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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 30
din 29 ianuarie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
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Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ºi
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completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Kšntes
Gheorghe Coloman ºi alþii în Dosarul nr. 3.170/2002 al
Judecãtoriei Sfântu Gheorghe.
La apelul nominal lipsesc autorii excepþiei ºi celelalte
pãrþi, faþã de care procedura de citare este legal
îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenþa în materie a Curþii Constituþionale, pune concluzii
de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca
neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 23 septembrie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 3.170/2002, Judecãtoria Sfântu Gheorghe a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 lit. r) din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Excepþia a fost ridicatã
de Kšntes Gheorghe Coloman ºi alþii într-o cauzã civilã ce
are ca obiect revendicare mobiliarã Ñ restituire de bunuri
din metale preþioase.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate, autorii
acesteia susþin cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor constituþionale ale art. 16 alin. (1), întrucât
creeazã o situaþie inechitabilã ºi discriminatorie între persoanele care introduc cereri la instanþele judecãtoreºti pentru restituirea imobilelor preluate abuziv de stat sau de alte
persoane juridice în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie 1989, pe de o parte, pentru care instituie scutirea de
plata taxei judiciare de timbru, ºi persoanele care se adreseazã justiþiei pentru restituirea bunurilor mobile, preluate
abuziv în aceeaºi perioadã, în privinþa cãrora nu se instituie acelaºi regim, al scutirii de plata taxei judiciare de timbru.
Judecãtoria Sfântu Gheorghe apreciazã cã excepþia
este neîntemeiatã, deoarece instituirea de cãtre legiuitor a
unor excepþii de la regula generalã a plãþii taxelor judiciare
de timbru nu constituie o discriminare sau o încãlcare
adusã principiului egalitãþii în drepturi, consacrat de art. 16
alin. (1) din Constituþie, ci o prerogativã constituþionalã a
legiuitorului.
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,
iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu
modificãrile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al
instituþiei Avocatul Poporului.
Guvernul, invocând jurisprudenþa în materie a Curþii
Constituþionale, aratã cã excepþia de neconstituþionalitate a
art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 este neîntemeiatã. În
acest sens, apreciazã cã ”funcþionarea justiþiei ca serviciu
public presupune angajarea unor cheltuieli suportate de la
bugetul de stat, ºi nu gratuitatea accesului la justiþie,
legiuitorul fiind suveran în a acorda scutiri de la plata taxelor judiciare de timbru în considerarea anumitor situaþii
determinate.Ò Totodatã precizeazã cã, la data invocãrii
excepþiei de neconstituþionalitate, în legislaþia în vigoare nu
existau reglementãri care sã stipuleze scutiri de la plata
taxelor judiciare de timbru pentru acþiunile ºi cererile în
justiþie referitoare la restituirea obiectelor din metale
preþioase preluate abuziv. Ulterior însã, prin Legea
nr. 362/2003 privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 24/2003 pentru perfecþionarea cadrului legislativ privind
regimul metalelor preþioase în România, a fost reglementatã

aceastã omisiune a legiuitorului, motiv pentru care critica de
neconstituþionalitate a rãmas fãrã obiect.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziþiile legale criticate sunt constituþionale, întrucât, prin instituirea unei
excepþii de la regula generalã a plãþii taxelor judiciare de
timbru, fãrã a face nici o diferenþiere între contribuabili, nu
se realizeazã o discriminare sau o atingere adusã principiului constituþional al egalitãþii în drepturi. De asemenea,
aratã cã este justificat ca persoanele care se adreseazã
autoritãþilor judecãtoreºti sã contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiþie. Prin urmare,
regula este cea a timbrãrii acþiunilor în justiþie, excepþiile
fiind posibile numai în mãsura în care sunt stabilite de
legiuitor.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi ale Avocatului Poporului, raportul întocmit în
cauzã de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate raportate la prevederile Constituþiei
republicate, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din Constituþie,
republicatã, ale art. 1 alin. (1), 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. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997. Aceste dispoziþii au fost modificate ºi completate prin Ordonanþa
Guvernului nr. 11 din 29 ianuarie 1998, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie
1998, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 112 din 5 iunie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 212 din 9 iunie 1998.
Dispoziþiile legale criticate au urmãtorul conþinut:
Art. 15 lit. r): ”Sunt scutite de taxe judiciare de timbru
acþiunile ºi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cãilor de
atac, referitoare la: [...]
r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte
persoane juridice în perioada 6 martie 1945 Ñ 22 decembrie
1989, precum ºi cererile accesorii ºi incidente.Ò
În susþinerea neconstituþionalitãþii acestui text de lege,
autorii
excepþiei
invocã
încãlcarea
prevederilor
constituþionale ale art. 16 alin. (1), potrivit cãrora ”Cetãþenii
sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi
fãrã discriminãriÒ, considerând cã discriminarea este creatã
de omisiunea legiuitorului de a reglementa expres scutirea
de plata taxei de timbru a cererilor de revendicare a bunurilor mobile preluate abuziv de cãtre stat în perioada
comunistã.
Examinând excepþia, Curtea constatã cã asupra constituþionalitãþii dispoziþiilor art. 15 lit. r) din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Curtea s-a pronunþat prin
numeroase decizii, precum Decizia nr. 22 din 8 februarie
2000, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 452 din 13 septembrie 2000, ºi Decizia nr. 203 din
26 iunie 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 621 din 2 octombrie 2001.
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Cu acele prilejuri, Curtea a reþinut cã instituirea de cãtre
legiuitor a unor scutiri de taxe de timbru pentru anumite
categorii de cereri nu face nici o diferenþiere între contribuabili ºi nu constituie o discriminare sau o atingere adusã
principiului constituþional al egalitãþii în drepturi, prevãzut de
art. 16 alin. (1) din Constituþie, republicatã. Sub acest
aspect, Curtea Constituþionalã a stabilit, în mod constant,
în jurisprudenþa sa, cã principiul egalitãþii nu înseamnã uniformitate, aºa încât, în cazul unor situaþii diferite, un tratament diferit este posibil când acesta se justificã în mod
obiectiv ºi raþional, aºa cum este ºi în cazul dispoziþiilor
legale criticate. În acest sens este ºi jurisprudenþa Curþii
Europene a Drepturilor Omului. Rezultã cã prevederile
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art. 16 alin. (1) din Legea fundamentalã se coreleazã ºi se
interpreteazã în raport cu prevederile cuprinse în instrumentele juridice în domeniul drepturilor omului.
Curtea Constituþionalã constatã însã cã prin Legea
nr. 362/2003 privind aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 24/2003 pentru perfecþionarea cadrului legislativ privind
regimul metalelor preþioase în România, lege publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003, a fost introdus art. 341 care prevede în mod
expres cã cererile ºi acþiunile în justiþie care au ca obiect
restituirea bunurilor din metale ºi pietre preþioase sunt
scutite de taxa de timbru. În aceste condiþii, excepþia de
neconstituþionalitate a rãmas fãrã obiect.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) ºi art. 147 alin. (4) din Constituþia republicatã, al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi (6), precum ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 15 lit. r) din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, excepþie ridicatã de Kšntes Gheorghe Coloman ºi alþii, în
Dosarul nr. 3.170/2002 al Judecãtoriei Sfântu Gheorghe.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 29 ianuarie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent ºef,
Doina Suliman

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare
a apei minerale naturale carbogazoase, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”MinexforÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 13 ºi al art. 21 alin. (1) din Legea minelor
nr. 85/2003,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare a apei minerale naturale carbogazoase, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale, în calitate de concedent, ºi Societatea Comercialã
”MinexforÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Deva, str. Titu
Maiorescu nr. 2, judeþul Hunedoara, în calitate de concesionar, pentru zãcãmântul de apã mineralã naturalã carbogazoasã în perimetrul ChimindiaÑDeva, localitatea Chimindia,
judeþul Hunedoara, prevãzutã în anexa*) care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexa la
prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere, prevãzut
la art. X pct. 10.1.4 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
prezenta hotãrâre, se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã.
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Art. 5. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data

publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 73.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”Cariera Urviº ComprodÒ Ñ S.R.L.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 13, art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”Cariera Urviº ComprodÒ Ñ S.R.L.,
din localitatea Urviº, judeþul Bihor, în calitate de concesionar, pentru zãcãmântul de gresie din perimetrul Urviº, localitatea Urviº, judeþul Bihor, prevãzutã în anexa*) care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexa la prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere, prevãzut
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
prezenta hotãrâre, se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã.
Art. 5. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 74.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare a cãldurii
din sistemul geotermal Beiuº, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”TransgexÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare a cãldurii din sistemul geotermal
Beiuº, încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale, în calitate de concedent, ºi Societatea Comercialã
”TransgexÒ Ñ S.A., cu sediul în municipiul Oradea,
str. Vasile Alecsandri nr. 2, judeþul Bihor, în calitate de
concesionar, în perimetrul Beiuº, localitatea Beiuº, judeþul
Bihor, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexa la prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere, prevãzut
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
prezenta hotãrâre, se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã.
Art. 5. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 75.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiate între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale
ºi Societatea Comercialã ”HerculesÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 13, art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României

adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã licenþele de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiate între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”HerculesÒ Ñ S.A., cu sediul în
localitatea Bãile Herculane, Str. Izvorului nr. 7, judeþul

Caraº-Severin, în calitate de concesionar, pentru zãcãmintele de ape termominerale, în perimetrele Bãile Herculane I
ºi Bãile Herculane Ñ Crucea Ghizelei din localitatea Bãile
Herculane, judeþul Caraº-Severin, prevãzute în anexele*)
nr. 1 ºi 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

*) Anexele nr. 1 ºi 2 se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
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Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexele la prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexele la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere, prevãzut
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexele la

prezenta hotãrâre, se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã.
Art. 5. Ñ Licenþele de concesiune a activitãþii miniere
de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 76.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de dare în administrare a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Casa Naþionalã de Pensii
ºi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, al art. 13, art. 21 alin. (1) ºi al art. 60 alin. (1) din
Legea minelor nr. 85/2003,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de dare în administrare a
activitãþii miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia
Naþionalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi Casa Naþionalã de Pensii ºi Alte Drepturi de
Asigurãri Sociale, cu sediul în municipiul Bucureºti,
str. Valter Mãrãcineanu nr. 1Ñ3, sectorul 1, în calitate
de administrator, pentru zãcãmântul de apã termomineralã
pentru scop terapeutic ºi nãmol terapeutic, în perimetrul
Bala, din localitatea Bala, judeþul Mehedinþi, prevãzutã în
anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata taxei anuale de exploatare
se fac în condiþiile prevãzute la art. X din anexa la prezenta hotãrâre.

Art. 3. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile prevãzute la art. XI din anexa la prezenta
hotãrâre.
Art. 4. Ñ Cuantumul majorãrilor de întârziere, prevãzut
la art. X pct. 10.1.3 ºi la art. XI pct. 11.2.4 din anexa la
prezenta hotãrâre, se stabileºte la nivelul dobânzilor ºi
penalitãþilor de întârziere prevãzute la art. 108 din
Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã.
Art. 5. Ñ Licenþa de dare în administrare a activitãþii
miniere de exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare
la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul economiei ºi comerþului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 77.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind redobândirea cetãþeniei române de cãtre unele persoane
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 10 ºi 11 din Legea cetãþeniei române
nr. 21/1991, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se acordã cetãþenia românã persoanelor
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta

hotãrâre, care au avut aceastã cetãþenie ºi au solicitat
redobândirea ei, cu menþinerea domiciliului în strãinãtate.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus
Bucureºti, 29 ianuarie 2004.
Nr. 78.
LISTA

persoanelor pentru care s-a aprobat redobândirea cetãþeniei române în temeiul art. 10 din Legea nr. 21/1991,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
1. Bejenaru Constantin, fiul lui Ion (fiul lui Gheorghe,
nãscut la 1917 în Cetîreni, ºi Maria) ºi Lidia, nãscut la
data de 7 iunie 1984 în localitatea Manoileºti, judeþul
Ungheni, Republica Moldova, cetãþean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ungheni, Str. Livezilor
nr. 40.
2. Bola Joiþa, fiica lui Bica Nicolae ºi Sultana, nãscutã
la data de 26 februarie 1936 în localitatea Asfachior,
Bulgaria, cetãþean american, cu domiciliul actual în S.U.A.,
35 Indian Rock Road, Nashua, NH 03063.
3. Nagy Francisc, fiul lui Nagy Francisc ºi Eva, nãscut
la data de 22 decembrie 1952 în localitatea Cluj-Napoca,

judeþul Cluj, România, apatrid, cu domiciliul actual în
Germania, 96193 Wachenroth, Reumannswinderstr. 4.
4. Stoian Laurenþiu-Titu-Liviu-Marius-Pomulet, fiul lui
Stoian Ion ºi Elena, nãscut la data de 15 octombrie 1936 în
Bucureºti, România, cetãþean german, cu domiciliul actual
în Germania, 53125 Bonn, Weimarerstr. 28.
5. Siegmann Aurica, fiica lui Iugan Gavril ºi Natalia,
nãscutã la data de 10 aprilie 1956 în localitatea Poiana
Stampei, judeþul Suceava, România, cetãþean german, cu
domiciliul actual în Germania, 65795 Hattersheim am Main,
Neue Heimat 7.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL COMUNICAÞIILOR ªI TEHNOLOGIEI INFORMAÞIEI

ORDIN
pentru aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli rectificate pe anul 2003
ale unor institute naþionale aflate în coordonarea Ministerului Comunicaþiilor
ºi Tehnologiei Informaþiei
Având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Comunicaþiilor ºi Tehnologiei Informaþiei,
în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãþii de aprobare a bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale
institutelor de cercetare-dezvoltare,
în temeiul Ordonanþei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ºtiinþificã ºi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã prin
Legea nr. 324/2003, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã bugetele de venituri ºi cheltuieli
rectificate pe anul 2003 ale Institutului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare în Informaticã Ñ I.C.I. Bucureºti ºi

Institutului Naþional de Studii ºi Cercetãri pentru
Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti, aflate în coordonarea directã a Ministerului Comunicaþiilor ºi Tehnologiei
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Informaþiei, potrivit anexelor*) care fac parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
înscrise în bugetul de venituri ºi cheltuieli reprezintã limite
maxime ce nu pot fi depãºite decât în cazuri bine justificate ºi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaþiilor ºi
Tehnologiei Informaþiei, cu avizul Ministerului Finanþelor
Publice ºi al Ministerului Muncii, Solidaritãþii Sociale ºi
Familiei.
(2) În cazul în care în execuþie se înregistreazã depãºiri
sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, institutele naþionale
menþionate la art. 1 vor efectua cheltuieli în funcþie de

realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienþã aprobaþi.
Art. 3. Ñ Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage rãspunderea contravenþionalã în condiþiile legii.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã economicã ºi organizare
legislativã, Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în
Informaticã Ñ I.C.I. Bucureºti ºi Institutul Naþional de Studii
ºi Cercetãri pentru Comunicaþii Ñ I.N.S.C.C. Bucureºti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaþiilor ºi tehnologiei informaþiei,
Dan Nica
Bucureºti, 23 decembrie 2003.
Nr. 447.
*) Anexele se comunicã unitãþilor interesate.
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