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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
privind alegerea celor doi reprezentan˛i ai societ„˛ii civile Ón Consiliul Superior al Magistraturii
Œn temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. b) ∫i alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 20 ∫i 21
din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 125 ∫i 132 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Doamna Irina Zl„tescu ∫i domnul Avram Consiliul Superior al Magistraturii pentru un mandat de
Filipa∫ sunt ale∫i ca reprezentan˛i ai societ„˛ii civile Ón 6 ani.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 6 decembrie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 6 decembrie 2004.
Nr. 55.
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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului afacerilor externe,
Ón semn de apreciere pentru activitatea deosebit„ de promovare a rela˛iilor bilaterale franco-rom‚ne pe multiple
planuri, pentru sprijinul acordat eforturilor Rom‚niei de integrare Ón structurile euroatlantice,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua
Rom‚niei Ón grad de Comandor Excelen˛ei sale domnului

Philippe Etienne, ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al
Republicii Franceze la Bucure∫ti.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 2 decembrie 2004.
Nr. 1.035.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea unor ordine
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 6 ∫i 7 ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
Ón semn de deosebit„ apreciere pentru contribu˛iile personale avute la dezvoltarea unor importante domenii de
activitate, pentru promovarea rela˛iilor dintre Republica Austria ∫i Rom‚nia,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Art. 1. — Se confer„ Ordinul na˛ional Serviciul
Credincios Ón grad de Ofi˛er domnului Gerhard Egermann,
consul onorific al Rom‚niei pentru Burgenland.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón
grad de Ofi˛er domnului Andreas Graf von Bardeau,
administrator al Holdingului Bardeau.
Art. 3. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón
grad de Cavaler domnilor:

— Gerald Schweighofer, manager general al companiei
Holzindustrie Schweighofer GmbH;
— Simion Giurc„, ∫eful Biroului de turism al Rom‚niei
din Viena.
Art. 4. — Se confer„ Ordinul Meritul Sanitar Ón grad de
Comandor domnului profesor doctor Klaus Wolff.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 2 decembrie 2004.
Nr. 1.036.
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C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 461
din 28 octombrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 215 alin. 2 din Codul penal
Ioan Vida
— pre∫edinte
Nicolae Cochinescu
— judec„tor
Aspazia Cojocaru
— judec„tor
Constantin Doldur
— judec„tor
Acsinte Gaspar
— judec„tor
Kozsokár Gábor
— judec„tor
Petre Ninosu
— judec„tor
Ion Predescu
— judec„tor
™erban Viorel St„noiu
— judec„tor
Iuliana Nedelcu
— procuror
Florentina Geangu
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, excep˛ie
ridicat„ de Daniel Eugen Muha Ón Dosarul nr. 186/2004 al
Tribunalului Vaslui.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele acord„
cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, consider‚nd
c„ dispozi˛iile de lege criticate nu contravin prevederilor
constitu˛ionale ∫i nici celor din actele interna˛ionale invocate
de autorul excep˛iei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 27 mai 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 186/2004, Tribunalul Vaslui a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, referitoare la
Ón∫el„ciunea s„v‚r∫it„ prin folosirea de nume sau calit„˛i
mincinoase ori de alte mijloace frauduloase, excep˛ie
ridicat„ de Daniel Eugen Muha, inculpat-apelant Ón dosarul
men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate Óncalc„ prevederile
constitu˛ionale cuprinse Ón art. 20, referitoare la tratatele
interna˛ionale privind drepturile omului. Se consider„ c„ prin
formularea textului art. 215 alin. 2 din Codul penal s-a
reglementat o dubl„ incriminare ∫i, drept consecin˛„, o
dubl„ sanc˛ionare a unei singure ac˛iuni materiale, parte
component„ a laturii obiective a infrac˛iunii. De∫i sunt
invocate prevederile art. 11 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, autorul
excep˛iei face referire la art. 4 pct. 1 din Protocolul nr. 7 la
conven˛ie, care prevede dreptul de a nu fi judecat sau
pedepsit de dou„ ori. Totodat„, se apreciaz„ c„ sunt
Ónc„lcate ∫i dispozi˛iile art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, referitoare
la dreptul la un proces echitabil, deoarece îechitatea se
refer„ nu numai la desf„∫urarea procesului, ci ∫i la tehnica
juridic„ a incrimin„rii“.
Tribunalul Vaslui apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 215 alin. 2 din Codul
penal, fa˛„ de dispozi˛iile art. 20 alin. (1) ∫i (2) din
Constitu˛ie, art. 4 pct. 1 din Protocolul nr. 7 la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor

fundamentale ∫i ale art. 6 din aceea∫i conven˛ie, este
nefondat„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, Óntruc‚t textul de lege criticat nu
contravine prevederilor constitu˛ionale, respectiv celor din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, invocate de autorul excep˛iei. Œn sus˛inerea
acestei opinii arat„ c„ reglementarea ∫i aplicarea institu˛iei
concursului de infrac˛iuni nu Ónseamn„ dubla sanc˛ionare a
aceleia∫i fapte, ci, dimpotriv„, aplicarea unor sanc˛iuni care
au ca temei pluralitatea faptelor prev„zute de legea penal„,
s„v‚r∫ite de aceea∫i persoan„. Trebuie observat c„, se
arat„ Ón continuare, legiuitorul rom‚n nu a consacrat ca
tratament sanc˛ionator al concursului de infrac˛iuni sistemul
cumulului de pedepse, ci a optat pentru aplicarea pedepsei
celei mai grele, care poate fi sporit„ p‚n„ la maximul ei
special, iar Ón cazul Ón care acesta nu este Óndestul„tor, se
aplic„ un spor de p‚n„ la 5 ani de Ónchisoare, respectiv
de p‚n„ la jum„tate din maximul special al amenzii.
Semnificativ este faptul c„ legiuitorul interzice Ón mod
expres, Ón art. 34 alin. 2 din Codul penal, ca prin aplicarea
regulilor privind sanc˛ionarea concursului de infrac˛iuni s„
fie dep„∫it totalul pedepselor stabilite de instan˛„ pentru
infrac˛iunile concurente. Dac„ Ón cazul s„v‚r∫irii infrac˛iunii
de Ón∫el„ciune prin intermediul unei fapte care constituie ea
Óns„∫i o infrac˛iune nu s-ar aplica regulile privind concursul
de infrac˛iuni, s-ar institui un tratament sanc˛ionator inegal
∫i discriminatoriu Óntre infractorul care folose∫te mijloace
care nu constituie infrac˛iuni ∫i cel care folose∫te mijloace
frauduloase care constituie ele Ónsele infrac˛iuni, prin
sanc˛ionarea acestora Ón acela∫i fel, respectiv prin
consacrarea unei impunit„˛i fa˛„ de cel de-al doilea
infractor, de∫i ace∫tia se afl„ Ón situa˛ii diferite.
Avocatul Poporului, invoc‚nd jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale, consider„ c„ dispozi˛iile art. 215 alin. 2 din
Codul penal sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
transmis punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 ∫i 29
din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei Ól constituie dispozi˛iile art. 215 alin. 2
din Codul penal, care au urm„torul con˛inut: îŒn∫el„ciunea
s„v‚r∫it„ prin folosire de nume sau calit„˛i mincinoase ori de
alte mijloace frauduloase se pedepse∫te cu Ónchisoare de la
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3 la 15 ani. Dac„ mijlocul fraudulos constituie prin el Ónsu∫i o
infrac˛iune, se aplic„ regulile privind concursul de infrac˛iuni.“
Œn motivarea excep˛iei se sus˛ine, Ón principal, c„
infrac˛iunea de Ón∫el„ciune prev„zut„ la art. 215 alin. 2 din
Codul penal este o infrac˛iune unic„ complex„, care
absoarbe Ón ea mijlocul fraudulos, astfel Ónc‚t acesta nu
mai poate fi re˛inut ca infrac˛iune de sine st„t„toare ∫i
pedepsit„ Ón concurs cu Ón∫el„ciunea calificat„. De aceea,
sus˛ine autorul excep˛iei, textul legal criticat con˛ine o dubl„
sanc˛ionare pentru aceea∫i infrac˛iune, ceea ce contravine
prevederilor art. 20 din Constitu˛ie, conform c„rora
î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile ∫i libert„˛ile
cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón concordan˛„ cu
Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu pactele ∫i cu
celelalte tratate la care Rom‚nia este parte. (2) Dac„ exist„
neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care Rom‚nia este parte, ∫i legile
interne, au prioritate reglement„rile interna˛ionale, cu excep˛ia
cazului Ón care Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii
mai favorabile“, precum ∫i dispozi˛iilor art. 4 pct. 1 din
Protocolul nr. 7 la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale ∫i celor ale art. 6
pct. 1 fraza Ónt‚i din conven˛ie, texte care au urm„toarea
redactare:
— art. 4. pct. 1: îNimeni nu poate fi urm„rit sau pedepsit
penal de c„tre jurisdic˛iile aceluia∫i stat pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o
hot„r‚re definitiv„ conform legii ∫i procedurii penale ale acestui
stat.“;
— art. 6 pct. 1 fraza Ónt‚i: îOrice persoan„ are dreptul la
judecarea Ón mod echitabil, Ón mod public ∫i Óntr-un termen
rezonabil a cauzei sale, de c„tre o instan˛„ independent„ ∫i
impar˛ial„, instituit„ de lege, care va hot„rÓ fie asupra Ónc„lc„rii
drepturilor ∫i obliga˛iilor sale cu caracter civil, fie asupra
temeiniciei oric„rei acuza˛ii Ón materie penal„ Óndreptat„
Ómpotriva sa. [...]“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ pentru
urm„toarele considerente:
Art. 215 alin. 2 din Codul penal prevede, Ón fraza Ónt‚i,
o variant„ agravant„ a infrac˛iunii de Ón∫el„ciune, care se
realizeaz„ atunci c‚nd Ón∫el„ciunea, Ón varianta simpl„
prev„zut„ la alin. 1, sau Ón∫el„ciunea Ón conven˛ii,
prev„zut„ la alin. 3, se s„v‚r∫e∫te prin folosirea de nume
sau calit„˛i mincinoase ori prin alte mijloace frauduloase.
Men˛iunea din fraza a doua a alineatului, potrivit c„reia,
dac„ mijlocul fraudulos constituie prin el Ónsu∫i o
infrac˛iune, se aplic„ regulile privind concursul de
infrac˛iuni, nu contravine dispozi˛iilor art. 4 pct. 1 din
Protocolul nr. 7 la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, dispozi˛ii care interzic
urm„rirea sau pedepsirea persoanei care a mai fost
condamnat„ sau achitat„ anterior, printr-o hot„r‚re

definitiv„, pentru acelea∫i fapte. Faptul c„ se re˛ine Ón
toate cazurile, inclusiv atunci c‚nd folosirea mijlocului
fraudulos constituie prin el Ónsu∫i infrac˛iune, Ón∫el„ciunea
calificat„, Ón condi˛iile art. 215 alin. 2 din Codul penal, nu
Ónseamn„ dubla sanc˛ionare a infrac˛iunii.
Mijloacele frauduloase folosite de f„ptuitor pot fi o
diversitate de fapte ilicite. Simpla existen˛„ a acestora,
indiferent de num„rul sau gravitatea lor, confer„ infrac˛iunii
de Ón∫el„ciune caracterul calificat, fiind necesar„, potrivit
voin˛ei legiuitorului, o sanc˛ionare mai aspr„ a acestei
categorii de infractori. Faptul c„ mijlocul fraudulos constituie
prin el Ónsu∫i o infrac˛iune nu poate schimba caracterul
agravant al incrimin„rii. A pune pe acela∫i plan pe cel care
folose∫te mijloace frauduloase ce nu sunt infrac˛iuni cu
acela care folose∫te astfel de mijloace, dar care constituie
prin ele Ónsele infrac˛iuni, Ónseamn„ a acorda impunitate
acestuia din urm„ pentru infrac˛iunile respective, ceea ce
este inadmisibil.
Existen˛a pluralit„˛ii de infrac˛iuni Ón aceast„ situa˛ie nu
semnific„ o pluralitate de sanc˛iuni stabilite contrar
prevederilor art. 4 pct. 1 din Protocolul nr. 7 la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, ci aplicarea unei pedepse principale stabilite
potrivit regulilor privind concursul de infrac˛iuni.
Legiuitorul Codului penal rom‚n nu a acceptat a∫anumita teorie a unit„˛ii Óntre infrac˛iunea-mijloc ∫i
infrac˛iunea-scop Ón reglementarea infrac˛iunii de
Ón∫el„ciune, Ónsu∫indu-∫i principiul, Ón sensul c„, dac„
mijlocul fraudulos folosit pentru inducerea sau men˛inerea
Ón eroare a p„gubitului constituie prin el Ónsu∫i infrac˛iune,
aceast„ infrac˛iune trebuie s„ fie re˛inut„ Ón concurs cu
Ón∫el„ciunea calificat„, fiind considerate o pluralitate de
infrac˛iuni ∫i pedepsite ca atare. Aceasta este o op˛iune a
legiuitorului ∫i, astfel cum s-a ar„tat, nu este contrar„
Constitu˛iei sau Conven˛iei pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Œn consecin˛„, fiind vorba despre dou„ infrac˛iuni, este
firesc s„ se aplice infractorului dou„ pedepse, dup„ regulile
prev„zute pentru concursul de infrac˛iuni, f„r„ ca prin
aceasta s„ fie Ónc„lcate Ón vreun fel dispozi˛iile art. 6 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.
De altfel, dispozi˛iile legale criticate au mai fost supuse
controlului de constitu˛ionalitate, iar Curtea Constitu˛ional„,
prin Decizia nr. 106 din 8 iunie 2000, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 328 din 14 iulie
2000, ∫i, mai recent, prin Decizia nr. 50 din 14 februarie
2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 144 din 25 februarie 2002, a respins excep˛ia.
Neexist‚nd elemente noi de natur„ a determina schimbarea
jurispruden˛ei Cur˛ii, considerentele ∫i solu˛ia acestei decizii
Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 215 alin. 2 din Codul penal, excep˛ie ridicat„ de
Daniel Eugen Muha Ón Dosarul nr. 186/2004 al Tribunalului Vaslui.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 28 octombrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea, cu plat„, a re˛elei de termoficare din domeniul privat al statului
∫i din patrimoniul Societ„˛ii Comerciale îUzina Termoelectric„ Midia“ — S.A. N„vodari
Ón domeniul public al ora∫ului N„vodari ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului N„vodari
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i al art. 8 alin. (3) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea, cu plat„, a re˛elei de
termoficare identificate potrivit anexelor nr. 1 ∫i 2*) care fac
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul privat
al statului ∫i din patrimoniul Societ„˛ii Comerciale îUzina
Termoelectric„ Midia“ — S.A. N„vodari Ón domeniul public
al ora∫ului N„vodari ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Ora∫ului N„vodari.
Art. 2. — (1) Transmiterea bunului prev„zut la art. 1 se
face la valoarea de 6.914.000.000 lei, la care se adaug„
T.V.A.
(2) Plata se efectueaz„ Ón 12 rate trimestriale e∫alonate
astfel:
a) prima rat„ Ón luna martie 2005, Ón sum„ de
692.660.000 lei;

b) urm„toarele 11 rate, Ón tran∫e egale, Ón sum„ de
685.000.000 lei, Ón perioada iunie 2005 — decembrie 2007.
(3) La valoarea fiec„rei rate se adaug„ o dob‚nd„ care
s„ acopere infla˛ia, la care se adaug„ dou„ procente.
Dob‚nda se calculeaz„ la suma datorat„, de la data
pred„rii re˛elei de termoficare c„tre Consiliul Local al
Ora∫ului N„vodari p‚n„ la data scaden˛ei.
(4) Pentru neachitarea la termenul de scaden˛„ a ratei
trimestriale se datoreaz„ dob‚nzi de Ónt‚rziere la nivelul
crean˛elor bugetare.
Art. 3. — Predarea-preluarea re˛elei de termoficare
transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe baz„ de
protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de
30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministru de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Alexandru,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.160.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 1
Societatea Comercial„
îUZINA TERMOELECTRIC√ MIDIA“ — S.A. N„vodari
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ANEXA Nr. 2
Societatea Comercial„
îUZINA TERMOELECTRIC√ MIDIA“ — S.A. N„vodari

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.191/14.XII.2004
7

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

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.191/14.XII.2004

ACTE

ALE

B√NCII

N A fi I O N A L E

A

ROM¬NIEI

BANCA NAfiIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
privind punerea Ón circula˛ie, Ón scop numismatic, a unei monede din aur
cu valoarea nominal„ de 100 lei, emisiunea îIstoria aurului — engolpion cantacuzin“
Art. 1. — Œn conformitate cu prevederile Legii
nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
∫i ale Ordonan˛ei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea
B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei de a pune Ón circula˛ie
emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale
pre˛ioase, aprobat„ prin Legea nr. 244/1998, Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei va pune Ón circula˛ie, Óncep‚nd cu
data de 13 decembrie 2004, o moned„ din aur cu valoarea
nominal„ de 100 lei, emisiunea îIstoria aurului — engolpion
cantacuzin“.
Art. 2. — Caracteristicile monedei sunt urm„toarele:
— form„: rotund„;
— metal: aur;
— titlu: 999/1000;
— calitate: proof;
— greutate: 1,224 grame;
— margine: zim˛at„;
— diametru: 13,92 mm.
Aversul monedei con˛ine Ón centru inscrip˛ia îRomania“
sus˛inut„ de un ornament medieval compus din dou„
p„s„ri afrontate. Stema Rom‚niei, flancat„ de anul
emisiunii î2004“, fragmentat Ón dou„, ∫i valoarea nominal„

î100 lei“ sunt amplasate Ón partea superioar„, respectiv
inferioar„ a monedei.
Pe reversul monedei este reprodus„ imaginea
engolpionului arhieresc din aur, reprezent‚nd vulturul bicefal
cu cruce, simbol heraldic al Patriarhiei Ecumenice de la
Constantinopol. Inscrip˛ia îengolpion cantacuzin“ este
gravat„ circular, de o parte ∫i de alta a vulturului bicefal,
urm‚nd circumferin˛a monedei.
Art. 3. — Monedele din aur, ambalate Ón capsule de
metacrilat transparent, vor fi Ónso˛ite de un certificat de
autenticitate, redactat Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„, semnat
de guvernatorul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei ∫i de casierul
central, precum ∫i de un pliant de prezentare a acestei
emisiuni monetare.
Art. 4. — Monedele din aur, emisiunea îIstoria aurului —
engolpion cantacuzin“, au putere circulatorie pe teritoriul
Rom‚niei.
Art. 5. — Punerea Ón circula˛ie, Ón scop numismatic, a
monedelor din aur, emisiunea îIstoria aurului — engolpion
cantacuzin“, se realizeaz„ prin ghi∫eele sucursalelor
Bucure∫ti, Cluj, Ia∫i ∫i Timi∫ ale B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei.

GUVERNATORUL B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI

MUGUR IS√RESCU
Bucure∫ti, 3 decembrie 2004.
Nr. 28.
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