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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 68 alin. 4 din Codul de
procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Zoia Alexandrina
Toma Ón Dosarul nr. 3.697/AS/2002 al Tribunalului
Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a pentru conflicte de munc„ ∫i
litigii de munc„.
Dezbaterile au avut loc Ón ∫edin˛a public„ din
5 octombrie 2004 ∫i au fost cosemnate Ón Óncheierea de la
acea dat„, c‚nd Curtea, av‚nd Ón vedere cererea
mandatarului autorului excep˛iei de am‚nare a pronun˛„rii
Ón vederea depunerii unor concluzii scrise, a dispus
am‚narea pronun˛„rii la data de 12 octombrie 2004.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 iunie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 3.697/AS/2002, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a
pentru conflicte de munc„ ∫i litigii de munc„ a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Zoia Alexandrina Toma Óntr-o cauz„
civil„ av‚nd ca obiect recalcularea pensiei.
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia arat„ c„
dispozi˛iile art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„
contravin prevederilor art. 1 alin. (5), art. 15, 20, 24, 30 ∫i
53 din Constitu˛ie, precum ∫i dispozi˛iilor art. 1, 2, 7 ∫i 8
din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului. Consider„
c„, potrivit art. 1 din Legea nr. 29/1990, orice persoan„
v„t„mat„ Ón drepturile sale prev„zute de lege are dreptul
de a se adresa justi˛iei.
Arat„ c„ dispozi˛iile de lege criticate sunt
neconstitu˛ionale, Óntruc‚t, prin faptul c„ mandatarului nu Ói
este permis s„ pun„ concluzii, reclamantul pe care Ól
reprezint„ este pus îÓn imposibilitatea de a-∫i ap„ra
drepturile Ón justi˛ie, ceea ce reprezint„ o restr‚ngere a
dreptului acestuia la ap„rare ∫i a libert„˛ii de exprimare, cu
nerespectarea dispozi˛iilor art. 53 din Constitu˛ie“.
Œn notele scrise, depuse la dosarul Cur˛ii Constitu˛ionale,
mandatarul autorului excep˛iei extinde critica de
neconstitu˛ionalitate, Ón sensul c„ dispozi˛iile art. 68 alin. 4
din Codul de procedur„ civil„ ar contraveni ∫i prevederilor
constitu˛ionale ale art. 4 alin. (2), art. 11, art. 16 alin. (1),
(2) ∫i (3), art. 21, art. 29 alin. (1) ∫i (2), art. 47 alin. (2),
art. 51 alin. (1), (3) ∫i (4) ∫i ale art. 52 din Constitu˛ie,
precum ∫i unor dispozi˛ii din Ordonan˛a Guvernului
nr. 137/2000 privind prevenirea ∫i sanc˛ionarea tuturor
formelor de discriminare.
Consider„ c„ se impune modificarea dispozi˛iilor
criticate, cu respectarea tuturor criteriilor Ón materie, sau
abrogarea acestora Ón totalitate.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a pentru conflicte
de munc„ ∫i litigii de munc„ apreciaz„ c„ îpartea Óns„∫i
poate participa la dezbateri ∫i poate pune concluzii Ónaintea
instan˛ei de judecat„, iar mandatarul are posibilitatea s„
formuleze cereri ∫i s„ propun„ probe Ón tot cursul
procesului, precum ∫i dreptul de a depune concluzii scrise“.
Arat„ c„ posibilitatea mandatarului de a pune sau nu
concluzii Ón instan˛„ Ón numele p„r˛ii reprezint„ op˛iunea
legiuitorului, care stabile∫te regulile privind procedura de
judecat„.
Œn concluzie, instan˛a de judecat„ apreciaz„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 68 alin. 4 din Codul
de procedur„ civil„ ca fiind neÓntemeiat„.
Potrivit prevederilor art. 24 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„. Œn sus˛inerea acestui punct de vedere
arat„ c„ îreprezentarea p„r˛ilor Ón proces prin mandatar,
care poate fi avocat sau alt„ persoan„ cu sau f„r„
preg„tire juridic„, este una dintre modalit„˛ile prin care
Codul de procedur„ civil„ asigur„ realizarea unor drepturi
fundamentale“.
Constat„ c„, Ón aceea∫i cauz„, Curtea Constitu˛ional„
s-a mai pronun˛at prin Decizia nr. 31/2004, resping‚nd
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 68
alin. 4 din Codul de procedur„ civil„ Ón raport cu cele ale
art. 21 din Constitu˛ie. Or, art. 8 din Declara˛ia Universal„
a Drepturilor Omului include Ón sfera sa de reglementare ∫i
accesul liber la justi˛ie.
Apreciaz„ c„ necesitatea unei reprezent„ri calificate a
p„r˛ilor Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti, instituit„ prin lege,
nu contravine prevederilor art. 1 alin. (5) din Constitu˛ia
Rom‚niei, iar, Ón ceea ce prive∫te limitele de exercitare a
mandatului, acestea constituie op˛iuni ale legiuitorului, Ón
cadrul competen˛ei sale constitu˛ionale.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ reprezentarea p„r˛ilor
Óntr-un proces prin mandatar este una dintre modalit„˛ile
prin care Codul de procedur„ civil„ asigur„ accesul liber la
justi˛ie ∫i exercitarea dreptului la ap„rare al p„r˛ilor.
Consider„, ca ∫i instan˛a de judecat„, c„ îpartea Óns„∫i
poate participa la dezbateri ∫i poate pune concluzii Ónaintea
instan˛ei de judecat„, iar mandatarul are posibilitatea de a
formula cereri ∫i de a propune probe Ón tot cursul
procesului, precum ∫i dreptul de a depune concluzii scrise“.
Norma dedus„ controlului, stabilind condi˛iile de
exercitare a acestui mandat ∫i limitele Ón care poate fi
exercitat, are caracter procedural ∫i, ca atare, d„ expresie
op˛iunii legiuitorului Ón cadrul competen˛ei ce Ói este
rezervat„ prin Constitu˛ie.
Nu se poate re˛ine nici c„ textul de lege criticat ar crea
premisele unui tratament inegal sau discriminatoriu Óntre
p„r˛ile procesului civil, acest text aplic‚ndu-se tuturor celor
afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ de ipoteza normei legale, f„r„
nici o discriminare pe considerente arbitrare.
Œn sf‚r∫it, dispozi˛iile de lege criticate nu restr‚ng
exerci˛iul dreptului la ap„rare sau al altor drepturi ori
libert„˛i, ci, dimpotriv„, prin instituirea acestei proceduri,
legiuitorul a urm„rit realizarea lor plenar„.
Consider„ c„ Ón cauz„ nu au inciden˛„ dispozi˛iile
art. 30 din Constitu˛ie.
Œn concluzie, Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile
art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„ sunt
constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat 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, concluziile
scrise, depuse de c„tre p„r˛i, dispozi˛iile legale criticate,
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile
Legii nr. 47/1992, republicat„, 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), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29
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din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„,
astfel cum au fost modificate prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 59/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 217 din 27 aprilie 2001, dispozi˛ii
care au urm„torul cuprins: îDac„ mandatul este dat unei alte
persoane dec‚t unui avocat, mandatarul nu poate pune
concluzii dec‚t prin avocat, cu excep˛ia consilierului juridic
care, potrivit legii, reprezint„ partea.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
aceste dispozi˛ii de lege contravin art. 1 alin. (5), art. 4
alin. (2), art. 11, art. 15, art. 16 alin. (1), (2) ∫i (3), art. 20,
21, 24, art. 29 alin. (1) ∫i (2), art. 30, art. 47 alin. (2),
art. 51 alin. (1), (3) ∫i (4), art. 52 ∫i 53 din Constitu˛ie,
referitoare la respectarea Constitu˛iei, a suprema˛iei sale ∫i
a legilor, unitatea poporului ∫i egalitatea Óntre cet„˛eni,
dreptul interna˛ional ∫i dreptul intern, universalitatea,
egalitatea Ón drepturi, tratatele interna˛ionale privind
drepturile omului, accesul liber la justi˛ie, dreptul la ap„rare,
libertatea con∫tiin˛ei, libertatea de exprimare, nivelul de trai,
dreptul de peti˛ionare, dreptul persoanei v„t„mate de o
autoritate public„ ∫i restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi
sau al unor libert„˛i.
De asemenea, autorul excep˛iei consider„ c„ se Óncalc„
∫i dispozi˛iile art. 1, 2, 7 ∫i 8 din Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului, privind egalitatea Ón demnitate ∫i
con∫tiin˛„, fraternitatea, egalitatea Ón drepturi, precum ∫i
dreptul la satisfac˛ia efectiv„ din partea instan˛elor juridice
na˛ionale competente Ómpotriva actelor care violeaz„
drepturile fundamentale ce-i sunt recunoscute prin
Constitu˛ie ∫i prin lege.
Curtea constat„ c„ autorul a mai ridicat excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 68 alin. 4 din Codul
de procedur„ civil„, prin raportare la prevederile art. 21 din
Constitu˛ie, Ón acela∫i dosar al Tribunalului Bucure∫ti —
Sec˛ia a VIII-a pentru conflicte de munc„ ∫i litigii de
munc„. Prin Decizia nr. 31 din 29 ianuarie 2004, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 199 din
5 martie 2004, Curtea a respins excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„. Œn cuprinsul acestei
decizii Curtea a re˛inut c„ reprezentarea p„r˛ilor Óntr-un
proces prin mandatar, care poate fi avocat ori alt„
persoan„ cu sau f„r„ preg„tire juridic„, este una dintre
modalit„˛ile prin care Codul de procedur„ civil„ asigur„
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accesul liber la justi˛ie, precum ∫i exercitarea dreptului la
ap„rare al p„r˛ilor, drepturi fundamentale prev„zute de
art. 21, respectiv de art. 24 din Constitu˛ie. Restric˛ia
mandatarului care nu are calitatea de avocat de a pune
concluzii orale Ón instan˛„ nu constituie o Ómpiedicare a
accesului liber la justi˛ie, Óntruc‚t partea Óns„∫i poate
participa la dezbateri ∫i poate pune concluzii Ónaintea
instan˛ei de judecat„, iar mandatarul are posibilitatea s„
formuleze cereri ∫i s„ propun„ probe Ón tot cursul
procesului, precum ∫i dreptul de a depune concluzii scrise.
De asemenea, Curtea a re˛inut c„ posibilitatea
reprezent„rii p„r˛ii prin mandatar este prev„zut„ doar de
art. 67 ∫i 68 din Codul de procedur„ civil„, care stabilesc
condi˛iile de exercitare a acestui mandat. Aceste condi˛ii,
precum ∫i limitele Ón care poate fi exercitat mandatul,
inclusiv posibilitatea mandatarului de a pune sau nu
concluzii Ón instan˛„ Ón numele p„r˛ii, reprezint„ op˛iuni ale
legiuitorului, care, potrivit dispozi˛iilor art. 126 alin. (2) din
Constitu˛ie, stabile∫te regulile privind procedura de judecat„.
Referitor la neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. 68
alin. 4 din Codul de procedur„ civil„, prin raportare la
prevederile art. 15 alin. (2) ∫i ale art. 30 din Constitu˛ie,
precum ∫i la dispozi˛iile invocate din Declara˛ia Universal„
a Drepturilor Omului, acestea din urm„ au un alt domeniu
de inciden˛„ dec‚t cel al reglement„rii deduse controlului
∫i, drept urmare, exclud de plano orice posibil„ coliziune
Óntre ele.
Œn ceea ce prive∫te pretinsa Ónc„lcare a art. 1 alin. (5),
art. 15 alin. (1), art. 20, 24 ∫i 53 din Constitu˛ie, o
asemenea sus˛inere nu poate fi re˛inut„, Óntruc‚t Legea
fundamental„, prev„z‚nd, Ón alin. (1) al art. 24, garantarea
dreptului la ap„rare, consacr„, Ón alin. (2) al aceluia∫i
articol, dreptul p„r˛ilor de a fi asistate de un avocat, Ón tot
timpul procesului, nu ∫i pe acela de a apela la serviciile
unui mandatar. T„cerea legiuitorului constitu˛ional, Ón
aceast„ privin˛„, nu poate fi complinit„ pe calea unei
interpret„ri extensive, astfel Ónc‚t prevederea constitu˛ional„
men˛ionat„ lipse∫te de temei critica de neconstitu˛ionalitate.
Œn sf‚r∫it, includerea printre textele de referin˛„ a art. 4
alin. (2), art. 11, art. 16 alin. (1), (2) ∫i (3), art. 21, art. 29
alin. (1) ∫i (2), art. 47 alin. (2), art. 51 alin. (1), (3) ∫i (4)
∫i a art. 52 din Constitu˛ie nu se justific„, nici unul dintre
acestea neav‚nd relevan˛„ pentru solu˛ionarea excep˛iei
deduse judec„˛ii.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicat„,
C U R T E A,

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Zoia Alexandrina Toma Ón Dosarul nr. 3.697/AS/2002 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a pentru
conflicte de munc„ ∫i litigii de munc„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 12 octombrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
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CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 492
din 11 noiembrie 2004

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 138 alin. (7)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare,
serviciile de investi˛ii financiare ∫i pie˛ele reglementate
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Aurelia Popa
Irina Loredana L„p„dat

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 138 alin. (7) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile
de investi˛ii financiare ∫i pie˛ele reglementate, excep˛ie
ridicat„ de Adrian Andrici Ón Dosarul nr. 15.598/2003 al
Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, personal
∫i asistat de avocat Cristian Du˛escu, lips„ fiind celelalte
p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal
Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul autorului
excep˛iei arat„ c„ textul de lege invocat a fost abrogat
expres prin dispozi˛iile Legii nr. 297/2004, astfel Ónc‚t
renun˛„ la judecarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca devenit„ inadmisibil„. Œn acest
sens precizeaz„ c„, ulterior sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale
prin Œncheierea din 6 aprilie 2004, prevederile legale
criticate au fost abrogate expres prin Legea nr. 297/2004
privind pia˛a de capital.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 aprilie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 15.598/2003, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a
comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 138 alin. (7) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/2002 privind
valorile mobiliare, serviciile de investi˛ii financiare ∫i
pie˛ele reglementate, aprobat„ prin Legea nr. 525/2002,
modificate prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 165/2002. Excep˛ia a fost ridicat„ Ón dosarul de mai sus
de reclamantul Adrian Andrici.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate Óncalc„
art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 21, art. 24 alin. (1), art. 53 din
Constitu˛ie ∫i art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale. Œn
acest sens se arat„ c„, potrivit textului de lege criticat,
pentru a contesta Ón justi˛ie pre˛ul de cump„rare al
ac˛iunilor pentru care se face oferta public„ de preluare, un
investitor trebuie s„ de˛in„ cel pu˛in 75% din restul
ac˛iunilor supuse acestei proceduri. Astfel, prin

condi˛ionarea posibilit„˛ii de contestare a evalu„rii pre˛ului
de de˛inerea unui anumit procent de ac˛iuni, este restr‚ns
accesul liber la justi˛ie ∫i dreptul la un proces echitabil. Se
sus˛ine c„ prin dispozi˛iile legale criticate este Ónc„lcat ∫i
dreptul la ap„rare, deoarece nu se poate intenta o ac˛iune
Ón justi˛ie prin care se contest„ o anumit„ ofert„ ce
prevede îun pre˛ stabilit nelegal de c„tre ofertant“, nici nu
se pot prezenta probele necesare dovedirii drepturilor ∫i
intereselor legitime ale investitorilor. Œn opinia autorului
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, dispozi˛iile legale criticate
sunt contrare ∫i art. 53 din Constitu˛ie, deoarece înu
cuprind m„suri menite s„ protejeze ori s„ promoveze
interesul na˛ional“. Este Ónc„lcat ∫i principiul constitu˛ional al
egalit„˛ii Ón drepturi a cet„˛enilor, prin aceea c„ textul de
lege criticat îpermite ofertantului s„ fie, Ón acela∫i timp,
arbitru ∫i executor al drepturilor ∫i obliga˛iilor sale (...).“
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„
consider„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind
neÓntemeiat„. Œn acest sens se arat„ c„ textul de lege
criticat reglementeaz„ o procedur„ administrativ„ prin care
se ofer„ o cale extrajudiciar„ de a rezolva eventuale
contesta˛ii ale ac˛ionarilor minoritari Ón leg„tur„ cu pre˛ul
stabilit de evaluatorul independent numit de c„tre ac˛ionarul
majoritar ofertant. Se arat„ c„ prin aceast„ procedur„ nu
este Óngr„dit accesul liber la justi˛ie al investitorilor care
de˛in mai pu˛in de 75% din restul ac˛iunilor pentru care se
face oferta obligatorie, deoarece ace∫tia se pot adresa
justi˛iei Ón condi˛iile stabilite Ón mod concret de legisla˛ia
special„ aplicabil„ Ón materia respectiv„. Dimpotriv„, textul
de lege criticat garanteaz„ accesul liber la justi˛ie, prin
instituirea unei modalit„˛i de exercitare a drepturilor
procedurale ∫i posibilitatea contest„rii actului emis de
Comisia Na˛ional„ a V‚nz„rilor Imobiliare, Ón fa˛a instan˛ei
de contencios administrativ. Se mai arat„ c„ dispozi˛iile
legale criticate nu sunt de natur„ a aduce nici o atingere
dreptului la ap„rare sau egalit„˛ii Ón fa˛a legii, nici de a
restr‚nge exerci˛iul unor drepturi sau libert„˛i fundamentale.
Potrivit 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„ dispozi˛iile de lege criticate sunt
constitu˛ionale, Óntruc‚t au Ón vedere stabilirea unor drepturi
egale numai pentru investitorii afla˛i Ón aceea∫i situa˛ie fa˛„
de societatea de˛inut„ public, Ón considerarea principiului
constitu˛ional al egalit„˛ii Ón drepturi, care, potrivit practicii
Cur˛ii Constitu˛ionale, nu Ónseamn„ uniformitate. Se mai
arat„ c„ prin aceste dispozi˛ii de lege nu este Óngr„dit
accesul liber la justi˛ie ∫i nici nu este Ónc„lcat principiul
constitu˛ional al garant„rii dreptului la ap„rare.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens
precizeaz„ c„ nu este Ónc„lcat principiul constitu˛ional al
egalit„˛ii Ón drepturi a cet„˛enilor, deoarece textul ce face
obiectul excep˛iei se aplic„ tuturor persoanelor aflate Ón
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situa˛ia prev„zut„ de ipoteza normei juridice, respectiv
ac˛ionarilor care contest„ pre˛ul ac˛iunilor pentru care se
face oferta public„ obligatorie de preluare. Se mai arat„ c„
art. 138 alin. (7) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 28/2002 nu Óngr„de∫te liberul acces la justi˛ie ∫i nici nu
Óncalc„ art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale sau prevederile art. 53
din Constitu˛ie. Œn ceea ce prive∫te Ónc„lcarea dispozi˛iilor
art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie, apreciaz„ c„ acestea nu au
inciden˛„ Ón cauz„.
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„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 138 alin. (7) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile
de investi˛ii financiare ∫i pie˛ele reglementate, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie
2002, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 525/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 576 din 5 august 2002, astfel cum au fost
modificate prin art. I din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 165/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 864 din 29 noiembrie 2002.
Prevederile legale criticate au, Ón redactarea modificat„,
urm„torul con˛inut:
î(7) Œn cazul Ón care, Ón termen de 10 zile de la data
public„rii anun˛ului, investitorii care de˛in, singuri sau ac˛ion‚nd
Ón mod concertat cu alte persoane, cel pu˛in 75 % din restul
ac˛iunilor pentru care se face oferta obligatorie de preluare
contest„ pre˛ul stabilit, va fi numit un nou evaluator
independent angajat de c„tre ace∫ti investitori, care va stabili
pre˛ul de cump„rare pentru oferta public„ de preluare, Ón
conformitate cu metodele prev„zute la alin. (2).
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Dac„ pre˛ul stabilit de noul evaluator este mai mare cu p‚n„
la 20% fa˛„ de pre˛ul stabilit de primul evaluator, pre˛ul se va
fixa la valoarea dat„ de media aritmetic„ a celor dou„ valori. Œn
cazul Ón care noul pre˛ stabilit este mai mare cu peste 20% fa˛„
de pre˛ul stabilit de primul evaluator, pre˛ul va fi determinat
printr-o nou„ expertiz„ efectuat„ de un evaluator independent
desemnat de comun acord de ini˛iatorul ofertei ∫i de ac˛ionarii
contestatari.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
aceste prevederi legale contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale
cuprinse Ón art. 16 alin. (1) ∫i (2) — Egalitatea Ón drepturi,
Ón art. 21 — Accesul liber la justi˛ie, Ón art. 24 alin. (1)
referitor la garantarea dreptului de ap„rare ∫i Ón art. 53 —
Restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i.
De asemenea, sunt invocate dispozi˛iile cuprinse Ón
art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, referitoare
la dreptul la un proces echitabil.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Constitu˛ional„ re˛ine c„ ulterior sesiz„rii sale prin
Œncheierea din 6 aprilie 2004, Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile
de investi˛ii financiare ∫i pie˛ele reglementate, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, a fost abrogat„
expres prin titlul XI art. 291 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004.
Dispozi˛iile art. 138 alin. (7) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 28/2002, astfel cum au fost modificate prin
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 165/2002, nu au
mai fost preluate Ón Legea nr. 297/2004.
Prin urmare, dispozi˛ia de lege criticat„ de autorul
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate nu mai este Ón vigoare.
Pe cale de consecin˛„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
devenit inadmisibil„ ∫i nu mai poate fi supus„ controlului
de constitu˛ionalitate, deoarece, potrivit dispozi˛iilor art. 29
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, îCurtea Constitu˛ional„
decide asupra excep˛iilor ridicate Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti
sau de arbitraj comercial privind neconstitu˛ionalitatea unei legi
sau ordonan˛e ori a unei dispozi˛ii dintr-o lege sau dintr-o
ordonan˛„ Ón vigoare, care are leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei Ón
orice faz„ a litigiului ∫i oricare ar fi obiectul acestuia“.

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

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca devenit„ inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 138 alin. (7) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investi˛ii financiare ∫i pie˛ele reglementate,
excep˛ie ridicat„ de reclamantul Adrian Andrici Ón Dosarul nr. 15.598/2003 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a
comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 11 noiembrie 2004.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Irina Loredana L„p„dat
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea anexei nr. 6 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.360/2001
privind atestarea domeniului public al jude˛ului Tulcea, precum ∫i al municipiului Tulcea,
al ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Tulcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa nr. 6 îInventarul bunurilor care
apar˛in domeniului public al ora∫ului Sulina“ la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.360/2001 privind atestarea domeniului
public al jude˛ului Tulcea, precum ∫i al municipiului Tulcea,

al ora∫elor ∫i comunelor din jude˛ul Tulcea, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 497 ∫i nr. 497 bis
din 10 iulie 2002, se modific„ ∫i se completeaz„ conform
anexei*) la prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Alexandru,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.159.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
ANEX√
(Anexa nr. 6 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.360/2001)
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 83/2003 privind autorizarea societ„˛ilor
comerciale care presteaz„ servicii de selec˛ie ∫i plasare a personalului navigant maritim
sau fluvial rom‚n pe nave care arboreaz„ pavilion rom‚n ori str„in, precum ∫i instituirea
unor m„suri de securitate financiar„ Ón caz de abandonare a acestuia Ón afara Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 83/2003 privind
autorizarea societ„˛ilor comerciale care presteaz„ servicii de
selec˛ie ∫i plasare a personalului navigant maritim sau
fluvial rom‚n pe nave care arboreaz„ pavilion rom‚n ori
str„in, precum ∫i instituirea unor m„suri de securitate
financiar„ Ón caz de abandonare a acestuia Ón afara
Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 84 din 11 februarie 2003, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Titlul hot„r‚rii va avea urm„torul cuprins:
îHO T √ R ¬ R E
privind autorizarea societ„˛ilor comerciale care presteaz„
servicii de selec˛ie ∫i plasare a personalului navigant
maritim sau fluvial pe nave care arboreaz„ pavilion
rom‚n ori str„in, precum ∫i instituirea unor m„suri
de securitate financiar„ Ón caz de abandonare a acestuia
Ón afara Rom‚niei“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Persoanele juridice legal constituite cu
drept de func˛ionare pe teritoriul Rom‚niei, care desf„∫oar„

activit„˛i de selec˛ie ∫i plasare a personalului navigant
maritim sau fluvial pe nave care arboreaz„ pavilion rom‚n
ori str„in, denumite Ón continuare agen˛ii de personal
navigant, vor putea desf„∫ura aceast„ activitate numai Ón
baza autoriza˛iei emise de Autoritatea Naval„ Rom‚n„ ∫i
cu respectarea prevederilor privind condi˛iile tehnice
specifice de func˛ionare, cuprinse Ón caietul de sarcini
Óntocmit de Autoritatea Naval„ Rom‚n„ ca anex„ la
autoriza˛ie, potrivit metodologiei prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Pentru autorizarea agen˛ilor economici care
desf„∫oar„ activit„˛ile prev„zute la alin. (1), Autoritatea
Naval„ Rom‚n„ are dreptul s„ perceap„ tarife care sunt
aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului.
(3) Agen˛iile de personal navigant pot desf„∫ura activit„˛i
de selec˛ie ∫i plasare a personalului navigant numai dac„
au prev„zut Ón actul constitutiv, Ón cadrul obiectului de
activitate, selec˛ia ∫i plasarea for˛ei de munc„.“
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3. Œn anexa îMetodologie privind eliberarea autoriza˛iei
de func˛ionare a societ„˛ilor comerciale care presteaz„
servicii de selec˛ie ∫i plasare a personalului navigant
maritim sau fluvial pe nave care arboreaz„ pavilion rom‚n
ori str„in, precum ∫i instituirea unor m„suri de securitate
financiar„ Ón caz de abandonare a acestuia Ón afara
Rom‚niei“, dup„ articolul 2 se introduce un nou articol,
articolul 21, cu urm„torul cuprins:
îArt. 21. — (1) Autoriza˛ia emis„ de Autoritatea Naval„
Rom‚n„ are valabilitate 5 ani de la data eliber„rii, cu
condi˛ia reconfirm„rii anuale.
(2) Reconfirmarea autoriza˛iei se face prin aplicarea
vizei anuale.
(3) Œn situa˛ia Ón care nu se efectueaz„ reconfirmarea
anual„, autoriza˛ia se retrage din oficiu.
(4) Autoriza˛ia poate fi suspendat„ pentru cel mult 30
de zile Ón cazurile Ón care se constat„ c„ agentul economic
nu mai Óndepline∫te criteriile Ón baza c„rora aceasta i-a fost
acordat„ ∫i/sau nu au fost respectate reglement„rile legale
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privind desf„∫urarea activit„˛ilor pentru care a fost autorizat,
termen Ón care se vor remedia neregulile constatate, Ón caz
contrar urm‚nd ca autoriza˛ia s„ fie retras„ la Óncetarea
termenului de suspendare.“
4. Œn tot cuprinsul hot„r‚rii sintagma îpersonal
navigant maritim sau fluvial rom‚n“ se va Ónlocui cu
sintagma îpersonal navigant maritim sau fluvial“.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 83/2003 privind
autorizarea societ„˛ilor comerciale care presteaz„ servicii
de selec˛ie ∫i plasare a personalului navigant maritim sau
fluvial rom‚n pe nave care arboreaz„ pavilion rom‚n ori
str„in, precum ∫i instituirea unor m„suri de securitate
financiar„ Ón caz de abandonare a acestuia Ón afara
Rom‚niei, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin
prezenta hot„r‚re, va fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Valentin Mocanu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.173.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2004, cu suma de 4 miliarde lei la capitolul 66.01
îIndustrie“, titlul îSubven˛ii“, pentru Centrul Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de

credite, modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
Art. 3. — Se autorizeaz„ Centrul Rom‚n pentru
Promovarea Comer˛ului s„ introduc„ modific„rile ce decurg
din prezenta hot„r‚re Ón bugetul propriu de venituri ∫i
cheltuieli.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Gavril Baican,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
Bucure∫ti, 9 decembrie 2004.
Nr. 2.275.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2004, cu suma de 250.000.000 mii lei la capitolul 66.01
îIndustrie“, titlul 70 îCheltuieli de capital“, Ón vederea
finaliz„rii unor lucr„ri Ón sectorul produc˛iei de ap„rare —

10.000.000 mii lei ∫i la Unitatea 2 CNE Cernavod„ —
240.000.000 mii lei.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.332.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Gavril Baican,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind unele m„suri pentru eliminarea licen˛elor pentru unele produse radioactive
Œn vederea Óndeplinirii angajamentului asumat de Rom‚nia la Óncheierea negocierilor cu Uniunea European„ pentru
Capitolul I îLibera circula˛ie a m„rfurilor“, privind eliminarea licen˛elor automate de import,
av‚nd Ón vedere atribu˛iile Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare privind emiterea autoriza˛iilor
pentru importul ∫i exportul de materiale radioactive, instala˛ii nucleare, aparate cu raze X, alfa, beta sau gama, altele
dec‚t cele considerate strategice, sau, dup„ caz, a avizului preliminar,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œncep‚nd cu data prezentului ordin Direc˛ia
general„ politici comerciale nu mai elibereaz„ licen˛e pentru
importul ∫i exportul de materiale radioactive, instala˛ii
nucleare, aparate cu raze X, alfa, beta sau gama, altele
dec‚t cele considerate strategice.
Art. 2. — Prevederile art. 5 ∫i ale anexei nr. 3 la
Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 391/2003

privind m„rfurile supuse licen˛elor automate la export ∫i
import, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 26 din 13 ianuarie 2004, se abrog„.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Vasile Radu,
ministru delegat pentru comer˛
Bucure∫ti, 8 decembrie 2004.
Nr. 842.
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind modul de administrare a contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul
Ón Rom‚nia al unor produse din categoria zah„r rafinat, originare din Republica Moldova
Lu‚nd Ón considerare prevederile art. 25 paragraful 3 lit. b) din Acordul de comer˛ liber dintre Rom‚nia ∫i
Republica Moldova, Óncheiat la Bucure∫ti la 15 februarie 1994, ratificat prin Legea nr. 94/1994,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 2.136/2004 privind instituirea unei m„suri de salvgardare la
importul de zah„r rafinat originar din Republica Moldova ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.527/2003 privind regulile ∫i
procedurile Ón materie de licen˛e de export ∫i de import,
Ón temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ modul de administrare a
contingentului tarifar exceptat de la plata taxelor vamale, de
14.000 tone pentru importul Ón Rom‚nia de zah„r rafinat
originar din Republica Moldova, pentru perioada 1 ianuarie —
30 septembrie 2005.
Art. 2. — Sortimentele pe produsele din categoria zah„r
rafinat ∫i cantit„˛ile ce urmeaz„ a fi importate trimestrial
sunt stabilite Ón anexa nr. 1.
Art. 3. — Administrarea ∫i gestionarea contingentului
tarifar men˛ionat la art. 1 se realizeaz„ pe baz„ de licen˛e
neautomate de import, eliberate de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului prin Direc˛ia general„ politici comerciale.
Art. 4. — (1) Admiterea la import a m„rfurilor originare
din Republica Moldova Ón cadrul contingentului tarifar
men˛ionat la art. 1 se face numai dup„ prezentarea la
autorit„˛ile vamale a licen˛ei neautomate de import ∫i a
certificatului de origine a m„rfurilor.
(2) Certificatul de origine trebuie s„ fie emis de
autoritatea desemnat„ ∫i notificat„ de Republica Moldova,
s„ fie semnat de persoanele Ómputernicite ∫i s„ poarte
amprenta de ∫tampil„.
Art. 5. — (1) Œn vederea eliber„rii primei licen˛e
neautomate de import pentru anul 2005 Ón cadrul
contingentului tarifar men˛ionat la art. 1, operatorii
economici importatori vor completa ∫i vor prezenta
urm„toarele documente:
a) cererea pentru licen˛„ neautomat„ de import;
b) declara˛ia suplimentar„ a importatorului, conform
formularului prev„zut Ón anexa nr. 2;
c) copia certificatului de origine prev„zut la art. 4
alin. (2);
d) copia actului de constituire a societ„˛ii comerciale, din
care s„ rezulte c„ aceasta are Ónscris Ón obiectul de
activitate importul de produse din categoria zah„r, Ón
conformitate cu nomenclatorul CAEN, reglementat prin
Ordinul pre∫edintelui Institutului Na˛ional de Statistic„
nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific„rii activit„˛ilor din
economia na˛ional„ — CAEN, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
(2) Cererea pentru licen˛„ neautomat„ de import ∫i
declara˛ia suplimentar„ a operatorului economic importator
vor fi completate de solicitan˛i cu toate datele ∫i informa˛iile
Ónscrise Ón aceste documente.
(3) R„spunderea pentru veridicitatea datelor ∫i
informa˛iilor Ónscrise Ón aceste formulare revine exclusiv
operatorilor economici importatori.

(4) At‚t cererea pentru licen˛„ neautomat„ de import,
c‚t ∫i declara˛ia suplimentar„ vor fi semnate de operatorul
economic care solicit„ eliberarea licen˛ei neautomate de
import sau de reprezentantul legal al acestuia.
(5) Documentele prev„zute la alin. (1) vor fi expediate
prin po∫t„, Ón plic Ónchis, cu scrisoare recomandat„ cu
confirmare de primire, pe adresa Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului — Direc˛ia general„ politici comerciale,
municipiul Bucure∫ti, str. Ion C‚mpineanu nr. 16,
sectorul 1, cod po∫tal 010036, cu men˛iunea: îcontingent
import zah„r R.M.“, Óncep‚nd cu prima zi lucr„toare din
luna Ón care se deschide contingentul tarifar trimestrial
men˛ionat Ón anexa nr. 1.
Art. 6. — (1) Cererile pentru licen˛„ neautomat„ de
import Ómpreun„ cu documentele prev„zute la art. 5
alin. (1) lit. b), c) ∫i d) se Ónregistreaz„ la Registratura
Direc˛iei generale politici comerciale din cadrul Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, conform prevederilor men˛ionate la
art. 5 alin. (5).
(2) Cererile pentru licen˛„ neautomat„ de import gre∫it
completate, incomplete sau cu ∫ters„turi nu vor fi luate Ón
considerare la eliberarea licen˛elor ∫i vor fi returnate
operatorilor economici importatori prin Registratura Direc˛iei
generale politici comerciale din cadrul Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului.
(3) Pentru cererile pentru licen˛„ neautomat„ de import
admise, eliberarea licen˛elor Ón cadrul contingentului tarifar
trimestrial se va face pe baza principiului îprimul venit —
primul servit“ ∫i Ón limita cantit„˛ilor disponibile la data
eliber„rii licen˛elor neautomate de import respective.
(4) La eliberarea licen˛elor neautomate de import se va
urm„ri asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru
operatorii economici importatori, Ón ceea ce prive∫te
condi˛iile de acces la contingentele tarifare trimestriale de
import, p‚n„ la epuizarea cantit„˛ilor disponibile.
(5) Cantitatea maxim„ alocat„ operatorilor economici
importatori, cu ocazia prezent„rii unei cereri corect
completate pentru licen˛„ neautomat„ de import, nu poate
dep„∫i cantitatea maxim„ prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
(6) Œn cazul Ón care operatorii economici importatori au
Ón derulare contracte de import cu mai mul˛i parteneri
externi, se pot elibera simultan mai multe licen˛e
neautomate de import, cu condi˛ia ca Óntreaga cantitate
solicitat„ s„ nu dep„∫easc„, pentru fiecare contingent
tarifar trimestrial, cantitatea maxim„ prev„zut„ Ón anexa
nr. 1.
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(7) Operatorii economici care fac dovada efectu„rii a
minimum 95% din cota alocat„ anterior ∫i care respect„
prevederile art. 8 ∫i 11 pot beneficia de noi cote, Ón
limitele cantit„˛ilor disponibile Ón cadrul contingentului tarifar
trimestrial.
(8) Licen˛ele neautomate de import vor fi eliberate Ón
termen de cel mult 5 zile lucr„toare de la data Ónregistr„rii
cererilor pentru licen˛„ neautomat„ de import la
Registratura Direc˛iei generale politici comerciale din cadrul
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului ∫i vor fi valabile pentru
o perioad„ de cel mult 60 de zile de la data emiterii
acestora, f„r„ ca durata de valabilitate s„ dep„∫easc„
sf‚r∫itul trimestrului pentru care contingentul respectiv a
fost stabilit.
(9) Preluarea de la Registratura Direc˛iei generale politici
comerciale din cadrul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului a:
a) licen˛elor neautomate de import eliberate;
b) cererilor pentru licen˛„ neautomat„ de import, pentru
care nu s-au eliberat licen˛e neautomate de import din
cauza epuiz„rii contingentului tarifar trimestrial, de∫i au fost
Óndeplinite condi˛iile prev„zute Ón prezentul ordin;
c) cererilor pentru licen˛„ neautomat„ de import gre∫it
completate, incomplete sau cu ∫ters„turi
se va face de c„tre operatorul economic importator sau de
reprezentantul legal al acestuia.
Art. 7. — Operatorii economici care nu au respectat
prevederile Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului
nr. 343/2003 privind modul de administrare a contingentului
tarifar exceptat de la plata taxelor vamale la importul Ón
Rom‚nia al unor produse din categoria zah„r rafinat,
originare din Republica Moldova, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 935 din 24 decembrie
2003, nu au acces la contingentul tarifar Ón anul 2005.
Art. 8. — (1) Operatorii economici c„rora li s-au eliberat
licen˛e neautomate de import vor trebui s„ fac„ dovada
efectu„rii importului, prezent‚nd, Ón termen de maximum
10 zile lucr„toare de la data expir„rii valabilit„˛ii licen˛ei
neautomate de import, documenta˛ia necesar„, din care s„
rezulte cantit„˛ile realizate, respectiv fotocopia lizibil„ a
licen˛ei neautomate de import fa˛„-verso, exemplarul ro∫u
pentru vam„, vizat de biroul vamal, ∫i copii lizibile de pe
declara˛iile vamale de import aferente.
(2) Num„rul, data eliber„rii ∫i termenul de valabilitate
Ónscrise Ón licen˛a neautomat„ de import se men˛ioneaz„ Ón
mod obligatoriu de c„tre operatorii economici Ón borderoul
documentelor anexate la declara˛ia vamal„ Ón detaliu.
(3) Operatorii economici vor transmite documentele care
fac dovada efectu„rii importului la Registratura Direc˛iei
generale politici comerciale din cadrul Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului.
(4) Œn cazul Ón care, din diferite motive, licen˛ele
neautomate de import nu sunt utilizate Ón termenul de
valabilitate, acestea vor fi restituite Direc˛iei generale
politici comerciale din cadrul Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, prin registratur„, Ón termen de 5 zile lucr„toare
de la data expir„rii valabilit„˛ii.
(5) Nerestituirea la timp a licen˛elor neautomate de
import neutilizate, conform prevederilor alin. (4), conduce
automat la pierderea dreptului operatorilor economici
respectivi de a beneficia ulterior, Ón cursul anului 2005, de
regimul preferen˛ial instituit Ón conformitate cu prezentul
ordin.
Art. 9. — (1) La cererea operatorilor economici
importatori, Direc˛ia general„ politici comerciale din cadrul

Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului poate aproba o
singur„ modificare a licen˛ei neautomate de import, Ón
termenul de valabilitate a acesteia.
(2) Actualizarea licen˛elor neautomate de import la
nivelul cantit„˛ilor realizate efectiv, conform prevederilor
art. 11 alin. (4), nu afecteaz„ prevederile art. 8 alin. (1).
Art. 10. — Licen˛ele neautomate de import eliberate
sunt netransmisibile, necomercializabile ∫i nu pot fi utilizate
dec‚t de titulari.
Art. 11. — (1) Cantit„˛ile remanente aferente licen˛elor
neautomate de import eliberate ∫i neutilizate, precum ∫i
celor par˛ial utilizate Ón cadrul fiec„rui contingent tarifar
trimestrial vor fi realocate operatorilor economici importatori,
Ón ordinea prezent„rii cererilor la Direc˛ia general„ politici
comerciale din cadrul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
astfel Ónc‚t termenul de realizare s„ nu dep„∫easc„ ultima
zi a trimestrului respectiv.
(2) Licen˛ele neautomate de import pentru cantit„˛ile
remanente vor fi eliberate Ón condi˛iile prezentului ordin.
(3) Nu au acces la cantit„˛ile remanente Ón cursul anului
2005 urm„toarele categorii de operatori economici
importatori:
a) cei care nu au realizat importul de minimum 95% din
cantitatea aprobat„ prin licen˛ele neautomate de import ∫i
nu au actualizat licen˛a neautomat„ de import, Ón termenul
de valabilitate a acesteia, la nivelul realiz„rilor efective;
b) cei care nu respect„ prevederile art. 8.
(4) Solicitarea operatorilor economici, prin Registratura
Direc˛iei generale politici comerciale din cadrul Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, de actualizare a licen˛elor de
import neautomate, Ón termenul de valabilitate a acestora,
la nivelul cantit„˛ilor realizate efectiv, aflate sub nivelul
minim de 95%, confer„ dreptul operatorilor economici de a
mai solicita ∫i de a mai primi licen˛e de import la acest
contingent Ón limita cantit„˛ilor disponibile ∫i cu respectarea
prevederilor prezentului ordin.
Art. 12. — Direc˛ia general„ politici comerciale din
cadrul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului va transmite
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor, Ón vederea difuz„rii la
unit„˛ile vamale din teritoriu ∫i punerii Ón aplicare a
prevederilor art. 4 alin. (1):
a) specimenele de semn„tur„ ale persoanelor
Ómputernicite s„ semneze licen˛ele neautomate de import
din cadrul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului — Direc˛ia
general„ politici comerciale, precum ∫i amprenta de
∫tampil„;
b) specimenele de semn„tur„ ale persoanelor autorizate
s„ semneze certificatele de origine emise de autoritatea
desemnat„ de Republica Moldova, precum ∫i amprenta de
∫tampil„.
Art. 13. — (1) Œn cazul Ón care unul dintre exemplarele
unei licen˛e neautomate de import sau ambele exemplare
au fost pierdute, deteriorate sau furate, emitentul licen˛ei
neautomate de import poate elibera, la solicitarea scris„ a
beneficiarului, un duplicat al licen˛ei neautomate de import,
Ón care se va men˛iona cu majuscule: îDUPLICAT
ELIBERAT LA DATA DE…“, men˛ion‚ndu-se num„rul ∫i
data eliber„rii licen˛ei neautomate de import ini˛iale.
(2) Scrisoarea de solicitare a beneficiarului va cuprinde
Ón anex„, pe l‚ng„ noua cerere de licen˛„ neautomat„ de
import, care trebuie s„ fie identic„ Ón con˛inut cu licen˛a
neautomat„ de import ini˛ial„, o copie de pe anun˛ul
privind pierderea sau deteriorarea, predat spre publicare
Óntr-un ziar de larg„ circula˛ie, precum ∫i chitan˛a prin care
se dovede∫te plata taxei de publicare a acestui anun˛ sau,
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dup„ caz, confirmarea organului de poli˛ie care cerceteaz„
furtul; scrisoarea trebuie s„ con˛in„, de asemenea, ∫i
datele privind utilizarea licen˛ei neautomate de import p‚n„
la data solicit„rii duplicatului.
(3) Scrisoarea de solicitare a beneficiarului se poate
transmite, prin Registratura Direc˛iei generale politici
comerciale din cadrul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
numai Ón maximum 5 zile de la producerea evenimentului,

dar nu mai t‚rziu de 5 zile de la data expir„rii valabilit„˛ii
licen˛ei neautomate de import.
Art. 14. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 15. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2005 ∫i se aplic„ p‚n„ la data de 30 septembrie
2005 inclusiv.
Art. 16. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Vasile Radu,
ministru delegat pentru comer˛
Bucure∫ti, 8 decembrie 2004.
Nr. 843.

ANEXA Nr. 1
LISTA

produselor din categoria zah„r rafinat, originare din Republica Moldova,
pentru care se stabile∫te un contingent tarifar exceptat de la plata taxelor vamale
pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2005
Codul tarifar/
denumirea produsului

ex. 1701.91.00
Zah„r rafinat la care
s-au ad„ugat arome
sau coloran˛i
1701.99.10
Zah„r alb
ex. 1701.99.90
Altele, care con˛in zah„r
rafinat

Contingent
1 ianuarie—30 septembrie 2005
(tone)

14.000, din
4.667 — 1
4.667 — 1
4.666 — 1

care:
ianuarie—31 martie 2005
aprilie—30 iunie 2005
iulie—30 septembrie 2005

Cantitate maxim„
alocat„ unui operator
economic pe o licen˛„
de import (tone)

180
180
180

ANEXA Nr. 2

Codul unic de Ónregistrare ……...........……
DECLARAfiIA SUPLIMENTAR√ A IMPORTATORULUI

1. Declar pe propria r„spundere c„ Ón obiectul de activitate al societ„˛ii pentru care solicit
licen˛„ neautomat„ de import este cuprins ∫i importul de produse din categoria zah„r rafinat, Ón
conformitate cu nomenclatorul CAEN, reglementat prin Ordinul pre∫edintelui Institutului Na˛ional de
Statistic„ nr. 601/2002 privind actualizarea Clasific„rii activit„˛ilor din economia na˛ional„ — CAEN,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
2. M„ angajez s„ respect prevederile ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului, Ón baza
c„ruia am ob˛inut licen˛a neautomat„ de import.

(denumirea firmei, ∫tampila, numele ∫i semn„tura solicitantului, num„rul de telefon, persoana de contact)
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru modificarea Normelor privind condi˛iile de utilizare a vehiculelor de˛inute temporar
Ón scopul efectu„rii opera˛iunilor de transport rutier, aprobate prin Ordinul ministrului lucr„rilor
publice, transporturilor ∫i locuin˛ei nr. 1.843/2001
Œn temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. b) ∫i alin. (3) lit. m) din Ordonan˛a Guvernului nr. 44/1997
privind transporturile rutiere, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 105/2000, cu modific„rile ulterioare,
precum ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Normele privind condi˛iile de utilizare a
vehiculelor de˛inute temporar Ón scopul efectu„rii
opera˛iunilor de transport rutier, aprobate prin Ordinul
ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i locuin˛ei
nr. 1.843/2001, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 105 din 7 februarie 2002, se modific„ dup„
cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Contractul de Ónchiriere prev„zut la alin. (1) sau
contractul de leasing, dup„ caz, se legalizeaz„, iar Ón cazul
Ón care locatorul este persoan„ fizic„, contractul de

Ónchiriere se Ónregistreaz„ la administra˛ia financiar„ Ón a
c„rei raz„ teritorial„ se afl„ locatorul.“
2. Litera a) a alineatului (1) al articolului 4 va avea
urm„torul cuprins:
îa) un exemplar legalizat al contractului de Ónchiriere,
care con˛ine numele locatorului, numele locatarului, data ∫i
durata contractului, num„rul de Ónmatriculare al vehiculului;“
Art. II. — Autoritatea Rutier„ Rom‚n„ — A.R.R. va
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
Bucure∫ti, 15 decembrie 2004.
Nr. 2.275.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.217/17.XII.2004 con˛ine 16 pagini.

Pre˛ul de v‚nzare 18.500 lei

ISSN 1453—4495

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

