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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de Ómprumut
dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
semnat la Bucure∫ti la 28 iulie 2005
∫i la Paris la 1 august 2005
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 122
din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de Ómprumut dintre
Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucure∫ti
la 28 iulie 2005 ∫i la Paris la 1 august 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 844 din 19 septembrie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 326.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea
Acordului-cadru de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca
de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucure∫ti
la 28 iulie 2005 ∫i la Paris la 1 august 2005
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 122/2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de
Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
semnat la Bucure∫ti la 28 iulie 2005 ∫i la Paris la 1 august 2005, ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.079.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378
din 21 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Negulescu Georgeta, procuror ∫ef sec˛ie
judiciar„ la Parchetul de pe l‚ng„ Curtea de Apel Pite∫ti, se elibereaz„ din
func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.059.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378
din 21 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Vl„d„∫c„u Cristian, procuror la Parchetul de
pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se elibereaz„ din func˛ia de
magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.060.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378
din 21 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Popescu Ion, prim-procuror la Parchetul de pe
l‚ng„ Judec„toria Turnu M„gurele, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca
urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.061.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378
din 21 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Chaborski Grigore-Anton, procuror la Parchetul
de pe l‚ng„ Curtea de Apel Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ia de
magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.062.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378
din 21 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Mese∫an Adriana Georgeta, judec„tor la
Curtea de Apel Cluj, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.063.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 378
din 21 septembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Brenciu Gheorghe, procuror la Parchetul de pe
l‚ng„ Curtea de Apel Craiova, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca
urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.064.
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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 544
din 18 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 21 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 25/2002 privind unele m„suri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor
de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni de˛inute de stat la societ„˛ile comerciale
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Ingrid Alina Tudora

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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 art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 25/2002
privind unele m„suri pentru monitorizarea postprivatizare a
contractelor de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni de˛inute de
stat la societ„˛ile comerciale, excep˛ie ridicat„ de Asocia˛ia
Partimec PAS din Ciorani Ón Dosarul nr. 479/2005 al
Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza este Ón stare de judecat„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 25 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 479/2005, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a
comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 21 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 25/2002, cu modific„rile ulterioare, excep˛ie
ridicat„ de Asocia˛ia Partimec PAS din Ciorani Óntr-o cauz„
comercial„ ce are ca obiect o rezolu˛iune de contract.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate Óncalc„ at‚t
îprevederile art. 16 alin. (2) din Constitu˛ie, c‚t ∫i principiile
esen˛iale care stau la baza dreptului civil rom‚n, ∫i anume
retroactivitatea
efectelor
rezolu˛iunii
contractelor
sinalagmatice, cu consecin˛a repunerii p„r˛ilor Ón situa˛ia
anterioar„, deoarece ordonan˛a stipuleaz„ faptul c„
v‚nz„torul prime∫te Ón patrimoniu valoarea transmis„, f„r„
a Ónapoia Óns„ contravaloarea primit„, precum ∫i caracterul
reparatoriu al r„spunderii contractuale“. Totodat„, arat„ c„
textul de lege criticat permite AVAS, succesoare a APAPS,
s„ se situeze mai presus de lege, respectiv de dispozi˛iile
imperative ale art. 1019 din Codul civil, potrivit c„rora
îrezolu˛iunea oblig„ pe creditor a restitui ceea ce a primit“.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ dispozi˛iile art. 21 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 25/2002 nu contravin prevederilor
art. 16 alin. (2) din Constitu˛ie, deoarece acestea derog„

de la dreptul comun, ∫i anume de la dispozi˛iile art. 1019—
1021 din Codul civil, astfel Ónc‚t nu permit AVAS s„ se
situeze mai presus de lege, at‚ta timp c‚t cump„r„torul
ac˛iunilor are posibilitatea s„ combat„ solicitarea privind
rezolu˛iunea contractului de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni,
f„c‚nd dovada Óndeplinirii obliga˛iilor asumate prin contract.
Potrivit prevederilor 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 consider„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca
fiind neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„ c„ textul de lege
criticat nu con˛ine dispozi˛ii de natur„ a Ónc„lca principiul
constitu˛ional al egalit„˛ii Ón drepturi, Óntruc‚t Constitu˛ia
garanteaz„ egalitatea Ón drepturi a cet„˛enilor, deci a
persoanelor fizice, iar nu cea a persoanelor colective.
Principiul egalit„˛ii Ón drepturi a cet„˛enilor poate fi invocat
de o persoan„ juridic„ Ón situa˛ia Ón care, datorit„ unui
tratament juridic diferen˛iat promovat fa˛„ de aceasta,
regimul juridic diferit s-ar r„sfr‚nge asupra cet„˛enilor, ceea
ce nu este cazul Ón spe˛a de fa˛„. Mai mult, aplicarea unor
principii ∫i drepturi constitu˛ionale nu presupune, Ón nici un
caz, limitarea ori Ónl„turarea r„spunderii contractuale a
p„r˛ilor Ón situa˛ia neexecut„rii obliga˛iilor prev„zute Ón
contractele de privatizare. De altfel, textul criticat, prin
reglementarea controlului postprivatizare, con˛ine reguli care
au ca finalitate ocrotirea unor valori economice ∫i sociale,
Ón deplin acord cu prevederile constitu˛ionale ale art. 135
alin. (2) lit. b). Œn sus˛inerea acestui punct de vedere
Guvernul invoc„ jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale, ∫i
anume deciziile nr. 165/2003, nr. 175/2003, nr. 465/2003,
nr. 189/2004, nr. 294/2004, nr. 443/2004 ∫i nr. 518/2004.
Avocatul Poporului arat„ c„ dispozi˛iile legale criticate
sunt constitu˛ionale. Œn acest sens apreciaz„ c„ nu poate fi
re˛inut„ critica de neconstitu˛ionalitate a art. 21 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 25/2002 fa˛„ de art. 16 alin. (2)
din Constitu˛ie, Óntruc‚t principiul egalit„˛ii Ón drepturi
prev„zut de textul constitu˛ional garanteaz„ egalitatea Ón
drepturi a cet„˛enilor, iar nu egalitatea persoanelor juridice.
Mai mult, prin dispozi˛iile criticate se stabilesc dauneleinterese pe care APAPS este Óndrept„˛it„ s„ le pretind„ Ón
cazul desfiin˛„rii contractelor de v‚nzare-cump„rare de
ac˛iuni Ón vederea repar„rii prejudiciilor suferite din cauza
neÓndeplinirii obliga˛iilor contractuale de c„tre societ„˛ile
comerciale cump„r„toare, iar aceste daune-interese sunt
pretinse de APAPS Ón condi˛iile desfiin˛„rii contractelor pe
cale conven˛ional„ sau judiciar„ ∫i, ca urmare, c‚nd p„r˛ile
nu convin, instan˛a de judecat„ va stabili Óntinderea
drepturilor p„r˛ilor.
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Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit Ón
cauz„ 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, 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
dispozi˛iile art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 25/2002
privind unele m„suri de urm„rire a execut„rii obliga˛iilor
asumate prin contractele de privatizare a societ„˛ilor
comerciale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 89 din 2 februarie 2002, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 506 din 12 iulie
2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 549 din 26 iulie 2002.
Ordonan˛a Guvernului nr. 25/2002 a fost modificat„ ∫i
completat„ prin Ordonan˛a Guvernului nr. 40 din
30 ianuarie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 67 din 2 februarie 2003 ∫i aprobat„
prin Legea nr. 198 din 13 mai 2003, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 334 din 16 mai 2003.
De asemenea, ulterior sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale,
prin art. I pct. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 27 din
14 iulie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005, titlul Ordonan˛ei
Guvernului nr. 25/2002 a fost modificat, actualul titlu fiind:
îOrdonan˛„ privind unele m„suri pentru monitorizarea
postprivatizare a contractelor de v‚nzare-cump„rare de
ac˛iuni de˛inute de stat la societ„˛ile comerciale“.
Dispozi˛iile legale criticate au urm„torul con˛inut:
— Art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 25/2002: î(1) Œn
cazul desfiin˛„rii contractului pe cale conven˛ional„ sau
judiciar„ Autoritatea va re˛ine de la cump„r„tor toate sumele
achitate de acesta Ón contul contractului, reprezent‚nd, dup„

caz, avans, rate, dob‚nzi, penalit„˛i achitate cu orice titlu, p‚n„
la desfiin˛area acestuia.
(11) Œn cazul desfiin˛„rii contractului pe cale conven˛ional„
sau judiciar„, pentru prejudicii cauzate Autorit„˛ii, cump„r„torul
este obligat la plata daunelor-interese constituite din:
a) sumele reprezent‚nd dob‚nzile ∫i penalit„˛ile datorate
pentru ratele scadente ∫i neachitate p‚n„ la data desfiin˛„rii
contractului, precum ∫i penalit„˛ile datorate ca urmare a
neÓndeplinirii celorlalte obliga˛ii contractuale;
b) sumele reprezent‚nd dividendele Óncasate de
cump„r„tor Ón perioada de valabilitate a contractului;
c) sumele prev„zute de Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.045/2001 privind recuperarea onorariilor de succes pl„tite
consultan˛ilor de c„tre Autoritatea pentru Privatizare ∫i
Administrarea Participa˛iilor Statului Ón cadrul Programului
pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL).
(12) Prevederile alin. (1) ∫i (11) se aplic„ ∫i proceselor Ón
curs de judecat„ av‚nd ca obiect desfiin˛area contractului,
Óncepute Ónainte de intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e.
(2) Pentru prejudiciile cauzate societ„˛ii de c„tre
cump„r„tor, aceasta poate cere instan˛ei judec„tore∫ti dauneinterese.
(3) Stabilirea prejudiciilor ∫i a Óntinderii daunelor-interese
prev„zute la alin. (2), precum ∫i a celor provocate Autorit„˛ii se
va face, la solicitarea societ„˛ii/Autorit„˛ii, pe baza unei
expertize Óntocmite de persoane fizice ∫i/sau juridice abilitate
prin lege pentru astfel de opera˛iuni.
(4) Cheltuielile aferente efectu„rii expertizei prev„zute la
alin. (3) vor fi avansate de societate sau, dup„ caz, de
Autoritate ∫i vor fi recuperate de la cump„r„tor.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile art. 16 alin. (2) din Constitu˛ie, potrivit
c„rora îNimeni nu este mai presus de lege“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ Ónc„lcarea normei constitu˛ionale de referin˛„
este dedus„ din pretinsa Ónc„lcare a art. 1019 din Codul
civil, potrivit c„ruia îrezolu˛iunea oblig„ pe creditor a restitui
ceea ce a primit“. Œn realitate, dispozi˛ia legal„ dedus„
controlului Ón˛elege, pentru ra˛iuni evidente, s„ deroge de
la dreptul comun Ón materie, prerogativ„ recunoscut„
legiuitorului, inclusiv celui delegat, f„r„ ca exercitarea
acesteia s„ impun„ ∫i s„ justifice calificarea reglement„rii
astfel adoptate ca fiind îmai presus de lege“ ∫i, prin
aceasta, neconstitu˛ional„.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
unele m„suri pentru monitorizarea postprivatizare a
societ„˛ile comerciale, excep˛ie ridicat„ de Asocia˛ia
Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 18

dispozi˛iilor art. 21 din Ordonan˛a Guvernului nr. 25/2002 privind
contractelor de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni de˛inute de stat la
Partimec PAS din Ciorani Ón Dosarul nr. 479/2005 al Tribunalului

octombrie 2005.

PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Ingrid Alina Tudora
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII,
P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE
Nr. 1.196/G.F. din 8 noiembrie 2005

MINISTERUL MEDIULUI
™I GOSPOD√RIRII APELOR
Nr. 1.135/S.B. din 9 noiembrie 2005

ORDIN
pentru revocarea Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
∫i al ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor nr. 1.063/1.004/S.B./2005
privind interzicerea pescuitului recreativ-sportiv
Av‚nd Ón vedere situa˛ia epidemiologic„ actual„ a influen˛ei aviare ∫i ˛in‚nd cont de Decizia Comandamentului
Antiepizootic Central din data de 8 noiembrie 2005,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i al ministrului mediului
∫i gospod„ririi apelor nr. 1.063/1.004/S.B./2005 privind interzicerea pescuitului recreativ-sportiv,
v„z‚nd Referatul de aprobare comun nr. 2.773/9.426/2005, Óntocmit de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Pescuit ∫i
Acvacultur„ ∫i de Direc˛ia conservarea naturii, biodiversitate, biosecuritate,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se revoc„ Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale ∫i al ministrului mediului ∫i
gospod„ririi apelor nr. 1.063/1.004/S.B./2005 privind
interzicerea pescuitului recreativ-sportiv, publicat Ón Monitorul
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur

Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 942 din 12 octombrie
2005.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu

MINISTERUL EDUCAﬁIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
pentru completarea Ordinului ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 4.547/2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i desf„∫urare a concursurilor
pentru ocuparea posturilor de lectori rom‚ni Ón str„in„tate
Conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 2.134/2004 pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 642/1995 privind
acordarea unei indemniza˛ii lunare cadrelor didactice rom‚ne care predau limba, literatura ∫i civiliza˛ia rom‚neasc„ Ón
str„in„tate ∫i Metodologiei Institutului Limbii Rom‚ne de selectare a lectorilor,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. I. — Ordinul ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii
nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de
organizare ∫i desf„∫urare a concursurilor pentru ocuparea
posturilor de lectori rom‚ni Ón str„in„tate, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 820 din
6 septembrie 2004, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
— Regulamentul de organizare ∫i desf„∫urare a
concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori rom‚ni Ón
str„in„tate se completeaz„ conform anexei nr. 1 care face
parte integrant„ din prezentul ordin;

— dup„ anexa la ordin, care devine anexa nr. 1, se
introduce o nou„ anex„, anexa nr. 2 — Regulament de
organizare ∫i desf„∫urare a concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice de predare a limbii rom‚ne Ón
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar Ón str„in„tate, al c„rui cuprins
este prev„zut Ón anexa nr. 2 care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. II. — Institutul Limbii Rom‚ne va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea

Bucure∫ti, 27 iulie 2005.
Nr. 4.680.
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ANEXA Nr. 1

Anexa la Ordinul ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii
nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de
organizare ∫i desf„∫urare a concursurilor pentru ocuparea
posturilor de lectori rom‚ni Ón str„in„tate se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:
— La articolul 7 se introduc dou„ noi alineate,
alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul cuprins:
î(2) Œn cazul Ón care nu este depus„ nici o candidatur„
din partea cadrelor didactice universitare, la solicitarea
expres„ a partenerilor str„ini Institutul Limbii Rom‚ne va

permite participarea la concurs a profesorilor din
Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar. Œn acest caz Institutul Limbii
Rom‚ne va informa persoanele interesate ∫i prin
transmiterea unei circulare inspectoratelor ∫colare.
(3) Candida˛ilor din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar li se vor
aplica prevederile Regulamentului de organizare ∫i
desf„∫urare a concursurilor pentru ocuparea posturilor
didactice de predare a limbii rom‚ne Ón Ónv„˛„m‚ntul
preuniversitar Ón str„in„tate."
ANEXA Nr. 2

REGULAMENT

de organizare ∫i desf„∫urare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de predare a limbii rom‚ne
Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar Ón str„in„tate
Art. 1. — (1) Œn interesul consolid„rii ac˛iunilor de
diseminare a limbii rom‚ne ∫i a valorilor culturale Ón
str„in„tate, Institutul Limbii Rom‚ne organizeaz„ concursuri
pentru ocuparea posturilor didactice cu predare Ón limba
rom‚n„ Ón Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar Ón str„in„tate.
(2) Pentru fiecare post vacant de profesor rom‚n Ón
str„in„tate se organizeaz„ un concurs distinct.
Art. 2. — Dispozi˛iile privind modalit„˛ile de publicitate a
posturilor vacante, organizarea concursului, comunicarea
rezultatului concursului, depunerea ∫i solu˛ionarea
contesta˛iilor la rezultatul concursului, sunt acelea∫i cu cele
stabilite Ón Regulamentul de organizare ∫i desf„∫urare a
concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori rom‚ni Ón
str„in„tate.
Art. 3. — Comisia de evaluare a candida˛ilor participan˛i
la concursul pentru ocuparea posturilor didactice rom‚ne Ón
str„in„tate, denumit„ Ón continuare comisia, este alc„tuit„
din 7 membri cu drept de vot egal:
a) directorul Institutului Limbii Rom‚ne — pre∫edinte;
b) directorul general al Direc˛iei generale Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar ∫i directorul general al Direc˛iei rela˛ii
interna˛ionale din cadrul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii;
c) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;
d) doi inspectori ∫colari;
e) un reprezentant al Centrului îEudoxiu Hurmuzachi“
pentru Rom‚nii de Pretutindeni.

Art. 4. — Comisia analizeaz„ dosarele candida˛ilor ∫i
selecteaz„ c‚∫tig„torul, ˛in‚nd cont de urm„toarele cerin˛e
care trebuie Óndeplinite:
a) calificare universitar„ Ón specialitate;
b) experien˛„ didactic„ de minimum 8 ani la catedr„ Ón
specialitatea principal„;
c) gradul I didactic;
d) cunoa∫terea limbii ˛„rii respective sau a unei limbi de
circula˛ie interna˛ional„;
e) activitate didactic„ ∫i ∫tiin˛ific„;
f) recomandare de la unitatea de Ónv„˛„m‚nt Ón care Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea candidatul ∫i de la inspectoratul
∫colar teritorial;
g) aprobarea unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt ∫i a inspectoratului
∫colar teritorial, cu men˛iunea rezerv„rii postului pe Óntreaga
durat„ a desf„∫ur„rii activit„˛ii Ón str„in„tate;
h) propunerea unui proiect de activitate.
Art. 5. — Mandatul personalului didactic rom‚n angajat
Ón str„in„tate este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire,
Ón cazuri temeinic motivate, cu un an.
Art. 6. — La Óncetarea mandatului, personalul didactic
rom‚n este obligat s„ se prezinte Ón ˛ar„ la postul care a
fost rezervat pe perioada petrecut„ Ón str„in„tate.
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