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referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 281 pct. 1 lit. b)
ºi ale art. 35 alin. 1 teza a doua din Codul de procedurã penalã
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Pe
rol
se
aflã
soluþionarea
excepþiei
de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 281 pct. 1 lit. b) ºi
ale art. 35 alin. 1 teza a doua din Codul de procedurã
penalã, excepþie ridicatã de Emil Mihalcea ºi ªtefan Sereny
în Dosarul nr. 3.590/2003 al Curþii de Apel Bacãu Ñ
Secþia penalã.
La apelul nominal rãspunde autorul excepþiei ªtefan
Sereny ºi partea Banca Internaþionalã a Religiilor Ñ prin
lichidator, reprezentatã de consilierul juridic Dumitru Licã,
lipsã fiind autorul excepþiei Emil Mihalcea, faþã de care
procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
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Având cuvântul pe fond, ªtefan Sereny solicitã
admiterea excepþiei astfel cum a fost formulatã.
Reprezentantul Bãncii Internaþionale a Religiilor solicitã
respingerea excepþiei ca nefondatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepþiei de neconstituþionalitate ca
neîntemeiatã, apreciind cã textele legale criticate nu încalcã
dispoziþiile constituþionale invocate de autorii excepþiei.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 noiembrie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 3.590/2003, Curtea de Apel Bacãu Ñ Secþia
penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 281 pct. 1 lit. b) ºi
ale art. 35 alin. 1 teza a doua din Codul de procedurã
penalã. Excepþia a fost ridicatã de Emil Mihalcea ºi ªtefan
Sereny, inculpaþi în dosarul menþionat.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorii
acesteia susþin cã dispoziþiile legale criticate, referitoare la
competenþa materialã de primã instanþã a Curþii de Apel,
determinatã dupã calitatea persoanei, respectiv cele
referitoare la competenþa instanþelor în caz de indivizibilitate
sau conexitate, încalcã prevederile constituþionale ale
art. 16 referitoare la egalitatea în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice, cu consecinþa aplicãrii unui tratament
discriminatoriu, faþã de calitatea pe care a avut-o unul
dintre autori, aceea de judecãtor la Judecãtoria Babadag.
Se considerã, de asemenea, cã dispoziþiile art. 281 pct. 1
lit. b) ºi ale art. 35 alin. 1 teza a doua din Codul de
procedurã penalã încalcã prevederile art. 21 din Constituþie,
republicatã, referitoare la dreptul de acces liber la justiþie,
precum ºi dispoziþiile referitoare la dreptul la un proces
echitabil, întrucât nu asigurã posibilitatea folosirii tuturor
cãilor de atac prevãzute în legea procesualã penalã.
ªtefan Sereny mai susþine cã tratamentul prevãzut de
art. 35 alin. 1 teza a doua din Codul de procedurã penalã
îl dezavantajeazã cu atât mai mult cu cât, la data comiterii
faptelor, nu avea o calitate care sã atragã competenþa de
judecatã a Curþii de Apel.
Curtea de Apel Bacãu Ñ Secþia penalã considerã cã
excepþia este neîntemeiatã întrucât stabilirea competenþei
dupã calitatea inculpatului este compatibilã cu principiile
unei societãþi democratice, nefiind încãlcat astfel principiul
egalitãþii consacrat în art. 16 din Constituþie, republicatã. Se
mai aratã cã, pentru o bunã administrare a justiþiei, în caz
de indivizibilitate sau de conexitate, se impune judecarea
cauzelor de cãtre aceeaºi instanþã, mãsurã care este de
naturã sã asigure stabilirea adevãrului ºi sã creeze condiþii
pentru ca inculpaþii sã-ºi poatã organiza o apãrare
eficientã. Prin aceasta nu se încalcã dreptul la un proces
echitabil ºi nici o altã prevedere din Constituþie.
În conformitate cu dispoziþiile 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.
De asemenea, potrivit dispoziþiilor art. 18 1 din Legea
nr. 35/1997 privind organizarea ºi funcþionarea instituþiei
Avocatul Poporului, cu modificãrile ulterioare, a fost solicitat
punctul de vedere al acestei instituþii.
Guvernul apreciazã cã dispoziþiile criticate nu contravin
principiului reglementat de art. 16 din Constituþie,
republicatã, întrucât nu creeazã privilegii ºi discriminãri în
raport de criteriile egalitãþii în drepturi înscrise în art. 4 din
Constituþie, republicatã. Stabilirea competenþelor instanþelor
judecãtoreºti este atributul exclusiv al legiuitorului, astfel
cum se prevede în art. 126 alin. (2) din Constituþie,

republicatã, iar instituirea unei competenþe personale nu se
face în mod discriminatoriu, ci în raport cu specializarea
cerutã de calitatea oficialã a personei în cauzã. Pentru
aceste motive Ñ aratã Guvernul Ñ art. 35 alin. 1 din
Codul de procedurã penalã, care reglementeazã
competenþa de judecatã a infracþiunilor aflate în raport de
conexitate sau indivizibilitate, nu semnificã aplicarea unui
tratament discriminatoriu fãptuitorilor care nu au ei înºiºi
calitatea cerutã de lege pentru a determina o anumitã
competenþã a instanþei. Dispoziþiile legale criticate nu
încalcã, în opinia Guvernului, nici dreptul de acces la
justiþie, deoarece nu înlãturã posibilitatea inculpaþilor de a
beneficia de drepturile ºi garanþiile procesuale instituite prin
lege, în cadrul unui proces echitabil, public ºi într-un
termen rezonabil, judecat de cãtre o instanþã independentã,
imparþialã ºi stabilitã prin lege. De asemenea, posibilitatea
exercitãrii unei singure cãi de atac împotriva hotãrârilor
pronunþate de aceste instanþe nu reprezintã o încãlcare a
art. 16 ºi 21 din Legea fundamentalã, deoarece principiul
egalitãþii în drepturi nu înseamnã uniformitate, iar, în acest
context, dreptul de acces la justiþie nu presupune accesul
la toate structurile judecãtoreºti. În concluzie, Guvernul
considerã cã excepþia de neconstituþionalitate este
neîntemeiatã.
Avocatul Poporului considerã cã nu poate fi reþinutã
neconstituþionalitatea dispoziþiilor art. 35 alin. 1 teza a doua
din Codul de procedurã penalã faþã de prevederile art. 16
din Constituþie, republicatã, deoarece regimul diferit, sub
raportul competenþei instanþelor, este consecinþa situaþiei în
care se gãsesc inculpaþii care au sãvârºit infracþiuni aflate
în raport de conexitate sau indivizibilitate, faþã de cei care
nu au sãvârºit infracþiuni aflate într-un astfel de raport.
Stabilirea competenþei, în caz de indivizibilitate sau
conexitate, este atributul exclusiv al legiuitorului, conform
art. 126 alin. (2) din Constituþie, republicatã, iar acesta
poate institui, în considerarea unor situaþii deosebite, reguli
speciale ºi diferite de procedurã, ceea ce nu este contrar
principiului egalitãþii cetãþenilor în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice, atât timp cât aceste reguli asigurã egalitatea
cetãþenilor. Cu privire la dispoziþiile art. 281 pct. 1 lit. b) din
Codul de procedurã penalã, raportate la art. 16 din
Constituþie, republicatã, se aratã cã textul nu cuprinde
privilegii sau discriminãri, aºa încât nu contravine acestor
dispoziþii constituþionale.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþii prezente, 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. 146 lit. d) din
Constituþie, republicatã, precum ºi 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 îl constituie dispoziþiile art. 281 pct. 1
lit. b) ºi art. 35 alin. 1 teza a doua din Codul de
procedurã penalã, având urmãtorul cuprins:
Ñ Art. 281 pct. 1 lit. b): ”Curtea de Apel: 1. judecã în
primã instanþã: [É]
b) infracþiunile sãvârºite de judecãtorii de la judecãtorii ºi
tribunale, de procurorii de la parchetele de pe lângã aceste
instanþe, precum ºi de notarii publici;Ò;
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Ñ Art. 35 alin. 1 teza a doua: ”În caz de indivizibilitate
sau conexitate, dacã competenþa în raport cu diferiþii fãptuitori
ori diferitele fapte [É] aparþine unor instanþe de grad diferit,
competenþa de a judeca toate cauzele reunite revine instanþei
superioare în grad.Ò
Autorii excepþiei susþin cã dispoziþiile legale criticate
încalcã prevederile constituþionale ale art. 16, referitoare la
egalitatea în faþa legii ºi a autoritãþilor publice ºi ale art. 21
referitoare la dreptul de acces liber la justiþie, având ca o
componentã fundamentalã dreptul la un proces echitabil.
Se aratã cã, în speþã, competenþa de judecatã în primã
instanþã a Curþii de Apel, atrasã pentru unul dintre autorii
excepþiei de calitatea de magistrat, iar pentru celãlalt de
legãtura între infracþiunile pentru care au fost trimiºi în
judecatã cei doi inculpaþi, este discriminatorie ºi îi priveazã
de calea de atac a apelului.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate, Curtea
constatã cã aceasta este neîntemeiatã ºi urmeazã sã fie
respinsã pentru urmãtoarele considerente:
Potrivit art. 126 alin. (2) din Constituþie, republicatã,
”Competenþa instanþelor judecãtoreºti ºi procedura de judecatã
sunt prevãzute numai prin legeÒ. Prin urmare, stabilirea
competenþelor instanþelor judecãtoreºti, inclusiv în caz de
indivizibilitate sau conexitate, constituie atributul exclusiv al
legiuitorului. Acesta poate stabili, în considerarea unor
situaþii deosebite, reguli speciale de procedurã, precum ºi
modalitãþi de exercitare a drepturilor procedurale, fiind þinut
desigur ca, în procesul de legiferare, sã se circumscrie
cadrului constituþional.
În ceea ce priveºte critica dispoziþiilor art. 281 pct. 1 lit. b)
ºi art. 35 alin. 1 teza a doua din Codul de procedurã
penalã în raport de prevederile art. 16 din Constituþie,
republicatã, aceasta nu poate fi reþinutã câtã vreme
prevederile criticate nu conþin privilegii sau discriminãri în
raport cu criteriile egalitãþii în drepturi înscrise în art. 4 din
Constituþie, republicatã, iar situaþia juridicã a anumitor
categorii de persoane (în speþã judecãtorii de la judecãtorii,
pe de o parte, respectiv inculpaþii care au sãvârºit
infracþiuni aflate în raport de conexitate sau indivizibilitate,
pe de altã parte), justificã aplicarea unui tratament diferit,
în scopul unei mai bune înfãptuiri a justiþiei. De altfel
Curtea Constituþionalã a statuat în jurisprudenþa sa cã
art. 16 din Constituþie vizeazã ”egalitatea în drepturi între
cetãþeni în ceea ce priveºte recunoaºterea în favoarea
acestora a unor drepturi ºi libertãþi fundamentale, nu ºi
identitatea de tratament juridic asupra aplicãrii unor mãsuri,
indiferent de natura lor. În felul acesta se justificã nu numai
admisibilitatea unui regim juridic diferit faþã de anumite
categorii de persoane, dar ºi necesitatea luiÒ. (Decizia nr. 25
din 23 februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 136 din 1 aprilie 1999).
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Curtea constatã, de asemenea, cã textele de lege
criticate nu încalcã prevederile art. 21 din Constituþie,
republicatã, câtã vreme accesul liber la justiþie este
asigurat prin posibilitatea pãrþilor de a se adresa instanþei
de judecatã ºi de a declara recurs împotriva hotãrârii
instanþei de fond, exercitarea dreptului oricãrei persoane de
a se adresa justiþiei pentru apãrarea drepturilor, a
libertãþilor ºi a intereselor sale legitime nefiind îngrãditã prin
stabilirea unei singure cãi de atac (recursul). În acest sens
Curtea Constituþionalã a reþinut în mod constant în
jurisprudenþa sa cã accesul la justiþie nu presupune, în
toate cazurile, accesul la toate structurile judecãtoreºti ºi la
toate cãile de atac prevãzute de lege. De altfel, în ceea
ce priveºte dispoziþiile art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de
procedurã penalã, acestea au mai format obiectul
controlului de constituþionalitate, în raport de prevederile
art. 21 din Constituþie. Statuând în sensul constituþionalitãþii
textelor criticate, Curtea a reþinut cã ”faptul cã nu se poate
folosi, în cauzã, calea de atac a apelului nu afecteazã
drepturile procesuale ale inculpatului, având în vedere
dispoziþiile art. 3856 alin. 3 din Codul de procedurã penalã,
care prevãd cã recursul, în acest caz, nu se limiteazã la
motivele de casare enumerate de art. 385 9 din Codul de
procedurã penalã, iar instanþa este obligatã sã examineze
întreaga cauzã sub toate aspecteleÒ. (Decizia nr. 156 din
17 aprilie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 357 din 26 mai 2003). Întrucât nu au
intervenit elemente noi care sã determine reconsiderarea
jurisprudenþei Curþii, soluþia adoptatã ºi considerentele pe
care aceasta s-a întemeiat sunt valabile ºi în prezenta
cauzã, inclusiv în ceea ce priveºte critica prevederilor
art. 35 alin. (1) teza a doua din Codul de procedurã
penalã, formulatã faþã de acelaºi temei constituþional ºi cu
aceeaºi motivare.
În sfârºit, Curtea mai reþine cã prevederile criticate nu
încalcã dreptul la un proces echitabil, reglementat de
prevederile art. 21 alin. (3) din Constituþie, republicatã,
precum ºi de prevederile art. 6 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
întrucât nu înlãturã posibilitatea inculpaþilor de a beneficia
de drepturile ºi garanþiile procesuale instituite prin lege, în
cadrul unui proces public, judecat de cãtre o instanþã
independentã, imparþialã ºi stabilitã prin lege, într-un
termen rezonabil, condiþii care sunt asigurate ºi în situaþia
judecãrii cauzelor în primã instanþã de cãtre curþile de apel.
Totodatã, textele criticate asigurã dreptul la douã grade de
jurisdicþie în materie penalã, reglementat de art. 2 din
Protocolul nr. 7 la Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale.

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

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 281 pct. 1 lit. b) ºi ale art. 35 alin. 1 teza a doua din
Codul de procedurã penalã, excepþie ridicatã de Emil Mihalcea ºi ªtefan Sereny în Dosarul nr. 3.590/2003 al Curþii de
Apel Bacãu Ñ Secþia penalã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 4 mai 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

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

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 471/26.V.2004

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Memorandumului de înþelegere ºi cooperare dintre Agenþia Naþionalã
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie din România ºi Agenþia Polonezã
pentru Dezvoltarea Întreprinderilor, semnat la Bucureºti la 22 martie 2004
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Memorandumul de
înþelegere ºi cooperare dintre Agenþia Naþionalã
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie din

România ºi Agenþia Polonezã pentru Dezvoltarea
Întreprinderilor, semnat la Bucureºti la 22 martie
2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Naþionale
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie,
Eugen Ovidiu Chirovici
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
Bucureºti, 19 mai 2004.
Nr. 773.
MEMORANDUM DE ÎNÞELEGERE ªI COOPERARE
între Agenþia Naþionalã pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie din România
ºi Agenþia Polonezã pentru Dezvoltarea Întreprinderilor
Agenþia Naþionalã pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi Cooperaþie din România ºi Agenþia Polonezã pentru
Dezvoltarea Întreprinderilor, denumite în continuare pãrþi,
în dorinþa promovãrii ºi dezvoltãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii, în cadrul politicilor economice stabilite de
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Polone,
pentru promovarea tehnologiilor moderne, a managementului ºi dezvoltãrii resurselor umane care sã conducã la
creºterea capacitãþilor de concurenþã la nivel naþional ºi internaþional,
în vederea adaptãrii societãþii la profundele transformãri din economia modernã,
au convenit urmãtoarele:
1. Obiective
Pãrþile vor promova în comun urmãtoarele obiective:
1.1. Obiectivul general:
Dezvoltarea întreprinderilor economice publice ºi private
mici ºi mijlocii (IMM)
Formarea de expertizã tehnicã ºi managerialã la nivel
naþional în vederea promovãrii ºi dezvoltãrii IMM pe baza
criteriilor de eficienþã socialã, economicã ºi financiarã, cu
respectarea protecþiei mediului.
1.2. Obiective specifice:
a) elaborarea, realizarea ºi evaluarea în comun de
programe de susþinere a IMM;
b) specializarea resurselor umane din cele douã state ºi
pregãtirea organizaþiilor publice ºi private care au legãturã
cu dezvoltarea întreprinderilor mici ºi mijlocii sã recepteze
asistenþa publicã în acest domeniu;
c) creºterea veniturilor IMM prin dezvoltarea accesului
acestora la pieþele regionale ºi internaþionale;
d) promovarea integrãrii IMM în mecanismul economiei
de piaþã ºi extinderii întreprinderilor prin asigurarea unui
sistem de consultanþã;
e) organizarea ºi promovarea în comun de manifestãri
cu caracter naþional ºi internaþional în domeniul IMM;
f) stimularea orientãrii IMM spre dezvoltarea comerþului
ºi cooperãrii internaþionale, prin punerea la dispoziþie
acestora de informaþii, facilitarea de contacte, participãri în

delegaþii comerciale, la târguri internaþionale, seminarii,
congrese ºi simpozioane;
g) facilitarea legãturilor ºi cooperãrii economice ºi
tehnice între IMM din cele douã state.
2. Forme de colaborare
În scopul atingerii obiectivelor prezentului memorandum,
colaborarea se va realiza sub urmãtoarele forme:
a) sprijin reciproc în realizarea ºi implementarea
programelor pentru IMM;
b) sprijin reciproc în pregãtirea resurselor umane;
c) participarea la elaborarea ºi pregãtirea de materiale
de analizã de interes reciproc;
d) participarea în comun la evenimente cu caracter
naþional ºi internaþional;
e) cele douã pãrþi vor facilita o legãturã permanentã
între IMM din România ºi Polonia, pentru facilitarea
accesului la pieþele celor douã state sau din state terþe ºi
la tehnologii de vârf dezvoltate în statele partenere.
3. Procedee de colaborare ºi execuþie
3.1. Activitãþile care se vor realiza în cadrul prezentului
memorandum vor fi programate de comun acord. Pãrþile
vor stabili obiectivele specifice, responsabilitãþile ºi resursele
necesare.
3.2. Pentru derularea prezentului memorandum, pãrþile
vor desemna persoanele responsabile pentru contacte de
lucru între pãrþi ºi supravegherea derulãrii activitãþilor de
implementare a prezentului memorandum.
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3.3. Pãrþile convin sã accepte sprijin din partea terþilor,
persoane fizice sau juridice din statele lor, din state terþe
sau organizaþii internaþionale, dacã acesta corespunde
scopurilor ºi obiectivelor prezentului memorandum.
3.4. Pentru realizarea prevederilor prezentului
memorandum, pãrþile stabilesc, conform procedurilor proprii,
prioritãþile ºi disponibilitãþile, resursele proprii pe care le pot
aloca. Resursele proprii pe care fiecare parte le alocã
pentru execuþia prezentului memorandum vor fi administrate
de fiecare dintre pãrþi, conform procedurilor proprii.
3.5. Resursele atrase pe care le vor acorda organizaþiile
naþionale sau internaþionale în scopul sprijinirii execuþiei
prezentului memorandum vor fi administrate conform
normelor stabilite în fiecare caz pentru fiecare proiect.
4. Recunoaºterea reciprocã
Pãrþile vor recunoaºte reciproc contribuþiile celeilalte pãrþi
în realizarea prevederilor prezentului memorandum, în
special cele referitoare la cursuri, elaborãri de materiale ºi
activitãþi în domeniul IMM, pe plan naþional ºi
internaþional.
5. Alte acþiuni
În baza prezentului memorandum pot fi realizate, în
domeniile enumerate mai sus, acþiuni conexe, sub formã
de contracte distincte sau alte forme de colaborare reciproc
avantajoase.

6. Intrarea în vigoare, valabilitatea ºi modificarea
memorandumului
6.1. Prezentul memorandum va intra în vigoare la data
primirii ultimei notificãri prin care pãrþile se informeazã
reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne
prevãzute de normele legale ale statelor lor, pentru intrarea
acestuia în vigoare.
6.2. Prezentul memorandum se încheie pentru o
perioadã de 3 ani. Prezentul memorandum se va reînnoi
pentru urmãtorii 3 ani, dacã nici una dintre pãrþi nu notificã
celeilalte pãrþi cu cel puþin 6 luni înaintea datei de expirare
despre hotãrârea sa de a-l denunþa.
6.3. Încetarea valabilitãþii prezentului memorandum nu
va afecta proiectele începute în baza acestuia pânã când
implementarea lor nu va fi îndeplinitã.
6.4. Prezentul memorandum poate fi modificat prin
acordul pãrþilor. Modificãrile vor fi incluse într-un addendum.
Modificãrile vor intra în vigoare potrivit procedurii stabilite la
pct. 6.1 ºi vor face parte integrantã din prezentul
memorandum.
6.5. În caz de divergenþe în interpretarea prevederilor
prezentului memorandum textul în limba englezã va
prevala.
Semnat la Bucureºti la 22 martie 2004 în douã
exemplare originale, în limbile românã, polonã ºi englezã.

Pentru Agenþia Naþionalã pentru Întreprinderi Mici
ºi Mijlocii ºi Cooperaþie din România,
Eugen Ovidiu Chirovici

Pentru Agenþia Polonezã pentru Dezvoltarea
Întreprinderilor,
Miroslaw Marek

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finanþelor publice nr. 569/2003
privind deciziile de impunere anualã
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor Publice ºi a Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 188 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã
ºi ale art. 101 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
ministrul finanþelor publice emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Formularul ”Decizie de impunere anualã
pentru persoanele fizice române cu domiciliul în RomâniaÒ,
cod 14.13.02.13/a, cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului finanþelor publice nr. 569/2003 privind deciziile
de impunere anualã, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 313 din 9 mai 2003, se înlocuieºte
cu formularul ”Decizie de impunere anualã pentru
persoanele fizice române cu domiciliul în RomâniaÒ,
cod 14.13.02.13/a, cuprins în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.

Art. II. Ñ Direcþia generalã de gestiune a impozitelor ºi
contribuþiilor din cadrul Agenþiei Naþionale de Administrare
Fiscalã, Direcþia generalã a tehnologiei informaþiei din
cadrul Ministerului Finanþelor Publice, direcþiile generale ale
finanþelor publice judeþene ºi a municipiului Bucureºti,
precum ºi, dupã caz, direcþiile de specialitate din cadrul
Ministerului Finanþelor Publice ºi Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanþelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureºti, 13 mai 2004.
Nr. 751.
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Anexa este reprodusã în facsimil.
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURÃRILOR

DECIZIE
privind interzicerea temporarã a activitãþii Societãþii Comerciale ”Astop PrestÒ Ñ S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, cu sediul social în municipiul Bucureºti, str. Amiral Constantin Bãlescu
nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240 din 1 iunie 2001, reprezentatã legal de preºedinte, în temeiul
art. 4 alin. (19) ºi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societãþile de asigurare ºi supravegherea asigurãrilor,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în baza hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, adoptatã în ºedinþa din data de 30 martie
2004, conform prevederilor art. 4 alin. (22)Ñ(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în
cadrul cãreia a fost analizatã documentaþia aferentã Notei de constatare nr. 14.069 din 24 martie 2004,
în conformitate cu atribuþiile prevãzute la art. 8 alin. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi în baza Deciziei nr. 3.203 din 7 ianuarie 2004, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a
Asigurãrilor Ñ Reprezentanþa Cluj au efectuat un control la Societatea Comercialã ”Astop PrestÒ Ñ S.R.L., cu sediul în
municipiul Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 24Ñ30, judeþul Bihor, înregistratã la oficiul registrului comerþului cu
nr. J 05/77/1995, cod unic de înregistrare nr. 7109170, reprezentatã legal în timpul controlului de doamna Cerasela
Nerghes, în calitate de administrator/director general, ºi domnul Vasile Verigoi, în calitate de asociat.
Controlul efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor Ñ Reprezentanþa Cluj
a avut ca obiect verificarea activitãþii brokerului de asigurare, conform Tematicii de control de fond nr. 10.285 din
29 octombrie 2002; verificarea a avut la bazã documentele ºi situaþiile prezentate ºi întocmite sub responsabilitatea
conducerii brokerului de asigurare.
Rezultatele acþiunii de analizã ºi control au fost concretizate în Nota de constatare, semnatã fãrã obiecþiuni de
Societatea Comercialã ”Astop PrestÒ Ñ S.R.L., înregistratã cu nr. 424 din 17 martie 2004 la societatea sus-menþionatã,
iar la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor Ñ Reprezentanþa Cluj sub nr. 15.023 din 3 martie 2004.
În urma analizãrii constatãrilor cuprinse în actul de control, au fost reþinute urmãtoarele:
Brokerul de asigurare a înregistrat alte venituri decât cele din comisioanele acordate de asigurãtori, din chirii ºi
servicii de consultanþã.
Tipurile de contracte încheiate sunt urmãtoarele:
¥ închirierea spaþiilor pe care brokerul de asigurare le deþine;
¥ consultanþã acordatã asigurãtorului, contracte-cadru în care brokerul se obligã la efectuarea de studii de piaþã,
acordare de know-how ºi îndrumare a personalului asigurãtorului pentru creºterea capacitãþii de pregãtire a acestuia,
promovarea imaginii asigurãtorului etc.
În baza acestor contracte au fost încasate sume de bani fãrã înscrisuri suplimentare, cum ar fi:
Ñ liste întocmite cu personalul asigurãtorului care a beneficiat de pregãtire;
Ñ studiile de piaþã care trebuiau predate asigurãtorului;
Ñ contorizãri ale activitãþii de promovare a imaginii asigurãtorului etc.
În cazul contractelor de asigurare R.C.A. ºi Carte Verde, încheiate de Societatea Comercialã ”Astop PrestÒ Ñ
S.R.L. cu societãþi de asigurare autorizate potrivit legii (anexele nr. 8, 10, 11 ºi 17 din nota de constatare), brokerul de
asigurare a practicat un nivel al comisioanelor mai mare de 8%, nerespectând astfel prevederile art. 1 alin. (3) din
Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurãrilor obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse terþilor prin
accidente de autovehicule ºi autorizarea asigurãtorilor care vor practica aceastã asigurare în anul 2003, puse în aplicare
prin Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 9/2002 (abrogat prin Ordinul preºedintelui Comisiei
de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.113/2003), ºi, mai mult, aceste modificãri ale comisioanelor nu au fost prevãzute în
actele adiþionale la contracte.
Tipurile de contracte sus-menþionate excedeazã obiectului de activitate al brokerului, încãlcându-se astfel
prevederile art. 39 alin. (2) lit. l), coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. d) ºi ale art. 2 pct. 6 din Legea
nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. De asemenea, au fost încãlcate prevederile art. 1 alin. (3) din
Normele privind aplicarea legii în domeniul asigurãrilor obligatorii de rãspundere civilã pentru pagube produse terþilor prin
accidente de autovehicule ºi autorizarea asigurãtorilor care vor practica aceastã asigurare în anul 2003, puse în aplicare
prin Ordinul preºedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 9/2002 (abrogat prin Ordinul preºedintelui Comisiei
de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.113/2003).
Dovada sãvârºirii de cãtre Societatea Comercialã ”Astop PrestÒ Ñ S.R.L. a faptelor nelegale descrise mai sus
rezultã din documentele contabile ale brokerului de asigurare, precum ºi din Nota de constatare semnatã ºi înregistratã
la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor Ñ Reprezentanþa Cluj sub nr. 15.023 din 3 martie 2004.
Sãvârºirea acestor fapte a fost consemnatã în Nota de constatare întocmitã în douã exemplare de cãtre organele
de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, înregistratã la Societatea Comercialã ”Astop PrestÒ Ñ S.R.L.
sub nr. 424 din 17 martie 2004, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor sub nr. 15.023 din 3 martie 2004, dintre
care un exemplar a rãmas la brokerul controlat.
Faþã de aceste motive, pentru faptele nelegale reþinute de organul de control în sarcina Societãþii Comerciale
”Astop PrestÒ Ñ S.R.L., prin nota de constatare sus-menþionatã, fapte descrise în prezenta decizie, în scopul apãrãrii
drepturilor asiguraþilor ºi al promovãrii stabilitãþii activitãþii de asigurare în România, în temeiul art. 39 alin. (1) ºi alin. (3)
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lit. c) ºi d) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în ºedinþa din data de 30 martie 2004,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor a hotãrât sancþionarea societãþii sus-menþionate cu amendã în cuantum
de 5.000.000 lei, precum ºi interzicerea temporarã a activitãþii, drept care emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Se sancþioneazã Societatea Comercialã ”Astop
PrestÒ Ñ S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, str.
Dimitrie Cantemir nr. 24Ñ30, judeþul Bihor, înregistratã la
oficiul registrului comerþului cu nr. J 05/77/1995, cod unic
de înregistrare nr. 7109170, reprezentatã legal de doamna
Cerasela Nerghes, în calitate de administrator/director
general, conform art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea
nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu
amendã în cuantum de 5.000.000 lei.
Art. 2. Ñ (1) Se interzice temporar exercitarea activitãþii
de broker de asigurare de cãtre Societatea Comercialã
”Astop PrestÒ Ñ S.R.L., conform art. 39 alin. (3) lit. d) din
Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
pânã la data încetãrii încãlcãrii dispoziþiilor legale, respectiv
pânã la data rezilierii contractelor de prestãri de servicii al
cãror obiect de activitate excedeazã prevederilor art. 2
pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, contracte încheiate cu societãþile de asigurare.
(2) Societatea este obligatã sã prezinte Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor dovada rezilierii contractelor de
prestãri de servicii cu societãþile de asigurare al cãror
obiect de activitate excedeazã prevederilor art. 2 pct. 6 din
Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 3. Ñ (1) Pe toatã perioada de interzicere temporarã
a exercitãrii activitãþii de broker de asigurare, prevãzutã la
art. 2, societãþii i se interzic desfãºurarea activitãþii de
negociere a încheierii de noi contracte de asigurare sau
reasigurare pentru persoane fizice sau juridice, a acordãrii
de asistenþã pe durata derulãrii contractelor în curs sau în
legãturã cu regularizarea daunelor, precum ºi desfãºurarea
oricãror operaþiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel

cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
(2) Brokerul are obligaþia sã notifice clienþilor, în termen
de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în
vederea efectuãrii plãþii ratelor scadente la contractele în
curs de derulare direct la asigurãtor.
Art. 4. Ñ (1) În conformitate cu prevederile art. 39
alin. (10) ºi (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, coroborate cu dispoziþiile art. 8
alin. (5) ºi art. 28 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã
ºi modificatã prin Legea nr. 180/2002, amenda se face
venit integral la bugetul de stat ºi se achitã în termen de
15 zile de la primirea prezentei decizii, în contul
20.22.01.03, care se va completa pe versoul ordinului de
platã la rubrica ”Cod contÒ.
(2) Dovada plãþii amenzii va fi prezentatã Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor, imediat dupã achitare.
Art. 5. Ñ (1) Împotriva prezentei decizii Societatea
Comercialã ”Astop PrestÒ Ñ S.R.L. poate face plângere la
curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea
acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea
nr. 32/2000, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
plângerea adresatã curþii de apel nu suspedã, pe timpul
soluþionãrii acesteia, executarea mãsurii sancþionatorii
dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor.
Art. 6. Ñ Prezenta decizie se publicã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9
alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Preºedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor,
Nicolae Eugen Criºan
Bucureºti, 27 aprilie 2004.
Nr. 3.280.
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