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CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 120
din 16 martie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. II alin. 2 ºi 3
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea
ºi completarea Codului de procedurã civilã
Nicolae Popa
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Nicolae Cochinescu
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Petre Ninosu
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Ioan Vida
Ñ judecãtor
Dana Titian
Ñ procuror
Mihaela Senia Costinescu Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. II alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea ºi
completarea Codului de procedurã civilã, excepþie ridicatã
de Alexandrina Roatã în Dosarul nr. 1.182/C/2003 al
Tribunalului Vrancea Ñ Secþia civilã.

La apelul nominal lipsesc pãrþile, procedura de citare
fiind legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca fiind neîntemeiatã, arãtând cã textele de lege criticate nu contravin
prevederilor constituþionale referitoare la principiile neretroactivitãþii ºi egalitãþii în drepturi a cetãþenilor. Se apreciazã
cã legea veche nu ultraactiveazã, hotãrârile judecãtoreºti
fiind supuse cãilor de atac prevãzute de legea în vigoare
la data pronunþãrii lor.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 5 noiembrie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 1.182/C/2003, Tribunalul Vrancea Ñ Secþia
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civilã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. II alin. 2 ºi 3 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2003 privind
modificarea ºi completarea Codului de procedurã civilã,
excepþie ridicatã de Alexandrina Roatã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate se aratã
cã, deºi în conformitate cu dispoziþiile art. II alin. 2 ºi 3
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2003, tribunalul nu mai este decât instanþã de fond, el funcþioneazã
ca instanþã de apel, dupã legea anterioarã. Astfel, se constatã cã legea veche ultraactiveazã în ceea ce priveºte
competenþa ºi cãile de atac, în aºa fel încât se ajunge la
funcþionarea concomitentã a instanþelor judecãtoreºti dupã
douã legi distincte ºi contradictorii.
Se apreciazã cã ultraactivitatea legii vechi, sub aspectul
termenelor ºi cãilor de atac, faþã de momentul de pronunþare a hotãrârii, este neconstituþionalã, discriminatorie,
inechitabilã ºi împiedicã accesul liber la justiþie, respectiv la
cãile de atac. Acest lucru se datoreazã faptului cã
hotãrârile pronunþate sub legea veche sunt supuse apelului
ºi recursului la instanþele teritoriale, care sunt supuse
influenþelor ºi presiunilor locale, ceea ce noile reguli de
competenþã instituite de Codul de procedurã civilã evitã,
prin instituirea recursului în competenþa unicã a Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie.
Se mai aratã cã restrângerea exerciþiului unor libertãþi
sau drepturi nu poate fi impusã decât prin lege, iar
restrângerea prevãzutã în art. II alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 58/2003 opereazã ca efect al
unei ordonanþe de urgenþã neaprobate prin lege. Mai mult,
se apreciazã cã stabilirea competenþei instanþelor ºi a procedurii de judecatã prin ordonanþã atrage neconstituþionalitatea integralã a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 58/2003, deoarece legea de funcþionare a instanþelor de
judecatã, prin care se stabileºte competenþa ºi procedura
de judecatã, nu poate fi decât organicã, potrivit art. 126
alin. (2) din Constituþie, republicatã. Pe de altã parte, în
conformitate cu art. 124 din Legea fundamentalã, justiþia se
înfãptuieºte în numele legii, iar judecãtorii sunt independenþi ºi se supun numai legii, prin aceasta înþelegându-se
numai legile organice sau ordinare, iar nu ºi ordonanþele
Guvernului.
Tribunalul Vrancea Ñ Secþia civilã apreciazã cã Legea
fundamentalã reglementeazã expres în art. 73 domeniile de
reglementare a legilor organice, fãrã a enumera ºi normele
juridice privind procedura de judecatã.
Se aratã cã intenþia legiuitorului de a respecta principiul
neretroactivitãþii legii, prevãzut în art. 15 alin. (2) din
Constituþie, republicatã, rezultã din însuºi conþinutul art. II
alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 58/2003. Altfel, o lege nouã care ar modifica, fãrã
norme tranzitorii, obligativitatea pãrþii care se adreseazã
justiþiei de a utiliza cãile reglementate de legea veche ar fi
retroactivã, nesocotind prevederile constituþionale, ºi ar
încãlca drepturile justiþiabililor.
Prin urmare, instanþa judecãtoreascã apreciazã cã
excepþia de neconstituþionalitate a prevederilor art. II alin. 2
ºi 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2003
privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã
civilã este nefondatã.
Potrivit dispoziþiilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului, precum ºi Guvernului, pentru a-ºi formula
punctele de vedere cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã. De asemenea, în conformitate

cu dispoziþiile art. 18 1 din Legea nr. 35/1997, cu
modificãrile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al
Avocatului Poporului.
Guvernul aratã cã noþiunea de ”legeÒ folositã în cuprinsul
art. 124 din Constituþie, republicatã, are în vedere sensul
cel mai larg, acoperind toatã gama dispoziþiilor normative
cuprinse în Legea fundamentalã, în celelalte legi sau în
actele normative subordonate legilor, iar nu doar cel de act
normativ emis de forul legislativ. Potrivit jurisprudenþei Curþii
Constituþionale, domeniul legilor organice este stabilit numai
prin Constituþie, interdicþia emiterii de cãtre Guvern a ordonanþelor în domeniul rezervat legii organice fiind limitatã la
categoria ordonanþelor simple, nu ºi a ordonanþelor de
urgenþã.
În ceea ce priveºte accesul liber la justiþie, aplicarea
ultraactivã a legii vechi este constituþionalã, Legea fundamentalã interzicând doar aplicarea legii noi situaþiilor juridice nãscute sau stinse anterior acesteia, ºi se justificã
prin necesitatea de a permite pãrþii care a pornit o judecatã de a avea reprezentarea exactã referitoare atât la
instanþa care va soluþiona cererea, cât ºi la cãile de atac
pe care le va putea exercita. Aºa fiind, posibilitatea de a
promova o cale de atac în condiþiile ºi la instanþa devenitã
competentã potrivit legii noi este exclusã pentru cauzele în
curs de judecatã la data intrãrii în vigoare a ordonanþei de
urgenþã, fapt ce nu este de naturã a contraveni art. 21 ºi
53 din Constituþie, republicatã.
Avocatul Poporului apreciazã cã din însãºi formularea
art. II alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 58/2003 rezultã faptul cã se respectã principiul constituþional al neretroactivitãþii legii. Se aratã în acest sens
cã, potrivit jurisprudenþei Curþii Constituþionale, dreptul la
exercitarea cãilor de atac este fixat de legea în vigoare în
momentul pronunþãrii hotãrârii judecãtoreºti, deoarece admisibilitatea unei cãi de atac constituie o calitate inerentã a
hotãrârii. În aceste condiþii, nici o cale de atac nu poate
rezulta dintr-o lege posterioarã, dupã cum nici o cale de
atac existentã în momentul pronunþãrii nu poate fi desfiinþatã fãrã retroactivitate, de cãtre o lege posterioarã.
Astfel, ”o cale de atac se exercitã doar împotriva
hotãrârilor pronunþate dupã intrarea sa în vigoareÒ.
Se aratã cã textele de lege criticate asigurã un tratament egal în faþa legii ºi autoritãþilor publice, atât pentru
cei care au formulat acþiuni în justiþie sub imperiul legii
vechi, cât ºi pentru aceia care s-au adresat instanþei de
judecatã potrivit noilor reglementãri.
Referitor la neconstituþionalitatea ordonanþei de urgenþã,
în ansamblul ei, faþã de dispoziþiile art. 73 ºi ale art. 126
alin. (2) din Constituþie, republicatã, se constatã cã art. 73
alin. (3) din Legea fundamentalã reglementeazã expres ºi
limitativ domeniile rezervate legii organice, printre care nu
figureazã dispoziþiile legale privind procedura civilã.
În ceea ce priveºte faptul cã prevederile legale criticate
au fost stabilite prin ordonanþã de urgenþã, ºi nu prin lege,
se aratã cã numai Curtea Constituþionalã are posibilitatea
sã stabileascã dacã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 58/2003 a fost adoptatã în condiþiile art. 115 alin. (4)
din Constituþie, republicatã.
Se apreciazã cã textele constituþionale referitoare la
accesul liber la justiþie, restrângerea exerciþiului unor drepturi ºi al unor libertãþi ºi la înfãptuirea justiþiei nu au incidenþã în cauzã.
În consecinþã, dispoziþiile art. II alin. 2 ºi 3 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2003 privind
modificarea ºi completarea Codului de procedurã civilã sunt
considerate ca fiind constituþionale.
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Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile
legale criticate, raportate la prevederile Constituþiei, precum
ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã este competentã, potrivit
dispoziþiilor art. 146 lit. d) din Constituþia României, republicatã, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din Legea
nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de neconstituþionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
art. II alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 58/2003 privind modificarea ºi completarea Codului de
procedurã civilã, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003. Textul legal criticat are
urmãtorul conþinut:
Ñ Art. II alin. 2 ºi 3: ”Procesele în curs de judecatã la
data schimbãrii competenþei instanþelor legal învestite vor continua sã fie judecate de acele instanþe. În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispoziþiile prezentei ordonanþe de
urgenþã privitoare la competenþã sunt aplicabile.
Hotãrârile pronunþate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã rãmân supuse cãilor de atac ºi
termenelor prevãzute de legea sub care au fost pronunþate.Ò
De asemenea, autorul excepþiei invocã ºi neconstituþionalitatea extrinsecã a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 58/2003.
Autorul excepþiei susþine cã dispoziþiile legale criticate
încalcã prevederile art. 15 alin. (2), ale art. 16 alin. (1), ale
art. 21 alin. (2), ale art. 53, 124, ale art. 126 alin. (2) ºi
ale art. 129 din Constituþia României, republicatã, care au
urmãtorul conþinut:
Ñ Art. 15 alin. (2): ”Legea dispune numai pentru viitor, cu
excepþia legii penale sau contravenþionale mai favorabile.Ò;
Ñ Art. 16 alin. (1): ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.Ò;
Ñ Art. 21 alin. (2): ”Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.Ò;
Ñ Art. 53: ”(1) Exerciþiul unor drepturi sau al unor libertãþi
poate fi restrâns numai prin lege ºi numai dacã se impune,
dupã caz, pentru: apãrarea securitãþii naþionale, a ordinii, a
sãnãtãþii ori a moralei publice, a drepturilor ºi a libertãþilor
cetãþenilor; desfãºurarea instrucþiei penale; prevenirea consecinþelor unei calamitãþi naturale, ale unui dezastru ori ale unui
sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusã numai dacã este necesarã într-o societate democraticã. Mãsura trebuie sã fie proporþionalã cu situaþia care a determinat-o, sã fie aplicatã în
mod nediscriminatoriu ºi fãrã a aduce atingere existenþei dreptului sau a libertãþii.Ò;
Ñ Art. 124: ”(1) Justiþia se înfãptuieºte în numele legii.
(2) Justiþia este unicã, imparþialã ºi egalã pentru toþi.
(3) Judecãtorii sunt independenþi ºi se supun numai legii.Ò;
Ñ Art. 126 alin. (2): ”Competenþa instanþelor judecãtoreºti
ºi procedura de judecatã sunt prevãzute numai prin lege.Ò;
Ñ Art. 129: ”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în
condiþiile legii.Ò
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
reþine cã formula redacþionalã a textului legal dedus controlului nu oferã temei criticii referitoare la încãlcarea
art. 15 alin. (2) din Constituþie, republicatã, întrucât nu
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conþine în sine nici o dispoziþie cu caracter retroactiv, textul
urmând a-ºi gãsi aplicarea exclusiv de la data intrãrii în
vigoare a legii. În ceea ce priveºte determinarea situaþiilor
juridice care rãmân supuse vechii reglementãri, precum ºi
a celor care vor fi guvernate de noua reglementare,
aceasta nu constituie o problemã de constituþionalitate, ci
de aplicare a legii în timp, de competenþa exclusivã a
instanþelor judecãtoreºti.
În legãturã cu principiul neretroactivitãþii legilor, Curtea
constatã cã, potrivit acestuia, o lege devine obligatorie
numai dupã publicarea ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I, ea rãmânând în vigoare pânã la apariþia unei alte
legi, care o abrogã în mod explicit sau implicit. A decide
cã, prin dispoziþiile sale, legea nouã ar putea desfiinþa sau
modifica situaþii juridice anterioare, constituite prin efectul
actelor normative care nu mai sunt în vigoare, ar însemna
sã se încalce principiul constituþional al neretroactivitãþii
legii. Legea nouã este însã aplicabilã de îndatã tuturor
situaþiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor
stinge dupã intrarea ei în vigoare, precum ºi tuturor efectelor produse de situaþiile juridice formate dupã abrogarea
legii vechi.
Raportând cele arãtate cu titlu principial la textul de
lege dedus controlului, Curtea constatã cã, întrucât procesele în curs de judecatã la data schimbãrii competenþei
instanþelor legal învestite vor continua sã fie judecate de
acele instanþe, iar hotãrârile pronunþate înainte de intrarea
în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã rãmân supuse
cãilor de atac ºi termenelor prevãzute de legea sub care
au fost pronunþate, norma dã expresie principiului neretroactivitãþii, ceea ce impune concluzia cã excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã.
Referitor la critica potrivit cãreia art. II alin. 2 ºi 3 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/2003 încalcã
prevederile art. 16 alin. (1) ºi (2) din Constituþie, republicatã, Curtea constatã cã, în mãsura în care reglementarea
dedusã controlului se aplicã tuturor celor aflaþi în situaþia
prevãzutã în ipoteza normei legale, fãrã nici o discriminare
pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este
întemeiatã.
În ceea ce priveºte noþiunea de ”legeÒ utilizatã în
Constituþie, republicatã, în art. 124, potrivit cãruia justiþia se
înfãptuieºte în numele legii, iar judecãtorii sunt independenþi ºi se supun numai legii, Curtea reþine cã aceasta are
în vedere un sens larg ce acoperã ansamblul dispoziþiilor
normative cuprinse în Legea fundamentalã ºi actele normative ce formeazã dreptul intern.
Astfel, conceputul de ”legeÒ are mai multe înþelesuri în
funcþie de distincþia ce opereazã între criteriul formal sau
organic ºi cel material.
Potrivit primului criteriu, legea se caracterizeazã ca fiind
un act al autoritãþii legiuitoare, ea identificându-se prin
organul chemat sã o adopte ºi prin procedura ce trebuie
respectatã în acest scop. Aceastã concluzie rezultã din
coroborarea dispoziþiilor art. 61 alin. (1) teza a doua din
Constituþie, republicatã, conform cãrora ”Parlamentul este [...]
unica autoritate legiuitoare a þãriiÒ cu prevederile art. 76, 77
ºi 78, potrivit cãrora legea adoptatã de Parlament este
supusã promulgãrii de cãtre Preºedintele României ºi intrã
în vigoare la trei zile dupã publicarea ei în Monitorul Oficial
al României, dacã în conþinutul sãu nu este prevãzutã o
altã datã ulterioarã. Criteriul material are în vedere conþinutul reglementãrii, definindu-se în considerarea obiectului
normei, respectiv a naturii relaþiilor sociale reglementate.
În ceea ce priveºte ordonanþele Guvernului, Curtea
reþine cã, elaborând astfel de acte normative, organul
administrativ exercitã o competenþã prin atribuire care, prin
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natura ei, intrã în sfera de competenþã legislativã a
Parlamentului. Prin urmare, ordonanþa nu reprezintã o lege
în sens formal, ci un act administrativ de domeniul legii,
asimilat acesteia prin efectele pe care le produce, respectând sub acest aspect criteriul material.
În consecinþã, întrucât un act juridic normativ, în general, se defineºte atât prin formã, cât ºi prin conþinut, legea,
în sens larg, deci cuprinzând ºi actele asimilate, este rezultatul combinãrii criteriului formal cu cel material.
Pe de altã parte, Curtea observã cã delegarea legislativã a Guvernului de a emite ordonanþe poate opera în
temeiul Constituþiei, republicatã, potrivit art. 115 alin. (4), în
cazul ordonanþelor de urgenþã, sau în temeiul legii de abilitare adoptate cu respectarea alin. (1) al aceluiaºi articol.
În jurisprudenþa sa, Curtea Constituþionalã a statuat cã
interdicþia reglementãrii de cãtre Guvern în domeniul legii

organice priveºte numai ordonanþele Guvernului adoptate în
baza unei legi speciale de abilitare, aceastã interdicþie
decurgând direct din textul constituþional. O asemenea limitare nu este prevãzutã însã de alin. (4) al art. 115 din
Constituþie, republicatã, referitor la ordonanþele de urgenþã,
care nu reprezintã o varietate a ordonanþei emise în temeiul unei legi speciale de abilitare, ci reprezintã un act normativ, adoptat de Guvern, în temeiul unei prevederi
constituþionale, care permite Guvernului, sub controlul strict
al Parlamentului, sã facã faþã unor situaþii extraordinare a
cãror reglementare nu poate fi amânatã.
Aºa fiind, pentru argumentele arãtate în prealabil,
Curtea nu poate reþine critica de neconstituþionalitate potrivit cãreia modificarea ºi completarea Codului de procedurã
civilã prin ordonanþã de urgenþã ar aduce atingere dispoziþiilor constituþionale cuprinse în art. 124, 126 ºi 129.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþie, republicatã,
precum ºi al art. 1Ñ3, 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
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. II alin. 2 ºi 3 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 58/2003 privind modificarea ºi completarea Codului de procedurã civilã, excepþie ridicatã de Alexandrina Roatã în
Dosarul nr. 1.182/C/2003 al Tribunalului Vrancea Ñ Secþia civilã.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind regimul de comercializare a ouãlor
În temeiul art. 108 din Constituþie, republicatã, ºi al art. 6 lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 21/1992 privind protecþia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Pentru aplicarea prezentei hotãrâri termenii ºi
expresiile de mai jos semnificã, dupã cum urmeazã:
a) ouã Ñ ouãle de gãinã, în coajã, adecvate consumului uman direct sau folosite în industria alimentarã, cu
excepþia ouãlor sparte, incubate ºi preparate;
b) ouã industriale Ñ ouãle de gãinã, în coajã, altele
decât cele specificate la alin. (1), inclusiv ouãle sparte ºi
ouãle limpezi incubate, cu excepþia ouãlor preparate;
c) ouã de incubaþie Ñ ouãle destinate producþiei de pui
conform normelor specificate în regulile privind ouãle de
incubaþie;
d) ouã sparte Ñ ouãle care prezintã spãrturi ale cojii ºi
membranelor, cu expunerea conþinutului lor;
e) ouã crãpate Ñ ouãle cu coaja crãpatã, dar cu membranele intacte;
f) ouã incubate Ñ ouãle din momentul în care sunt
introduse în incubator;

g) comercializare Ñ deþinerea sau expunerea spre
vânzare, oferirea spre vânzare, vânzarea, livrarea sau orice
altã formã de comercializare;
h) colector Ñ orice persoanã autorizatã de autoritãþile
competente sã colecteze ouã de la producãtor pentru
livrare:
Ñ la un centru de ambalare;
Ñ pe o piaþã care vinde exclusiv angrosiºtilor ale cãror
unitãþi sunt aprobate ca centre de ambalare;
Ñ în industrie;
i) centru de ambalare Ñ unitate autorizatã de autoritatea
competentã sã clasifice ouãle pe categorii în funcþie de
calitate ºi greutate ºi sã le asigure ambalarea;
j) lot Ñ ouãle de la unul ºi acelaºi centru de ambalare,
situate într-un singur loc, ambalate sau neambalate, cu una
ºi aceeaºi datã de ambalare sau duratã de valabilitate,
care fac parte din aceleaºi categorii de calitate ºi greutate;
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k) ambalaje mari Ñ pachete, cutii deschise sau containere care conþin peste 36 de ouã;
l) ambalaje mici Ñ pachete sau învelitori, dar nu cofraje
neacoperite, care conþin 36 de ouã sau mai puþin;
m) vânzãri neambalate Ñ oferta pentru vânzarea cu
amãnuntul a ouãlor, altele decât cele în ambalaje mari sau
mici;
n) autoritate competentã Ñ Ministerul Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale, la nivel naþional, ºi direcþiile pentru
agriculturã ºi dezvoltare ruralã, la nivel judeþean.
Art. 2. Ñ (1) Pe teritoriul României comercializarea
ouãlor se face cu respectarea dispoziþiilor prezentei
hotãrâri.
(2) Dispoziþiile privind clasificarea ºi marcarea ouãlor nu
se aplicã în urmãtoarele situaþii:
a) dacã sunt transportate direct de la locul de producþie
la un centru de ambalare sau la o piaþã care vinde exclusiv angrosiºtilor care au centre de ambalare autorizate conform art. 5;
b) dacã sunt produse ºi livrate pentru procesare la
întreprinderile din industria alimentarã autorizate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 356/2002 pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind condiþiile de sãnãtate ºi
igienã pentru producerea ºi comercializarea produselor din
ouã, precum ºi la cele din industria nealimentarã.
(3) Pentru ouãle care provin din producþie proprie, care
nu sunt ambalate conform art. 10, 11 ºi 12 ºi nu sunt clasificate dupã categoriile de calitate sau greutate stabilite
prin prezenta hotãrâre, prevederile prezentei hotãrâri nu se
aplicã în cazul ouãlor vândute de producãtor direct consumatorului pentru uz personal, la ferma acestuia, într-o piaþã
publicã localã, cu excepþia pieþelor de licitaþie, sau prin
vânzare directã.
Art. 3. Ñ Comercializarea cãtre consumatori a ouãlor
definite la art. 1 nu se va face prin combinare cu ouã de
alte tipuri.
Art. 4. Ñ (1) Fãrã a prejudicia prevederile art. 2, producãtorii nu pot livra:
a) ouã altor persoane fizice sau juridice în afara colectorilor, centrelor de ambalare, pieþelor, în sensul art. 2
alin. (2) lit. a), a industriei alimentare ºi industriei nealimentare;
b) ouã industriale, în afarã de ouãle incubate, altor persoane în afara centrelor de ambalare sau a industriei, cu
excepþia industriei alimentare;
c) ouã incubate altora decât unitãþilor de prelucrare sau
industriei, cu excepþia industriei alimentare.
(2) Ouãle sparte accidental în centrele de ambalare pot
fi livrate doar pentru prelucrare industrialã, cu excepþia
industriei alimentare.
Art. 5. Ñ (1) În afara cazurilor menþionate la art. 8,
numai centrele de ambalare pot clasifica ouãle în funcþie
de calitate ºi greutate.
(2) Centrele de ambalare vor pãstra o evidenþã la zi a
furnizorilor.
(3) În baza criteriilor prevãzute la art. 22 alin. (3) ºi a
normelor metodologice de aplicare a prezentei hotãrâri,
autoritãþile competente acordã autorizaþii pentru clasificarea
ouãlor ºi alocã un numãr de identificare fiecãrei unitãþi sau
producãtor, la cererea acestora, ale cãror incinte ºi dotãri
tehnice sunt adecvate clasificãrii ouãlor în funcþie de calitate ºi greutate. Autorizaþiile vor fi retrase dacã nu mai
sunt îndeplinite condiþiile cerute.
Art. 6. Ñ (1) Ouãle se clasificã în funcþie de calitate,
dupã cum urmeazã:
a) categoria A sau ”ouã proaspeteÒ;
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b) categoria B sau ”ouã calitatea a doua sau ouã
declasateÒ, destinate a fi folosite în industria alimentarã,
conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii,
alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 356/2002 ºi în industria nealimentarã.
(2) Ouãle din categoria A se clasificã în funcþie de
greutate.
(3) Clasificarea în categoriile A ºi B se face þinând cont
de criteriile stabilite în art. 22 alin. (3) ºi de normele metodologice de aplicare a prezentei hotãrâri.
Art. 7. Ñ (1) Ouãle din categoria A se vor ºtampila cu
numãrul de identificare a producãtorului, care sã permitã
identificarea metodei de producþie folosite.
(2) Pe ouãle din categoria A se pot aplica unul sau mai
multe dintre urmãtoarele marcaje distinctive:
a) termenul de valabilitate;
b) una sau mai multe date care sã îi ofere consumatorului informaþii suplimentare;
c) categoria de calitate;
d) categoria de greutate;
e) numãrul centrului de ambalare;
f) denumirea centrului de ambalare;
g) numele comercial sau marca fabricii;
h) o indicaþie asupra originii ouãlor.
(3) Marcajele distinctive prevãzute la alin. (2) lit. f) ºi g)
se folosesc doar în conformitate cu condiþiile stabilite la
art. 10 alin. (1) lit. a).
(4) Marcajele distinctive prevãzute la alin. (2) lit. b) ºi
h) se folosesc numai în conformitate cu condiþiile stabilite
la art. 10 alin. (3).
(5) Pentru ouãle din categoria A se pot prezenta ºi
date privind modul de furajare a gãinilor ouãtoare. Aceste
date se folosesc numai în conformitate cu condiþiile stabilite
la art. 10 alin. (3).
Art. 8. Ñ (1) Ouãle din categoria B, cu excepþia ouãlor
crãpate, trebuie sã poarte un marcaj distinctiv care sã specifice categoria de calitate. Acestea pot avea una sau mai
multe dintre marcajele distinctive prevãzute la art. 7.
(2) Ouãle din categoria A, care nu mai îndeplinesc
caracteristicile prevãzute pentru categoria respectivã, vor fi
declasate în categoria B. Ele vor fi livrate direct cãtre
industria alimentarã, în conformitate cu prevederile Ordinului
ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor nr. 356/2002
sau cãtre industria nealimentarã, iar ambalajele acestora
vor fi întotdeauna marcate în mod clar pentru a li se
indica destinaþia.
Art. 9. Ñ Ouãle nu trebuie sã poarte alte marcaje în
afara celor prevãzute în prezenta hotãrâre.
Art. 10. Ñ (1) Ambalajele mari, precum ºi ambalajele
mici, chiar dacã sunt introduse în ambalaje mari, trebuie sã
indice pe suprafaþa exterioarã, cu caractere vizibile ºi lizibile, urmãtoarele:
a) numele sau denumirea ºi adresa unitãþii care a
ambalat sau ale celei pentru care se ambaleazã ouãle;
numele, denumirea de activitate sau marca fabricii folositã
de unitatea respectivã, care poate fi o marcã folositã în
mod colectiv de mai multe întreprinderi, care poate fi indicatã numai dacã nu conþine formulãri incompatibile cu prezenta hotãrâre, privind calitatea sau prospeþimea ouãlor,
tipul de producþie utilizat sau originea ouãlor;
b) numãrul de identificare al centrului de ambalare;
c) categoriile de calitate ºi greutate. Ouãle din categoria A
pot fi identificate fie prin cuvintele ”categoria AÒ, fie prin
litera ”AÒ singurã sau în combinaþie cu cuvântul ”proaspeteÒ;
d) numãrul de ouã ambalate;
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e) termenul de valabilitate, urmat de recomandãrile de
depozitare pentru categoria A ºi data ambalãrii pentru
ouãle din categoria B;
f) metoda de producþie pentru ouãle din categoria A.
Aceste specificaþii se folosesc obligatoriu pentru a respecta
criteriile prevãzute la art. 22 alin. (3).
(2) Atât ambalajele mari, cât ºi cele mici pot conþine ºi
urmãtoarele informaþii suplimentare, fie pe suprafaþa interioarã, fie pe cea exterioarã:
a) preþul de vânzare;
b) codurile de administrare a comerþului cu amãnuntul
ºi/sau codurile de control ale stocului;
c) una sau mai multe date care sã ofere consumatorului informaþii suplimentare;
d) specificaþiile privind condiþiile speciale de depozitare;
e) propoziþii sau simboluri menite sã promoveze vânzarea ouãlor, cu condiþia ca acestea ºi modul în care sunt
alcãtuite sã nu inducã în eroare cumpãrãtorul;
f) o indicaþie despre modul de furajare a gãinilor
ouãtoare.
(3) Alte date ºi marcaje distinctive privind tipul de producþie ºi originea ouãlor, precum ºi modul de furajare a
gãinilor ouãtoare pot fi folosite numai în conformitate cu
criteriile stabilite în art. 22 alin. (3) ºi în normele metodologice de aplicare a prezentei hotãrâri.
(4) Dacã ambalajele mari conþin ambalaje mici sau ouã
marcate cu referire la tipul de producþie sau la originea
ouãlor, aceste specificaþii trebuie sã aparã ºi pe ambalajele mari.
Art. 11. Ñ (1) Ambalajele mari trebuie prevãzute cu o
bandã sau etichetã care sã conþinã specificaþiile prevãzute
la art. 10, care sã nu permitã refolosirea dupã desfacerea
ambalajelor ºi care sã fie realizatã de cãtre sau sub supravegherea autoritãþilor competente menþionate la art. 21.
Aceastã bandã sau etichetã nu este obligatorie în cazul
ambalajelor mari sub forma cutiilor sau containerelor deschise, cu condiþia ca acestea din urmã sã nu împiedice
identificarea specificaþiilor prevãzute la art. 10, indicate pe
ambalajele mici din interiorul lor.
(2) Prin derogare, în cazul livrãrii directe de la centrul
de ambalare cãtre comerþul cu amãnuntul al ouãlor destinate vânzãrii neambalate în cantitãþi reduse, nu este obligatorie ambalarea acestor ouã în ambalaje mari.
Art. 12. Ñ Cuvintele ”extraÒ sau ”extra proaspãtÒ pot fi
folosite pe ambalajele mici care conþin ouã din categoria A,
prevãzute cu o bandã sau o etichetã. Aceste cuvinte se
tipãresc pe bandã sau etichetã, iar aceasta se
îndepãrteazã sau se distruge cel târziu în a ºaptea zi de
la ambalare sau în a noua zi de la ouat.
Art. 13. Ñ (1) Ouãle expuse pentru vânzare sau oferite
spre vânzare în comerþul cu amãnuntul trebuie sã fie
expuse separat, în conformitate cu categoria de calitate ºi
greutate ºi metoda de producþie. Diferitele categorii de calitate ºi greutate, precum ºi metodele de producþie vor fi
indicate astfel încât sã fie clare ºi vizibile pentru consumator.
(2) În cazul vânzãrii ouãlor neambalate se indicã
numãrul de identificare al centrului de ambalare care a clasificat ouãle pe categorii sau, în cazul ouãlor importate din
þãri din afara Uniunii Europene, þara de origine, precum ºi
durata de valabilitate minimã urmatã de recomandãrile de
depozitare adecvate.
(3) Ouãle din categoria A, cu excepþia ouãlor din categoria A marcate ”extraÒ în conformitate cu art. 12, pot fi
expuse pentru vânzare sau oferite spre vânzare în ambalaje mici care pot avea o categorie de greutate diferitã, cu
condiþia specificãrii greutãþii totale nete ºi a cuvintelor: ”ouã
de diferite mãrimiÒ sau ”categorii de greutate variateÒ.

Art. 14. Ñ Ambalajele nu pot prezenta alte indicaþii în
afara celor prevãzute în prezenta hotãrâre.
Art. 15. Ñ Ouãle provenite din þãri din afara Uniunii
Europene pot fi importate dacã;
a) respectã prevederile art. 3, 6, 7, 8, 9, 12, ale art. 13
alin. (2) ºi ale art. 14;
b) sunt puse în ambalaje, inclusiv ambalaje mici introduse în ambalaje mari, prezentând, în mod vizibil ºi lizibil,
urmãtoarele informaþii:
1. þara de origine;
2. numele unitãþii de ambalare din þara din afara
Uniunii Europene;
3. categoria de calitate ºi greutate;
4. pentru ambalajele mari, greutatea în kilograme a
ouãlor ambalate ºi numãrul acestora, iar pentru ambalajele
mici, numãrul ouãlor;
5. data ambalãrii ºi durata de valabilitate minimã
urmatã de recomandãrile de depozitare adecvate pentru
ouãle din categoria A ºi data de ambalare pentru ouãle din
alte categorii;
6. numele expeditorului ºi adresa, în cazul ambalajelor mari;
7. metoda de producþie pentru ouãle din categoria A,
menþionatã la art. 10 alin. (1) lit. f), sau urmãtoarea
indicaþie: ”metoda de producþie nu este specificatãÒ.
Art. 16. Ñ (1) Prezenta hotãrâre se aplicã ºi în cazul
ouãlor ambalate ºi destinate exportului. Ouãle ambalate ºi
destinate exportului în þãri din afara Uniunii Europene, care
au fost tratate cu diferite soluþii, nu se considerã a fi fost
tratate pentru conservare.
(2) Prin derogare de la alin. (1) ºi pentru a respecta
normele impuse de unele þãri importatoare, ouãle ambalate
ºi destinate exportului:
a) pot rãspunde unor cerinþe superioare faþã de cele din
prezenta hotãrâre privind calitatea, marcarea ºi etichetarea
sau alte cerinþe suplimentare;
b) pot prezenta pe ambalaj marcaje sau specificaþii de
altã naturã, cu condiþia ca aceste marcaje ºi specificaþii sã
nu fie confundate cu cele stabilite prin prezenta hotãrâre.
(3) Ouãle ambalate ºi destinate exportului pot fi clasificate în alte categorii de greutate decât cele adoptate în
conformitate cu prevederile art. 22. În acest caz se va
indica pe ambalaje categoria de greutate necodificatã.
Art. 17. Ñ Prezenta hotãrâre nu se aplicã în cazul
ouãlor importate sau exportate în cantitãþi reduse, de pânã
la 60 de ouã, de cãtre consumator pentru uzul personal.
Art. 18. Ñ Produsele la care se referã prezenta
hotãrâre se verificã prin luarea de mostre randomizate în
toate etapele comercializãrii, precum ºi în timpul transportului. În ceea ce priveºte ouãle importate din þãri din afara
Uniunii Europene, aceste verificãri de mostre alese la
întâmplare au loc ºi dupã efectuarea formalitãþilor vamale.
Art. 19. Ñ (1) Mãsurile care decurg din nerespectarea
prevederilor prezentei hotãrâri pot fi luate numai în legãturã
cu întregul lot verificat.
(2) Dacã se considerã cã lotul verificat nu respectã prevederile prezentei hotãrâri, organismul de control va interzice comercializarea sau importul acestuia, dacã lotul
respectiv provine dintr-o þarã din afara Uniunii Europene,
pânã când se aduc dovezi cã lotul a fost adus la forma
corespunzãtoare prevederilor prezentei hotãrâri.
Art. 20. Ñ Constituie contravenþii ºi se sancþioneazã,
dupã cum urmeazã, urmãtoarele fapte:
a) neclasificarea ºi nemarcarea ouãlor în conformitate
cu prevederile prezentei hotãrâri, cu amendã de la
2.000.000 lei la 20.000.000 lei;
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b) neasigurarea condiþiilor de ambalare, depozitare ºi
transport conform prezentei hotãrâri ºi normelor metodologice de aplicare, cu amendã de la 5.000.000 lei la
30.000.000 lei.
Art. 21. Ñ (1) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor se fac de cãtre reprezentanþii împuterniciþi ai
Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor, ai
Ministerului Agriculturii, Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale ºi ai
Ministerului Sãnãtãþii, care au obligaþia de a verifica permanent modul de respectare a prevederilor prezentei
hotãrâri.
(2) Contravenþiilor prevãzute la art. 20 le sunt aplicabile
dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, cu excepþia art. 28 ºi 29.
Art. 22. Ñ (1) În termen de 30 de zile de la publicarea
prezentei hotãrâri, prin ordin comun al ministrului agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale, al ministrului sãnãtãþii ºi
al preºedintelui Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia
Consumatorilor, se aprobã normele metodologice de aplicare a acesteia.
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(2) Normele metodologice vor cuprinde reglementãri în
ceea ce priveºte:
a) frecvenþa colectãrii, livrãrii ºi manipulãrii ouãlor;
b) criteriile de calitate ºi categoriile de greutate;
c) specificaþiile indicaþiilor de pe ouã ºi ambalaje.
(3) În scopul adoptãrii, conform procedurii menþionate la
alin. (2), a parametrilor care se aplicã fiecãrei categorii de
calitate, se þine cont de urmãtoarele criterii:
a) aspectul cojii;
b) consistenþa albuºului;
c) înãlþimea camerei de aer;
d) dimensiunea ºi poziþia gãlbenuºului;
e) lipsa petelor de sânge ºi a corpilor strãini;
f) dezvoltarea embrionului.
Art. 23. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de
1 septembrie 2005.
Art. 24. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri, Hotãrârea Guvernului nr. 641/2002 privind regimul
de comercializare a ouãlor, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, precum ºi
orice dispoziþie contrarã se abrogã.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii, pãdurilor ºi dezvoltãrii rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul sãnãtãþii,
Ovidiu Brînzan
Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia
Consumatorilor,
Rovana Plumb
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 23 martie 2004.
Nr. 415.

ACTE

ALE

BÃNCII

NAÞIONALE

A

ROMÂNIEI

BANCA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

REGULAMENT
privind procedura de mediere a diferendelor apãrute în executarea transferurilor transfrontaliere
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 6/2004 privind transferurile
transfrontaliere,
în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naþionale a României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Banca Naþionalã a României emite prezentul regulament.
Art. 1. Ñ Medierea diferendelor apãrute între instituþiile
din România care efectueazã transferuri transfrontaliere cu
o valoare mai micã decât echivalentul a 50.000 euro ºi
clienþii acestora cu ocazia executãrii acestor operaþiuni se
realizeazã, la cerere, de cãtre Banca Naþionalã a României
prin compartimentul specializat din cadrul Direcþiei juridice.
Art. 2. Ñ Orice client, astfel cum este definit la art. 2
alin. (1) lit. h) din Ordonanþa Guvernului nr. 6/2004 privind
transferurile transfrontaliere, poate adresa Bãncii Naþionale
a României o cerere pentru medierea diferendelor apãrute
între acesta ºi instituþiile din România implicate în executarea acestor transferuri.
Art. 3. Ñ Compartimentul specializat în medierea diferendelor, denumit în continuare compartimentul specializat,

este compus din 5 membri. Dintre aceºtia se alege trimestrial o comisie de mediere formatã din 3 persoane, una
exercitând funcþia de preºedinte.
Funcþia de preºedinte al comisiei de mediere va fi îndeplinitã prin rotaþie, trimestrial, de cãtre toþi membrii compartimentului specializat.
Coordonarea activitãþii compartimentului specializat intrã
în atribuþiile directorului sau, dupã caz, ale directorului
adjunct al Direcþiei juridice.
Lucrãrile de secretariat ale comisiei de mediere vor fi
realizate de cãtre un referent, iar documentele realizate în
activitatea de mediere vor fi arhivate pe termen de 5 ani.
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Comisia de mediere se întruneºte cel puþin o datã pe
lunã la sediul Bãncii Naþionale a României sau la sediul
indicat pãrþilor în scrisoarea de convocare transmisã.
Art. 4. Ñ Cererea pentru medierea diferendelor, denumitã
în continuare cererea de mediere, poate fi formulatã numai
dacã a fost îndeplinitã procedura prealabilã de rezolvare a
plângerilor adresate de client instituþiei implicate în efectuarea transferurilor transfrontaliere, iar aceasta nu a întreprins
nici un demers pentru soluþionarea plângerii, nu a reuºit
soluþionarea acesteia pe cale amiabilã sau nu a formulat
un rãspuns la plângerea înaintatã de client.
Art. 5. Ñ Cererea de mediere se depune la sediul
Bãncii Naþionale a României, str. Lipscani nr. 25, sectorul 3,
Bucureºti, ºi va fi însoþitã de:
a) dovada cã s-a solicitat soluþionarea diferendului
instituþiei implicate în efectuarea transferului;
b) orice acte pe care clientul le deþine în legãturã cu
operaþiunile privind executarea transferului respectiv.
Art. 6. Ñ Cererea de mediere se înregistreazã în
Registrul de mediere, care va cuprinde numãrul de înregistrare, datele necesare identificãrii reclamantului, a instituþiei
reclamate, informaþii privind obiectul cererii, data ºi ora la
care s-a stabilit sã aibã loc medierea.
Art. 7. Ñ În cazul în care documentele depuse ºi eventualele susþineri ale pãrþilor sunt edificatoare, compartimentul specializat va stabili un termen pentru medierea
diferendului ºi va convoca pãrþile, cu menþiunea cã pot fi
reprezentate la dezbaterile comisiei inclusiv de cãtre
avocaþi.
Art. 8. Ñ Convocarea se va face cu cel puþin 15 zile
calendaristice înainte de data fixatã pentru mediere, prin
scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, ºi va
conþine: data, ora ºi locul stabilit pentru desfãºurarea
medierii, precum ºi precizarea cã, la cererea pãrþilor, se
poate analiza diferendul supus medierii ºi în lipsa reclamantului ºi/sau a instituþiei reclamate.
La convocare se anexeazã copie de pe cererea de
mediere.
Art. 9. Ñ În situaþia în care compartimentul specializat
apreciazã cã pentru formularea unui punct de vedere îi
sunt necesare documente ºi/sau informaþii suplimentare, va
solicita, în termen de 5 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de mediere la Banca Naþionalã a României,
remiterea acestora de cãtre instituþia implicatã în efectuarea
transferului.
Art. 10. Ñ Instituþia este obligatã ca, în termen de 10 zile
calendaristice de la data confirmãrii de primire a solicitãrii,
sã transmitã compartimentului specializat documente ºi/sau
informaþii, cum ar fi:

a) valoarea operaþiunii, aºa cum rezultã din ordinul de
transfer emis de client;
b) valoarea tuturor cheltuielilor/taxelor ºi comisioanelor
suportate de instituþie;
c) data la care contul ordonatorului a fost debitat;
d) data la care contul beneficiarului a fost creditat;
e) cursul/cursurile de schimb utilizate, dacã este cazul;
f) instituþia intermediarã, dacã este cazul;
g) termenul limitã agreat de pãrþi pânã la care sumele
aferente transferului transfrontalier urmeazã sã fie creditate
în contul instituþiei beneficiarului sau sunt puse la dispoziþia
acestuia sub formã de numerar;
h) dovada acordurilor scrise, încheiate între client ºi
instituþie, cu privire la modul de efectuare a transferurilor
transfrontaliere, dacã acestea existã;
i) dovada acordului beneficiarului pentru situaþiile în care
costurile legate de transferul transfrontalier urmeazã sã fie
suportate integral sau parþial de cãtre acesta;
j) orice alte documente sau informaþii necesare pentru
soluþionarea diferendului.
Art. 11. Ñ Pentru situaþia prevãzutã la art. 7, comisia
de mediere din cadrul compartimentului specializat va
formula o soluþie în maximum 30 de zile de la data înregistrãrii cererii de mediere.
În situaþia prevãzutã la art. 9, termenul de soluþionare a
diferendelor se va prelungi cu un nou termen de 30 de
zile, care va curge de la data primirii documentelor ºi/sau
a informaþiilor solicitate.
Art. 12. Ñ Rezultatul medierii se consemneazã într-un
raport. Raportul se întocmeºte de comisia de mediere ºi
va fi semnat de toþi membrii acesteia, iar în situaþia existenþei unei opinii divergente, aceasta va fi consemnatã
separat.
Concluziile raportului vor fi înscrise în registrul prevãzut
la art. 6.
Termenul de comunicare este de 5 zile de la data
redactãrii raportului.
Art. 13. Ñ Concluziile consemnate în raport nu au
caracter obligatoriu pentru pãrþile interesate ºi nu intrã sub
incidenþa dispoziþiilor art. 83 din Legea privind activitatea
bancarã nr. 58/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 14. Ñ Partea nemulþumitã de soluþia formulatã de
compartimentul specializat se poate adresa instanþei
judecãtoreºti competente, pentru care soluþia formulatã în
raport are caracter consultativ.
Art. 15. Ñ Prezentul regulament intrã în vigoare în termen de 3 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Guvernatorul Bãncii Naþionale a României,
Mugur Isãrescu
Bucureºti, 25 martie 2004.
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