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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestuia
Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii nr. 139 din 15 noiembrie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 30 noiembrie 2005, domnului colonel Iubu
Gheorghe Gheorghe i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i
trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.129.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general maior cu dou„ stele
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general maior cu dou„ stele Nedelcu Toma
Ioan trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.130.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
dintre Rom‚nia ∫i Confedera˛ia Elve˛ian„ privind cooperarea
Ón combaterea terorismului, criminalit„˛ii organizate,
a traficului ilicit de stupefiante, substan˛e psihotrope
∫i precursori, precum ∫i a altor infrac˛iuni transna˛ionale,
semnat la Bucure∫ti la 19 septembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 385 din 17 noiembrie
2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre
Rom‚nia ∫i Confedera˛ia Elve˛ian„ privind cooperarea Ón combaterea
terorismului, criminalit„˛ii organizate, a traficului ilicit de stupefiante,
substan˛e psihotrope ∫i precursori, precum ∫i a altor infrac˛iuni
transna˛ionale, semnat la Bucure∫ti la 19 septembrie 2005, ∫i se dispune
publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.131.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
dintre Rom‚nia ∫i Comisia Comunit„˛ilor Europene,
Ón numele Comunit„˛ilor Europene, care modific„ Acordul
anual de finan˛are 2004, semnat la Bruxelles ∫i, respectiv,
la Bucure∫ti la 7 iulie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 373 din 10 noiembrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre
Rom‚nia ∫i Comisia Comunit„˛ilor Europene, Ón numele Comunit„˛ilor
Europene, care modific„ Acordul anual de finan˛are 2004, semnat la
Bruxelles ∫i, respectiv, la Bucure∫ti la 7 iulie 2005, ∫i se dispune publicarea
prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.132.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Mare Cruce
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 3 alin. (3), ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A pct. III ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul
na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru contribu˛ia avut„ la consolidarea ∫i
diversificarea rela˛iilor rom‚no-palestiniene,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Mare Cruce Excelen˛ei Sale domnul Fouad Al Bittar, ambasador extraordinar
∫i plenipoten˛iar al statului Palestina Ón Rom‚nia.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 28 noiembrie 2005.
Nr. 1.167.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 512
din 6 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 14 alin. (3) ∫i ale art. 22 alin. (2) ∫i (3)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor
∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu destina˛ia de locuin˛e
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
M„d„lina ™tefania Diaconu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 14 alin. (3) ∫i ale art. 22 alin. (2) ∫i (3)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind
protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu

destina˛ia de locuin˛e, excep˛ie ridicat„ de Dumitru Plugaru
Ón Dosarul nr. 14.862/2004 al Judec„toriei Sectorului 2
Bucure∫ti.
La apelul nominal se prezint„ autorul excep˛iei, personal
∫i asistat de avocat Liliana Zaica, lipsind partea Ion
Macavei, fa˛„ de care procedura de citare este legal
Óndeplinit„.
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate solicit„, prin
avocat, admiterea acesteia, ar„t‚nd c„ textele criticate
Óncalc„ prevederile art. 44 ∫i 57 din Constitu˛ie. Astfel,
consider„ c„ instituirea Ón sarcina proprietarului a obliga˛iei
de a-l notifica pe chiria∫ despre refuzul de a reÓnnoi
contractul de loca˛iune, cu un an Ónainte de expirarea
acestuia, aduce atingere dreptului proprietarului de a
dispune de bunul s„u. Œn spe˛„, contractul de Ónchiriere a
fost Óncheiat pe termen de un an, ceea ce Ónseamn„ c„
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proprietarul ar fi trebuit s„-i notifice chiria∫ului refuzul s„u
de a reÓnnoi loca˛iunea Ón aceea∫i zi cu Óncheierea
contractului.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„,
Ón medierea dintre proprietar ∫i chiria∫, legea a urm„rit un
echilibru Óntre interesele acestora, recunosc‚ndu-i
proprietarului dreptul de a dispune de bunul s„u, dar cu
respectarea unui termen de preaviz menit s„ asigure ∫i
protec˛ia chiria∫ului.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 4 martie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 14.862/2004, Judec„toria Sectorului 2
Bucure∫ti a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 14 alin. (3) ∫i ale
art. 22 alin. (2) ∫i (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor ∫i
stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu destina˛ia de locuin˛e.
Excep˛ia a fost ridicat„ de c„tre Dumitru Plugaru cu prilejul
solu˛ion„rii unei ac˛iuni Ón evacuare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prin reglement„rile criticate
îse aduce atingere regimului propriet„˛ii private, astfel cum
este consfin˛it prin Legea fundamental„ a statului, prin
limit„rile pe care le stabile∫te titularilor dreptului de
proprietate privat„. [...] Prin instituirea obliga˛iei
proprietarului de a notifica chiria∫ului refuzul de reÓnnoire a
contractului de Ónchiriere cu cel pu˛in un an Ónainte de
expirarea acestuia, Ón situa˛ia Ón care locuin˛a Ói este
necesar„ proprietarului pentru nevoile sale de locuit, se
aduce Ón mod v„dit atingere atributului de folosin˛„ al
proprietarului. Acesta este obligat s„ nu-∫i mai poat„ folosi
liber ∫i exclusiv proprietatea, de care oricum a fost privat o
lung„ perioad„ Ón timpul regimului totalitar din Rom‚nia.
Practic, indirect ∫i Ón mod nejustificat, se perpetueaz„ o
nedreptate comis„ prin abuzurile regimului comunist,
aduc‚ndu-se astfel atingere unui drept fundamental
prev„zut de Constitu˛ie“.
Judec„toria Sectorului 2 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„. Œn
acest sens, arat„ c„ îfinalitatea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 40/1999 este aceea de a reglementa
raporturile dintre chiria∫i ∫i proprietari, de a oferi solu˛ii
situa˛iilor litigioase ivite Óntre aceste categorii de persoane,
prin utilizarea unor mijloace juridice at‚t de protec˛ie a
chiria∫ilor, c‚t ∫i de respectare a dreptului de proprietate al
fostului proprietar c„ruia i s-a restituit imobilul respectiv.
Prin dispozi˛iile acestui act normativ nu se reglementeaz„
regimul general al propriet„˛ii, ci scopul emiterii acestei
ordonan˛e de urgen˛„ a fost evitarea unor posibile conflicte
Óntre proprietari ∫i chiria∫i, datorit„ ivirii unor situa˛ii
speciale de restituire a imobilelor preluate Ón mod abuziv,
Ón procesul aplic„rii Legii nr. 112/1995. Prin urmare, aceste
reglement„ri speciale cu aplicabilitate redus„ la cazurile
expres prev„zute de lege nu constituie o ingerin˛„ asupra
garant„rii propriet„˛ii private ∫i a libert„˛ii de exercitare a
drepturilor ∫i libert„˛ilor constitu˛ionale, fiind Ón concret o
cale juridic„ de mijloc, prin care s-a dorit respectarea
dreptului de folosin˛„, at‚t al chiria∫ului, c‚t ∫i al
proprietarului.“

5

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 formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Guvernul apreciaz„ c„ textele de lege criticate nu
contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate. Astfel, Ón
ceea ce prive∫te raportarea la art. 44 din Constitu˛ie,
îfinalitatea textului de lege criticat este de a reglementa
situa˛ia contractelor de Ónchiriere a imobilelor cu destina˛ia
de locuin˛e, Ón scopul prevenirii unor st„ri litigioase Óntre
chiria∫i ∫i proprietari, iar reglementarea adoptat„ de
legiuitor are caracterul unor m„suri de protec˛ie a
chiria∫ilor, cu caracter temporar. [...] Statul, chemat s„
medieze conflictul locativ dintre proprietarul, persoan„ fizic„,
∫i chiria∫, a procedat corect, asigur‚ndu-i primului
posibilitatea valorific„rii atributelor dreptului s„u de
proprietate, Óngrijindu-se totodat„ de protec˛ia celui de-al
doilea Ómpotriva unor eventuale abuzuri, prin instituirea
unor exigen˛e rezonabile, f„r„ a c„ror satisfacere chiria∫ul
nu poate fi obligat s„ elibereze locuin˛a“. Œn ceea ce
prive∫te raportarea la art. 57 din Constitu˛ie, îdispozi˛iile
criticate nu constituie o ingerin˛„ asupra libert„˛ii de
exercitare a drepturilor constitu˛ionale“.
Avocatul Poporului arat„ c„ textele de lege criticate
sunt constitu˛ionale. Astfel, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
raportat„ la art. 44 din Constitu˛ie este neÓntemeiat„,
deoarece îaceste texte de lege, prin dispozi˛iile pe care le
con˛in referitoare la prelungirea raporturilor contractuale Ón
materia contractului de Ónchiriere, nu sunt de natur„ a
aduce atingere dreptului de proprietate, Óntruc‚t aceast„
reglementare se refer„ exclusiv la drepturile locative ale
chiria∫ilor, ∫i nu la exercitarea dreptului de proprietate“. Cu
privire la pretinsa Ónc„lcare a art. 57 din Constitu˛ie,
apreciaz„ c„ acest text nu are inciden˛„ Ón cauza de fa˛„,
îÓntruc‚t nici o dispozi˛ie a Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 40/1999 nu pune Ón discu˛ie exercitarea cu
bun„-credin˛„ a unor drepturi sau libert„˛i fundamentale“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
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, sus˛inerile p„r˛ii prezente, 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) ∫i 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. 14 alin. (3) ∫i ale art. 22 alin. (2) ∫i (3) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind
protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu
destina˛ia de locuin˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, astfel cum
au fost modificate prin Legea nr. 241/2001 pentru
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 265
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din 23 mai 2001. Textele legale criticate au urm„torul
con˛inut:
— Art. 14 alin. (3): îProprietarul este obligat s„ Ói notifice
chiria∫ului refuzul de a reÓnnoi contractul de Ónchiriere cu cel
pu˛in un an Ónainte de expirarea acestuia, pentru situa˛iile
prev„zute la alin. (2) lit. a) ∫i b). Œn cazurile prev„zute la alin. (2)
lit. d) notificarea se face cu cel pu˛in 60 de zile Ónainte de
expirarea contractului.“;
— Art. 22 alin. (2) ∫i (3): î(2) Œn cazul prev„zut la art. 14
alin. (2) lit. a), notificarea prealabil„ a chiria∫ului trebuie s„
indice numele, prenumele, cet„˛enia, domiciliul, precum ∫i
leg„tura de rudenie sau de afinitate ori calitatea de so˛ a
persoanei Óndrept„˛ite.
(3) Œn lipsa notific„rii ori Ón caz de nulitate a acesteia pentru
neÓndeplinirea condi˛iilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) ∫i la art. 14
alin. (3), contractul de Ónchiriere se reÓnnoie∫te Ón condi˛iile
art. 14 alin. (1).“
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor texte de lege,
autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor art. 44 ∫i
57 din Constitu˛ie, potrivit c„rora:
— Art. 44: î(1) Dreptul de proprietate, precum ∫i crean˛ele
asupra statului, sunt garantate. Con˛inutul ∫i limitele acestor
drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod
egal de lege, indiferent de titular. Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii pot
dob‚ndi dreptul de proprietate privat„ asupra terenurilor numai
Ón condi˛iile rezultate din aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„ ∫i din alte tratate interna˛ionale la care Rom‚nia
este parte, pe baz„ de reciprocitate, Ón condi˛iile prev„zute prin
lege organic„, precum ∫i prin mo∫tenire legal„.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de
utilitate public„, stabilit„ potrivit legii, cu dreapt„ ∫i prealabil„
desp„gubire.
(4) Sunt interzise na˛ionalizarea sau orice alte m„suri de
trecere silit„ Ón proprietate public„ a unor bunuri pe baza
apartenen˛ei sociale, etnice, religioase, politice sau de alt„
natur„ discriminatorie a titularilor.
(5) Pentru lucr„ri de interes general, autoritatea public„
poate folosi subsolul oric„rei propriet„˛i imobiliare, cu obliga˛ia
de a desp„gubi proprietarul pentru daunele aduse solului,
planta˛iilor sau construc˛iilor, precum ∫i pentru alte daune
imputabile autorit„˛ii.
(6) Desp„gubirile prev„zute Ón alineatele (3) ∫i (5) se
stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, Ón caz de
divergen˛„, prin justi˛ie.
(7) Dreptul de proprietate oblig„ la respectarea sarcinilor
privind protec˛ia mediului ∫i asigurarea bunei vecinit„˛i, precum
∫i la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau
obiceiului, revin proprietarului.
(8) Averea dob‚ndit„ licit nu poate fi confiscat„. Caracterul
licit al dob‚ndirii se prezum„.
(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infrac˛iuni
ori contraven˛ii pot fi confiscate numai Ón condi˛iile legii.“;
— Art. 57: îCet„˛enii rom‚ni, cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii
trebuie s„-∫i exercite drepturile ∫i libert„˛ile constitu˛ionale cu
bun„-credin˛„, f„r„ s„ Óncalce drepturile ∫i libert„˛ile celorlal˛i.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ scopul emiterii Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 40/1999, declarat Ón art. 1 al acestui act
normativ, a fost acela de a prelungi, de drept, durata
contractelor de Ónchiriere aflate Ón curs de executare pentru
suprafe˛ele locative de˛inute de stat sau de unit„˛ile
administrative ale acestuia la data intr„rii sale Ón vigoare.
Potrivit art. 7 din ordonan˛„, prelungirea contractelor de
Ónchiriere este valabil„ ∫i Ón cazul redob‚ndirii imobilelor

respective de c„tre fo∫tii proprietari sau de mo∫tenitorii
acestora. Œn aceste cazuri, s-a prev„zut ca Óntre proprietari
∫i chiria∫i s„ se Óncheie un nou contract de Ónchiriere,
numai la cererea chiria∫ului.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 14 din ordonan˛„, la
expirarea termenului de Ónchiriere convenit, chiria∫ul are
dreptul la reÓnnoirea contractului pentru aceea∫i perioad„,
dac„ p„r˛ile nu modific„, prin acord expres, durata
Ónchirierii. Œn cazul Ón care proprietarul nu dore∫te
prelungirea rela˛iilor contractuale, acesta este obligat s„ Ói
notifice chiria∫ului inten˛ia sa, cu cel pu˛in un an Ónainte de
expirarea perioadei de Ónchiriere, dac„ locuin˛a este
necesar„ pentru a satisface nevoile de locuit ale
proprietarului, ale so˛ului, p„rin˛ilor ori copiilor oric„ruia
dintre ace∫tia, sau dac„ locuin˛a urmeaz„ s„ fie v‚ndut„
Ón condi˛iile acestei ordonan˛e de urgen˛„, sau cu cel pu˛in
60 de zile Ónainte de expirarea perioadei de Ónchiriere, Ón
cazul Ón care chiria∫ul nu a achitat chiria cel pu˛in 3 luni
consecutive sau Ón cazurile prev„zute la art. 13 lit. f)—i)
din ordonan˛„.
Aceast„ din urm„ prevedere, referitoare la notificarea
prealabil„ a chiria∫ului, criticat„ de autorul excep˛iei, nu
Óngr„de∫te Ón nici un fel libertatea proprietarului de a
dispune de bunul Ónchiriat, deoarece, respect‚nd aceast„
cerin˛„, proprietarul va putea, la expirarea contractului de
Ónchiriere, s„ se bucure deplin de toate atributele conferite
de dreptul s„u. Legiuitorul a c„utat s„ men˛in„, Ón acest
caz, un just echilibru Óntre interesele proprietarului ∫i cele
ale chiria∫ului, care s„ dea ambelor p„r˛i posibilitatea
exercit„rii concomitente at‚t a atributelor derivate din
dreptul de proprietate, c‚t ∫i a celor rezultate din drepturile
locative.
Faptul c„, potrivit art. 22 alin. (2) din ordonan˛„,
notificarea prealabil„ a chiria∫ului trebuie s„ indice anumite
date despre persoana Óndrept„˛it„ a locui Ón imobilul
retrocedat (numele, prenumele, cet„˛enia, domiciliul, precum
∫i leg„tura de rudenie sau de afinitate ori calitatea de so˛
a persoanei Óndrept„˛ite), reprezint„ o detaliere a condi˛iei
cerute de art. 14 alin. (2) lit. a) — îlocuin˛a este necesar„
pentru a satisface nevoile de locuit ale proprietarului, ale
so˛ului, p„rin˛ilor ori copiilor oric„ruia dintre ace∫tia“ — care Ól
Óndrept„˛e∫te pe proprietar s„ refuze reÓnnoirea contractului
de Ónchiriere.
Protec˛ia temporar„ a chiria∫ilor, inclusiv Ón condi˛iile
retroced„rii imobilelor c„tre fo∫tii proprietari, fiind scopul
declarat al ordonan˛ei, aceasta se realizeaz„ prin diverse
modalit„˛i juridice, cum sunt: prelungirea contractelor de
Ónchiriere pentru o perioad„ de 5 sau 3 ani, dup„ caz,
asigurarea stabilit„˛ii, Ón viitor, a drepturilor lor locative prin
acordarea dreptului chiria∫ului la reÓnnoirea contractului de
Ónchiriere ∫i crearea unor garan˛ii Ómpotriva unei evacu„ri
abuzive, precum ∫i a unui drept de preemp˛iune Ón cazul
Ón care proprietarul inten˛ioneaz„ s„ v‚nd„ locuin˛a.
Œn acest context, nu apare ca fiind neconstitu˛ional„ nici
sanc˛iunea prev„zut„ de art. 22 alin. (3) din ordonan˛„,
potrivit c„ruia, Ón lipsa notific„rii ori Ón caz de nulitate a
acesteia, contractul de Ónchiriere se reÓnnoie∫te Ón condi˛iile
art. 14 alin. (1). Toate acestea reprezint„ instrumente
juridice menite s„ asigure o solu˛ie de compromis Óntre
proprietari ∫i chiria∫i, Ón scopul prevenirii apari˛iei unor st„ri
litigioase Óntre ace∫tia ∫i Ón Óncercarea de a ocroti bunacredin˛„ a ambelor p„r˛i, prin reglementarea rela˛iilor
contractuale Óntr-o modalitate care s„ nu impieteze asupra
substan˛ei drepturilor fiec„rei p„r˛i.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al art. 11
alin. (1) lit. A.d) ∫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 dispozi˛iilor art. 14 alin. (3) ∫i ale art. 22 alin. (2) ∫i (3) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor ∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu destina˛ia
de locuin˛e, excep˛ie ridicat„ de Dumitru Plugaru Ón Dosarul nr. 14.862/2004 al Judec„toriei Sectorului 2 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 6 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
M„d„lina ™tefania Diaconu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Camerei Deputa˛ilor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
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. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Camerei
Deputa˛ilor din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, cu
suma de 2.000 mii lei (RON) la capitolul 51.01 îAutorit„˛i
publice“, titlul îCheltuieli de capital“.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la propunerea ordonatorului principal de credite, s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Camerei
Deputa˛ilor pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu

Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.488.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Maramure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
3.000 mii lei (RON), pentru jude˛ul Maramure∫, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetelor locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale, potrivit
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re,

pentru executarea unor lucr„ri de repara˛ii ∫i realizarea
unor obiective de investi˛ii.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.491.

ANEX√
REPARTIZAREA

pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Maramure∫
Nr.
crt.

Unit„˛i administrativ-teritoriale

1. Consiliul Jude˛ean Maramure∫

2. Ora∫ul Cavnic

Denumirea lucr„rii

Lucr„ri de repara˛ii la unele tronsoane
de drumuri jude˛ene
Lucr„ri de repara˛ii la obiectivul
îPod peste r‚ul Some∫ Ón comuna Ardusat,
situat la km 45+680 pe DJ 193“
Obiectivul de investi˛ii îDezvoltarea zonei
turistice Cavnic“

Suma alocat„
(mii lei RON)

2.550

450
3.000
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