimensiunile ºtampilei se stabilesc de prefect, astfel încât toate datele înscrise sã fie lizibile.
Ñ ªtampila se confecþioneazã prin grija prefectului.
****)
****)
****)
****)

Se
Se
Se
Se

înscrie
înscrie
înscrie
înscrie

denumirea judeþului.
denumirea comunei, oraºului sau a municipiului, dupã caz.
numãrul secþiei de votare, conform numerotãrii fãcute prin dispoziþie a primarului.
numãrul sectorului.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind asigurarea hârtiei necesare pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerilor locale parþiale
din perioada 2001Ñ2004
În temeiul prevederilor art.107 din Constituþia României ºi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ La alegerile locale parþiale din perioada
2001Ñ2004 cantitatea de hârtie necesarã pentru
tipãrirea buletinelor de vot ºi a formularelor proceselorverbale de constatare a rezultatului alegerilor va fi furnizatã unitãþilor administrativ-teritoriale în care se
organizeazã alegeri, de cãtre Administraþia Naþionalã a
Rezervelor de Stat.

Art. 2. Ñ (1) Administraþia Naþionalã a Rezervelor de
Stat va achiziþiona din þarã cantitatea de hârtie, în
funcþie de necesarul solicitat.
(2) Ministerul Administraþiei Publice ºi Administraþia
Naþionalã a Rezervelor de Stat vor stabili de comun
acord cantitatea de hârtie necesarã în vederea organizãrii alegerilor locale parþiale, în funcþie de numãrul
unitãþilor administrativ-teritoriale în care se organizeazã
alegeri ºi de numãrul de alegãtori.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 17 mai 2001.
Nr. 475.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 272/25.V.2001

15

ACTE ALE CASEI NAÞIONALE DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
ªI COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA
CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

ORDIN
pentru modificarea Normelor privind modul de încasare a contribuþiilor
la asigurãrile sociale de sãnãtate, aprobate prin Ordinul preºedintelui Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate nr. 74/2000
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
având în vedere:
Ñ art. 52 ºi art. 54 alin. (2) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ art. 5 pct. 1 ºi art. 7 din Statutul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate nr. 37/2001;
Ñ Referatul de aprobare comun nr. 656 din 10 mai 2001 al Direcþiei juridic ºi contencios ºi nr. 137 din 14 mai
2001 al Direcþiei salarizare, aprobat de directorul general al Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
în temeiul prevederilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ

Normele privind modul de încasare a con-

tribuþiilor la asigurãrile sociale de sãnãtate, aprobate prin
Ordinul preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de
Sãnãtate nr. 74/2000, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000, se modificã
dupã cum urmeazã:

Ñ Alineatul 3 al literei c) de la punctul 1 din capitolul B
va avea urmãtorul cuprins:
”Pentru persoanele fizice care nu sunt asigurate în
condiþiile prevãzute la lit. a) ºi b) cota de 7% li se va
calcula la nivelul unui salariu minim brut pe þarã, stabilit
prin hotãrâre a Guvernului;Ò
Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,
prof. univ. dr. Eugeniu Þurlea
Bucureºti, 16 mai 2001.
Nr. 322.
CASA NAÞIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
Nr. 323/17 mai 2001

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
Nr. 1.808/17 mai 2001

ORDIN
pentru modificarea art. 57 alin. (3) lit. c) din Normele metodologice de aplicare
a Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului
asigurãrilor sociale de sãnãtate pentru anul 2001, aprobate prin Ordinul
preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi al preºedintelui Colegiului Medicilor
din România nr. 269/79/2001
Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi preºedintele Colegiului Medicilor din România,
în temeiul prevederilor:
Ñ Ordinului preºedintelui Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 37 din 21 martie 2001 privind aprobarea
Statutului Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29
martie 2001;
Ñ Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
Ñ Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Colegiului
Medicilor din România, republicatã,
emit urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Normele metodologice de aplicare a
Contractului-cadru privind condiþiile acordãrii asistenþei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate
pentru anul 2001, aprobate prin Ordinul preºedintelui Casei

Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate ºi al preºedintelui
Colegiului Medicilor din România nr. 269/79/2001, publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 bis din
15 ianuarie 2001, se modificã dupã cum urmeazã:

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 272/25.V.2001

Ñ Litera c) a alineatului (3) al articolului 57 va avea
urmãtorul cuprins:
”c) numãrul de internãri contractat în anul 2001 se stabileºte pe baza numãrului de internãri negociat între casele
de asigurãri de sãnãtate ºi furnizorii de servicii medicale
spitaliceºti. Negocierea numãrului de internãri are la bazã
numãrul de internãri realizate în anul 2000 de furnizorii de
servicii medicale spitaliceºti, care poate fi depãºit numai în
situaþii justificate ºi bine documentate, cu încadrarea în fondurile aprobate cu aceastã destinaþie. Spitalele din reþeaua
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei, la contractarea numãrului
de internãri cu casele de asigurãri de sãnãtate judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, pe raza administrativ-teritorialã în care acestea îºi au sediul, vor avea în vedere
numãrul de internãri aferent asiguraþilor, indiferent de casa
de asigurãri de sãnãtate judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti, la care se vireazã contribuþia de asigurãri sociale de sãnãtate. La contractarea numãrului de internãri cu
Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii Naþionale, Ordinii
Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti
aceste spitale vor avea în vedere numai numãrul de
internãri aferent asiguraþilor care vireazã contribuþia de asigurãri de sãnãtate la Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a
Apãrãrii Naþionale, Ordinii Publice, Siguranþei Naþionale ºi
Autoritãþii Judecãtoreºti. La contractarea numãrului de
internãri cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate a
Transporturilor aceste spitale vor avea în vedere numai
numãrul de internãri aferent asiguraþilor care vireazã contribuþia de asigurãri de sãnãtate la Casa de Asigurãri de
Sãnãtate a Transporturilor.
Spitalele din reþeaua apãrãrii, ordinii publice, siguranþei
naþionale ºi autoritãþii judecãtoreºti încheie contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceºti numai cu Casa
Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii Naþionale, Ordinii

Publice, Siguranþei Naþionale ºi Autoritãþii Judecãtoreºti, iar
spitalele din reþeaua Ministerului Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei vor încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceºti numai cu Casa de
Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor, avându-se în
vedere la contractare numãrul de internãri pentru asiguraþi,
indiferent de casa de asigurãri de sãnãtate la care se
vireazã contribuþia de asigurãri sociale de sãnãtate pentru
aceºtia.
Modalitatea de decontare a serviciilor medicale spitaliceºti furnizate de spitalele din reþeaua apãrãrii, ordinii
publice, siguranþei naþionale ºi autoritãþii judecãtoreºti, precum ºi de spitalele din reþeaua Ministerului Lucrãrilor
Publice, Transporturilor ºi Locuinþei, asiguraþilor pentru care
se vireazã contribuþia de asigurãri de sãnãtate la casele de
asigurãri de sãnãtate judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, precum ºi modalitatea de decontare a serviciilor
medicale spitaliceºti furnizate de spitalele din reþeaua
Ministerului Sãnãtãþii ºi Familiei asiguraþilor pentru care se
vireazã contribuþia la alte case de asigurãri de sãnãtate
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, decât cea de
pe raza administrativ-teritorialã în care spitalele îºi au
sediul se vor stabili prin ordin al preºedintelui Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu avizul Ministerului
Sãnãtãþii ºi Familiei.
În cazul în care într-un spital se realizeazã un numãr
mai mic de internãri în unele secþii economiile realizate vor
fi utilizate pentru plata unui numãr mai mare de internãri la
nivelul altor secþii din cadrul spitalului, unde aceasta se
justificã.Ò
Art. II. Ñ Aceastã modificare este valabilã pentru anul
2001.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate,

Preºedintele Colegiului Medicilor din România,

prof. univ. dr. Eugeniu Þurlea

prof. dr. Mircea Cintezã
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