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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 618
din 17 noiembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 20 din Legea nr. 146/1997
privind taxele judiciare de timbru ∫i ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare
∫i a falimentului
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Valentina B„rb„˛eanu

—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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 prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura
reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului ∫i ale art. 21 din
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru,
excep˛ie ridicat„ de Georgeta Ion ∫i Tarek Hassan Abdel
Hady Hassan, prin mandatar Liga Democratic„ pentru
Dreptate din Rom‚nia, Ón Dosarul nr. 843/2004 al
Tribunalului Ialomi˛a — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal r„spunde Georgeta Ion, Ón nume
propriu, precum ∫i, Ón calitate de mandatar, pentru Tarek
Hassan Abdel Hady Hassan. Se constat„ lipsa p„r˛ii Banca
Comercial„ Rom‚n„, Sucursala Ialomi˛a, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Partea prezent„ solicit„ admiterea excep˛iei. Œn acest
sens arat„ c„, av‚nd Ón vedere prevederile art. 44 din
Constitu˛ie ∫i ale art. 1 din Protocolul nr. 1 adi˛ional la
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, trebuie Ónl„turat„ orice discriminare Óntre
creditori ∫i debitori ∫i p„strarea unui just echilibru pentru
salvarea propriet„˛ii ∫i a actului de comer˛ desf„∫urat pe
plan na˛ional ∫i interna˛ional, pentru a nu confunda
debitorul nevinovat cu debitorul vinovat. Œn opinia sa, Legea
nr. 64/1995 este neconstitu˛ional„ Ón integralitatea sa,
Óntruc‚t nu sus˛ine debitorul de bun„-credin˛„ Ón scopul
aplic„rii dispozi˛iilor Codului de procedur„ civil„ ∫i a celor
ale Codului civil referitoare la compensare ∫i nova˛iune,
prin raportare la institu˛ia moratoriului ∫i conven˛ia
concordatului. Œn plus, solicit„ Cur˛ii Constitu˛ionale s„ se
pronun˛e asupra constitu˛ionalit„˛ii Legii nr. 31/1990 privind
societ„˛ile comerciale, Ón compara˛ie cu Legea nr. 64/1995.
Depune note scrise.
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 21 decembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 843/2004, astfel cum a fost modificat„ prin
Decizia comercial„ nr. 259R din 11 martie 2005 a Cur˛ii de
Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„, Tribunalul
Ialomi˛a — Sec˛ia civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor Legii
nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a

falimentului ∫i ale art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru.
Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ de
Georgeta Ion ∫i Tarek Hassan Abdel Hady Hassan, prin
mandatar Liga Democratic„ pentru Dreptate din Rom‚nia,
Óntr-o cauz„ civil„ av‚nd ca obiect anularea unei cereri de
repunere pe rol a procedurii de faliment, Ón vederea
continu„rii acesteia.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorii
acesteia sus˛in c„ prevederile art. 21 din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru contravin
dispozi˛iilor art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 20
alin. (2) ∫i ale art. 21 din Constitu˛ie. Consider„ c„ înivelul
taxelor stabilite, precum ∫i perioada prin care acestea s„
fie pl„tite, (...) sunt factori ce trebuie lua˛i Ón calcul pentru
a stabili dac„ se poate bucura o persoan„ f„r„ nici o
posibilitate material„ de dreptul de acces ∫i de beneficiul la
o judecat„ din partea unei instan˛e“. Œn acest sens solicit„
îmen˛inerea unui just echilibru Óntre interesele statului de a
colecta taxele de timbru judiciar, pe de o parte, ∫i interesul
reclamantei de a introduce o ac˛iune Ón fa˛a instan˛ei, pe
de alt„ parte“.
Referitor la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a Legii
nr. 64/1995, consider„ c„ dispozi˛iile acesteia Óncalc„
prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 20
alin. (2), art. 21 ∫i ale art. 44 alin. (2) din Constitu˛ie,
raportate la art. 480 din Codul civil, precum ∫i cele ale
art. 1 din Protocolul nr. 1 adi˛ional la Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
coroborate cu dispozi˛iile art. 13 ∫i 14 din aceea∫i
conven˛ie. Men˛ioneaz„ c„ Ó∫i Óntemeiaz„ critica de
neconstitu˛ionalitate ∫i pe solu˛ia de principiu pronun˛at„ de
Curtea European„ a Drepturilor Omului, prin care s-a
statuat c„ îac˛ionarul majoritar se poate pretinde personal
victima unei decizii afect‚nd drepturile patrimoniale ale
societ„˛ii ∫i c„ se poate pretinde victima viol„rii art. 6
paragraf 1, chiar dac„ problema personalit„˛ii juridice Ón
dreptul intern al firmei face obiectul unei contesta˛ii
nesolu˛ionate Ónc„“. Mai precizeaz„ c„, îpentru a nu
antrena dificult„˛i considerabile Ón leg„tur„ cu condi˛ia
epuiz„rii recursurilor interne ∫i de a reduce asemenea
riscuri ∫i dificult„˛i, Curtea European„ nu a apreciat ca
justificat„ Ónl„turarea caracterului social sau ignorarea
personalit„˛ii juridice“.
Tribunalul Ialomi˛a — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece nu Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale invocate.
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.
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Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a Legii nr. 64/1995 nu este Óntemeiat„.
Arat„ c„ prevederile criticate instituie o procedur„ special„,
aplicabil„ Ón mod egal tuturor categoriilor de debitori afla˛i
Ón procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, astfel
c„ nu Óncalc„ principiul constitu˛ional al egalit„˛ii cet„˛enilor
Ón fa˛a legii. Œn acela∫i sens, precizeaz„ c„ îprocedura
prev„zut„ de acest act normativ a fost instituit„ de legiuitor
ca un mijloc de constr‚ngere a debitorului, care nu ∫i-a
executat voluntar obliga˛iile de plat„, asigur‚ndu-se astfel
protec˛ia dreptului de proprietate al titularilor de crean˛e
certe, lichide ∫i exigibile“. Consider„ c„ nu poate fi re˛inut„
nici critica de neconstitu˛ionalitate prin raportare la
prevederile art. 21 din Constitu˛ie, Óntruc‚t îtoate p„r˛ile
participante la procedura reorganiz„rii judiciare ∫i
falimentului se pot adresa instan˛elor judec„tore∫ti cu
cereri, opozi˛ii ori Ónt‚mpin„ri ∫i pot exercita c„ile de atac
Ón condi˛iile procedurale stabilite de lege“.
Guvernul ∫i 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, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile autorilor excep˛iei ∫i concluziile
procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), 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,
conform actului de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale,
prevederile art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, precum ∫i
prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii
judiciare ∫i a falimentului, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004,
modificat„ ∫i completat„ prin Legea nr. 249/2005, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 678 din
28 iulie 2005.
Œn ceea ce prive∫te neconstitu˛ionalitatea prevederilor
art. 21 din Legea nr. 146/1997, din motivarea formulat„
rezult„ c„ autorii excep˛iei critic„ dispozi˛iile art. 20 din
lege. Prin urmare, acest din urm„ text de lege va fi supus
controlului de constitu˛ionalitate al Cur˛ii. Prevederile art. 20
alin. (5) din Legea nr. 146/1997 au fost modificate prin
Ordonan˛a Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 511 din 28 august 2001, aprobat„ prin Legea
nr. 742/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 807 din 17 decembrie 2001. Œn urma acestor
modific„ri, dispozi˛iile de lege criticate au urm„toarea
redactare:
— Art. 20: î(1) Taxele judiciare de timbru se pl„tesc
anticipat.
(2) Dac„ taxa judiciar„ de timbru nu a fost pl„tit„ Ón
cuantumul legal, Ón momentul Ónregistr„rii ac˛iunii sau cererii,
ori dac„, Ón cursul procesului, apar elemente care determin„ o
valoare mai mare, instan˛a va pune Ón vedere petentului s„
achite suma datorat„ p‚n„ la primul termen de judecat„. Œn
cazul c‚nd se mic∫oreaz„ valoarea preten˛iilor formulate Ón
ac˛iune sau Ón cerere, dup„ ce a fost Ónregistrat„, taxa judiciar„
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de timbru se percepe la valoarea ini˛ial„, f„r„ a se ˛ine seama
de reducerea ulterioar„.
(3) NeÓndeplinirea obliga˛iei de plat„ p‚n„ la termenul
stabilit se sanc˛ioneaz„ cu anularea ac˛iunii sau a cererii.
(4) Dac„ Ón momentul Ónregistr„rii sale ac˛iunea sau cererea
a fost taxat„ corespunz„tor obiectului s„u ini˛ial, dar a fost
modificat„ ulterior, ea nu va putea fi anulat„ integral, ci va
trebui solu˛ionat„, Ón limitele Ón care taxa judiciar„ de timbru s-a
pl„tit Ón mod legal.
(5) In situa˛ia Ón care instan˛a judec„toreasc„ Ónvestit„ cu
solu˛ionarea unei c„i de atac ordinare sau extraordinare
constat„ c„ Ón fazele procesuale anterioare taxa judiciar„ de
timbru nu a fost pl„tit„ Ón cuantumul legal, va dispune obligarea
p„r˛ii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul
hot„r‚rii constituind titlu executoriu. Executarea silit„ a hot„r‚rii
se va efectua prin organele de executare ale unit„˛ilor
teritoriale subordonate Ministerului Finan˛elor Publice Ón a
c„ror raz„ teritorial„ Ó∫i are domiciliul sau sediul debitorul,
potrivit legisla˛iei privind executarea silit„ a crean˛elor
bugetare.“
Œn opinia autorilor excep˛iei, prevederile art. 20 din
Legea nr. 146/1997 contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale ale
art. 1 alin. (5), care stabilesc obligativitatea respect„rii
legilor ∫i a suprema˛iei Constitu˛iei, ale art. 16 alin. (1) ∫i
(2), privind egalitatea Ón drepturi, ale art. 20 alin. (2) privind
prioritatea reglement„rilor interna˛ionale referitoare la
drepturile omului asupra legilor interne ∫i ale art. 21 care
garanteaz„ accesul liber la justi˛ie.
De asemenea, autorii excep˛iei consider„ c„ Legea
nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a
falimentului contravine, Ón plus, ∫i dispozi˛iilor art. 44
alin. (2) din Constitu˛ie, referitor la garantarea ∫i ocrotirea
propriet„˛ii private, precum ∫i art. 1 îProtec˛ia propriet„˛ii“
din Protocolul nr. 1 adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, ale art. 6
paragraful 1 îDreptul la un proces echitabil“, ale art. 13
îDreptul la un recurs efectiv“ ∫i ale art. 14 îInterzicerea
discrimin„rii“ din aceea∫i conven˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
I. Prevederile art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind
taxele judiciare de timbru au mai f„cut obiect al controlului
de constitu˛ionalitate, prin raportare la acelea∫i dispozi˛ii
constitu˛ionale, ∫i cu o motivare identic„. Astfel, prin
Decizia nr. 155 din 17 martie 2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 387 din 9 mai 2005, ∫i
prin Decizia nr. 242 din 10 mai 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 513 din 16 iunie 2005,
Curtea
Constitu˛ional„
a
respins
excep˛ia
de
neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„. Œn deciziile men˛ionate,
Curtea a re˛inut c„ î(...) accesul liber la justi˛ie, consacrat
de art. 21 din Constitu˛ie, nu Ónseamn„ gratuitate. Nici o
dispozi˛ie constitu˛ional„ nu interzice stabilirea taxelor de
timbru Ón justi˛ie, fiind justificat ca persoanele care se
adreseaz„ autorit„˛ilor judec„tore∫ti s„ contribuie la
acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de
justi˛ie. Regula este cea a timbr„rii ac˛iunilor Ón justi˛ie,
excep˛iile fiind posibile numai Ón m„sura Ón care sunt
stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea
actului de justi˛ie sunt cheltuieli publice, la a c„ror
acoperire, potrivit art. 56 alin. (1) din Constitu˛ie, cet„˛enii
sunt obliga˛i s„ contribuie prin impozite ∫i taxe, stabilite Ón
condi˛iile legii“.
Av‚nd Ón vedere c„ Ón prezenta cauz„ nu au intervenit
elemente noi, de natur„ a justifica o reconsiderare a
jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, excep˛ia de
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neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 20 din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru urmeaz„ s„
fie respins„ ca neÓntemeiat„.
II. Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura
reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, Curtea observ„ c„,
prin adoptarea acesteia, s-a urm„rit introducerea, Ón
ansamblul legisla˛iei rom‚ne∫ti, a unei reglement„ri
concordante concep˛iei moderne consacrate Ón sistemul
juridic al statelor membre ale Uniunii Europene. Finalitatea
declarat„ a acestui act normativ o reprezint„ stabilirea
unei proceduri de redresare economico-financiar„ a
comerciantului aflat Ón dificultate, continuat„, Ón ipoteza
e∫ecului acesteia, cu o procedur„ a falimentului, const‚nd
Ón lichidarea patrimoniului debitorului. Œn acest sens, art. 2
din Legea nr. 64/1995 precizeaz„ c„ îScopul legii este
instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului
debitorului aflat Ón insolven˛„, fie prin reorganizarea activit„˛ii
acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui p‚n„ la
stingerea pasivului, fie prin faliment“.
Procedura reorganiz„rii judiciare se poate realiza fie prin
stabilirea unor m„suri economice, financiare, organizatorice
sau juridice, concentrate pe ideea redres„rii comerciantului,
fie prin lichidarea unor bunuri din patrimoniul debitorului, Ón
vederea asigur„rii mijloacelor b„ne∫ti pentru acoperirea
crean˛elor creditorilor. Cea de-a doua cale de Óndeplinire a
scopului Legii nr. 64/1995 este procedura falimentului, care
cuprinde o serie de reguli destinate reglement„rii execut„rii
silite a bunurilor din patrimoniul debitorului, pentru
acoperirea datoriilor fa˛„ de creditori.
Aceast„ procedur„ se aplic„ tuturor comercian˛ilor ∫i
persoanelor prev„zute de lege aflate Ón stare de
insolvabilitate, indiferent de dimensiunea activit„˛ii lor, f„r„
s„ cuprind„ reglement„ri de natur„ s„ instituie m„suri
discriminatorii sau diferen˛e de tratament juridic Óntre
debitorii afla˛i Ón stare de insolven˛„. De aceea, nu se
poate re˛ine c„ prevederile Legii nr. 64/1995 ar contraveni
principiului egalit„˛ii Ón drepturi, consacrat de art. 16 din
Constitu˛ie, ∫i nici dispozi˛iilor art. 14 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
referitor la interzicerea discrimin„rii.
Œn leg„tur„ cu critica prin raportare la dispozi˛iile art. 21
din Constitu˛ie, Curtea observ„ c„ legea ce face obiectul
excep˛iei asigur„ pe deplin accesul liber la justi˛ie. Aceasta
deoarece procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului

are, prin ipotez„, un caracter judiciar, realiz‚ndu-se,
conform art. 5 din lege, prin intermediul instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i al judec„torului-sindic, c„rora li se al„tur„
administratorul ∫i lichidatorul. Œn acest context, se constat„
c„ legea criticat„ nu cuprinde nici o prevedere care s„
Óngr„deasc„ dreptul vreuneia dintre p„r˛i de a se adresa
instan˛elor judec„tore∫ti ∫i de a beneficia de un proces
echitabil, solu˛ionat Óntr-un termen rezonabil. Din aceea∫i
perspectiv„, legea este Ón concordan˛„ ∫i cu prevederile
art. 6 paragraful 1 îDreptul la un proces echitabil“ ∫i ale
art. 13 îDreptul la un recurs efectiv“ din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
De asemenea, nu se poate sus˛ine c„ au fost Ónc„lcate
prevederile art. 44 alin. (2) din Constitu˛ie, privind protec˛ia
propriet„˛ii private, ∫i cele ale art. 1 din Protocolul nr. 1
adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale. Cu privire la acest aspect, prin
Decizia nr. 397 din 5 octombrie 2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.164 din
8 decembrie 2004, Curtea Constitu˛ional„ a statuat c„
îprocedura prev„zut„ de Legea nr. 64/1995 a fost instituit„
de legiuitor ca un mijloc de constr‚ngere a debitorului care
nu ∫i-a executat voluntar obliga˛iile de plat„, modalitate prin
care nu a fost Ónc„lcat dreptul de proprietate al acestuia,
Ón condi˛iile Ón care, Ón ceea ce-l prive∫te, era ˛inut de
existen˛a unor crean˛e certe, lichide ∫i exigibile, ci s-a
asigurat protec˛ia dreptului de proprietate al titularilor unor
asemenea crean˛e, Ónc„lcat prin refuzul de executare din
partea debitorilor r„u-platnici“.
Referitor la raportarea criticii de neconstitu˛ionalitate la
prevederile art. 1 alin. (5) ∫i ale art. 20 alin. (2) din
Constitu˛ie, Curtea constat„ c„ acestea nu sunt relevante
Ón solu˛ionarea excep˛iei invocate. Totodat„, nu se poate
re˛ine pertinen˛a jurispruden˛ei Cur˛ii Europene a Drepturilor
Omului invocate de autorii excep˛iei, Ón solu˛ionarea
prezentei cauze.
Œn fine, Curtea observ„ c„ nu este competent„ s„ se
pronun˛e asupra modului de interpretare ∫i aplicare a
legilor ∫i nici Ón problemele legate de realizarea actului de
justi˛ie, a∫a cum rezult„ din prevederile art. 2 alin. (3) din
Legea nr. 47/1992 potrivit c„rora îCurtea Constitu˛ional„ se
pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu privire la
care a fost sesizat„ (...)“.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru ∫i ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganiz„rii judiciare ∫i a falimentului, excep˛ie ridicat„ de Georgeta Ion
∫i Tarek Hassan Abdel Hady Hassan, prin mandatar Liga Democratic„ pentru Dreptate din Rom‚nia, Ón Dosarul
nr. 843/2004 al Tribunalului Ialomi˛a — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 noiembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Valentina B„rb„˛eanu
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea unor acte normative care reglementeaz„ activitatea Ón domeniul sanitar
Urgen˛a acestui act normativ este determinat„ de faptul c„, Ón anul 2006, bugetul Fondului na˛ional unic de
asigur„ri sociale de s„n„tate nu poate asigura resursele financiare necesare, av‚nd Ón vedere nivelul ridicat al sumelor
destinate aplic„rii prevederilor unor acte normative care acord„ gratuit„˛i unor categorii de beneficiari, iar proiectul de
buget a fost deja supus Parlamentului spre adoptare.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — La articolul 38 din Legea nr. 306/2004 privind
exercitarea profesiei de medic, precum ∫i organizarea ∫i
func˛ionarea Colegiului Medicilor din Rom‚nia, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 578 din 30 iunie
2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, litera h) se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îh) medicii Ón activitate sau pensionari, precum ∫i so˛ul
sau so˛ia ∫i copiii afla˛i Ón Óntre˛inerea acestora beneficiaz„
Ón mod gratuit, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007, de
asisten˛„ medical„, medicamente ∫i proteze, Ón condi˛iile
respect„rii dispozi˛iilor legale privind plata contribu˛iei la
asigur„rile sociale de s„n„tate.“
Art. II. — La articolul 44 din Legea nr. 307/2004 privind
exercitarea profesiei de asistent medical ∫i a profesiei de
moa∫„, precum ∫i organizarea ∫i func˛ionarea Ordinului
Asisten˛ilor Medicali ∫i Moa∫elor din Rom‚nia, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 578 din 30 iunie
2004, cu modific„rile ulterioare, litera i) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:

îi) asisten˛ii medicali ∫i moa∫ele Ón activitate sau
pensionari, precum ∫i so˛ul sau so˛ia ∫i copiii afla˛i Ón
Óntre˛inerea acestora beneficiaz„ Ón mod gratuit, Óncep‚nd
cu data de 1 ianuarie 2007, de asisten˛„ medical„,
medicamente ∫i proteze, Ón condi˛iile respect„rii dispozi˛iilor
legale privind plata contribu˛iei la asigur„rile sociale de
s„n„tate.“
Art. III. — La articolul 37 din Legea nr. 308/2004 privind
exercitarea profesiei de medic dentist, precum ∫i Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Colegiului Medicilor Denti∫ti din
Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modific„rile
ulterioare, litera h) se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îh) medicii denti∫ti Ón activitate sau pensionari, precum
∫i so˛ul sau so˛ia ∫i copiii afla˛i Ón Óntre˛inerea acestora
beneficiaz„ Ón mod gratuit, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie
2007, de asisten˛„ medical„, medicamente ∫i proteze, Ón
condi˛iile respect„rii dispozi˛iilor legale privind plata
contribu˛iei la asigur„rile sociale de s„n„tate.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 175.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru reglementarea unor probleme financiare Ón anul 2005
Ón domeniul asigur„rilor pentru ∫omaj
Av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului
asigur„rilor sociale de stat pe anul 2005, Ón conformitate cu care, la bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, creditele bugetare
prev„zute la capitolul îAlte ac˛iuni“, titlul îTransferuri“, articolul îTransferuri consolidabile“ au fost diminuate cu 35.000 mii
lei (RON) pe baza unei execu˛ii estimate, care Óns„ este infirmat„ de execu˛ia lunii noiembrie ∫i posibil a lunii decembrie
2005, se impune majorarea creditelor bugetare la acest capitol, respectiv titlu, cu suma de 5.000 mii lei (RON).
De la acest capitol se finan˛eaz„ drepturile b„ne∫ti ∫i contribu˛iile sociale aferente personalului Óncadrat Ón cadrul
programelor de ocupare temporar„ a for˛ei de munc„ Ón lucr„ri de interes comunitar.
Lucr„rile au fost executate Ón cursul lunii noiembrie 2005 ∫i Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei de Munc„,
prin agen˛iile sale jude˛ene, trebuie s„ onoreze, potrivit legii, plata lucr„rilor efectuate.
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M„surile prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ vizeaz„ necesitatea modific„rii structurii cheltuielilor
bugetului asigur„rilor pentru ∫omaj Ón vederea asigur„rii pl„˛ii lucr„rilor efectuate Ón cadrul programelor de ocupare
temporar„ a for˛ei de munc„ Ón lucr„ri de inters comunitar, Ón luna decembrie 2005, pentru a nu genera tensiuni sociale
∫i constituie o situa˛ie de urgen˛„ ∫i extraordinar„.
Pentru p„strarea echilibrului bugetar se propune diminuarea cu aceea∫i sum„ a prevederilor de la capitolul
îŒmprumuturi“, titlul îŒmprumuturi acordate“.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — (1) Se aprob„ majorarea cheltuielilor
prev„zute Ón bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj pe anul
2005, la capitolul îAlte ac˛iuni“, titlul îTransferuri“, articolul
îTransferuri consolidabile“, cu suma de 5.000 mii lei (RON),
prin diminuarea cu aceea∫i sum„ a capitolului
îŒmprumuturi“, titlul îŒmprumuturi acordate“.
(2) Suma total„ care poate fi utilizat„ pentru acordarea
de credite, conform art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind

sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i stimularea ocup„rii
for˛ei de munc„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
este de 41,73 milioane lei (RON).
(3) Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile ce decurg din prezenta ordonan˛„ de urgen˛„
Ón structura bugetului asigur„rilor pentru ∫omaj pe
anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 176.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Memorandumului de cooperare Ón domeniul
petrolului ∫i gazelor naturale dintre Ministerul Economiei
∫i Comer˛ului din Rom‚nia ∫i Ministerul Petrolului
∫i Gazelor Naturale din India,
semnat la Bucure∫ti la 4 iulie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20
din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol
petrolului ∫i
Rom‚nia ∫i
Bucure∫ti la

unic. — Se aprob„ Memorandumul de cooperare Ón domeniul
gazelor naturale dintre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului din
Ministerul Petrolului ∫i Gazelor Naturale din India, semnat la
4 iulie 2005.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Eugen ﬁapu-Nazare,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Valentin Naumescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.531.
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MEMORANDUM DE COOPERARE
Ón domeniul petrolului ∫i gazelor naturale Óntre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia
∫i Ministerul Petrolului ∫i Gazelor Naturale din India
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia ∫i Ministerul Petrolului ∫i Gazelor Naturale din India, denumite Ón
continuare p„r˛i,
recunosc‚nd oportunitatea de cooperare creat„ de rela˛iile reciproce pe termen lung ∫i proiectele
economice comune,
lu‚nd not„ de importan˛a unei politici solide Ón domeniul petrolului ∫i energiei pentru dezvoltarea stabil„ a
economiilor lor, pentru siguran˛a ∫i bun„starea popoarelor lor, pentru dezvoltarea unei mai bune cooper„ri Ón regiune ∫i
pentru angajamentul lor reciproc de a proteja mediul Ónconjur„tor,
recunosc‚nd importan˛a dezvolt„rii unei politici Ón domeniul energiei produse din petrol care s„ satisfac„
necesit„˛ile actuale, f„r„ a compromite posibilitatea genera˛iilor viitoare de a-∫i satisface propriile necesit„˛i, care s„
maximizeze productivitatea energetic„ pentru a consolida economiile ∫i a preveni poluarea prin reducerea impactului
negativ asupra mediului asociat cu produc˛ia de petrol ∫i gaze naturale, distribu˛ie ∫i utilizare,
lu‚nd not„ de progresul pe care Rom‚nia ∫i India l-au f„cut Ón reformele economice create s„ ofere popoarelor
lor oportunit„˛i pentru locuri de munc„ mai bune ∫i pentru sporirea comer˛ului ∫i investi˛iilor Ón lume,
recunosc‚nd importan˛a cooper„rii regionale pentru atingerea obiectivelor economice, energetice ∫i de mediu ale
Rom‚niei ∫i Indiei,
dorind Ónt„rirea rela˛iilor de prietenie existente Óntre cele dou„ ˛„ri,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL I
Scopuri

P„r˛ile vor stabili, pe baza principiului avantajului
reciproc, bazele pentru o rela˛ie de cooperare institu˛ional„
∫i Óncurajeaz„ ∫i promoveaz„ cooperarea bilateral„ Ón
domeniul dezvolt„rii sectorului de petrol ∫i gaze naturale.
ARTICOLUL II
Domenii de cooperare

Œn conformitate cu prezentul memorandum de cooperare,
domeniile de cooperare dintre p„r˛i pot include, dar nu sunt
limitate la, urm„toarele:
1. cercetarea ∫i dezvoltarea fundamental„ ∫i aplicativ„ Ón
domeniul petrolului ∫i gazelor naturale;
2. cercetarea ∫i proiectarea, construc˛ia, operarea ∫i
Óntre˛inerea, ingineria ∫i managementul Ón industriile de
petrol ∫i gaze naturale;
3. cooperarea pentru fabricarea, Ómbun„t„˛irea ∫i
furnizarea echipamentelor de foraj ∫i a unit„˛ilor de
procesare petrochimic„;
4. aspecte privind energia produs„ din petrol, mediul
Ónconjur„tor, inclusiv politica energetic„ precum eficien˛a
energetic„ Ón sectorul petrolier, cercetarea Ón domeniul
energiei, dezvoltarea ∫i extinderea re˛elelor regionale de
infrastructur„ energetic„;
5. preg„tirea de speciali∫ti, expertiz„ ∫i asisten˛„
tehnic„;
6. dezvoltarea rela˛iilor comerciale ∫i investi˛ionale,
precum ∫i participarea companiilor rom‚ne∫ti ∫i indiene la
procesele de privatizare din ambele ˛„ri;
7. dezvoltarea pie˛ei energetice a petrolului ∫i gazelor,
instrumente specifice de operare ∫i management al riscului;
8. protec˛ia mediului, inclusiv sisteme de reac˛ie rapid„
Ón cazuri de urgen˛„ pentru scurgeri de petrol;
9. alte domenii ce pot fi convenite de p„r˛i.
ARTICOLUL III
Forme de cooperare

Cooperarea conform art. III din prezentul memorandum
de cooperare poate avea urm„toarele forme:
1. schimb ∫i preg„tire de personal ∫tiin˛ific ∫i tehnic,
dezvoltarea de activit„˛i de twinning privind personalul;

2. schimb de informa˛ii ∫i date ∫tiin˛ifice ∫i tehnologice
disponibile;
3. organizarea de misiuni economice, seminarii ∫i grupe
de lucru;
4. proiectare, construc˛ie, Óntre˛inere ∫i management de
proiecte;
5. transfer de echipamente, know-how ∫i tehnologie, pe
baze comerciale;
6. furnizarea de consultan˛„ tehnologic„ relevant„ ∫i
servicii;
7. activit„˛i comune de cercetare sau proiectare pe
subiecte de interes reciproc;
8. implementarea de proiecte Ón ter˛e ˛„ri;
9. alte forme ce pot fi convenite de p„r˛i.
ARTICOLUL IV
Grup de lucru comun

Œn vederea coordon„rii activit„˛ilor de cooperare
prev„zute Ón cadrul prezentului memorandum de cooperare,
p„r˛ile vor forma un Grup de lucru comun.
Grupul de lucru comun va fi constituit de reprezentan˛i
desemna˛i de cele dou„ p„r˛i ∫i se vor Ónt‚lni la date
convenite de comun acord.
Œnt‚lnirea Comisiei mixte comune va analiza activitatea
Grupului de lucru comun.
ARTICOLUL V
Informa˛ii

P„r˛ile pot folosi liber orice informa˛ii schimbate Ón
conformitate cu prevederile prezentului memorandum de
cooperare, cu excep˛ia cazurilor Ón care p„r˛ile sau
persoanele autorizate ce furnizeaz„ aceste informa˛ii au
f„cut cunoscute Ón prealabil restric˛iile ∫i rezervele
referitoare la utilizarea ∫i diseminarea acestora.
P„r˛ile vor lua toate m„surile necesare Ón concordan˛„
cu propriile legi ∫i reglement„ri na˛ionale pentru a p„stra
restric˛iile ∫i rezervele ∫i pentru a proteja drepturile de
proprietate intelectual„ incluz‚nd secrete comerciale ∫i
industriale transferate Óntre persoane autorizate de sub
jurisdic˛ia statului oric„rei p„r˛i.
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ARTICOLUL VI

Prezentul memorandum de cooperare va intra Ón vigoare
la data ultimei notific„ri prin care p„r˛ile se vor anun˛a
reciproc asupra Óndeplinirii cerin˛elor interne pentru intrarea
Ón vigoare a acestuia. Prezentul memorandum de

cooperare va r„m‚ne Ón vigoare pentru o perioad„ de
5 (cinci) ani. Ulterior, acest memorandum de cooperare
poate fi prelungit pe perioade suplimentare de 5 (cinci) ani,
dac„ nici una dintre p„r˛i nu notific„ Ón scris inten˛ia de
a-l denun˛a cu cel pu˛in 6 (∫ase) luni Ónainte de expirarea
acestei perioade.
Prezentul memorandum de cooperare poate fi amendat
cu consim˛„m‚ntul scris al p„r˛ilor. Orice astfel de
amendament va intra Ón vigoare Ón concordan˛„ cu
procedurile stipulate Ón paragraful 1 al acestui articol.
Œn prezen˛a subsemna˛ilor, autoriza˛i corespunz„tor Ón
acest scop de c„tre institu˛iile lor, s-a semnat prezentul
memorandum de cooperare.
Semnat la Bucure∫ti la 4 iulie 2005, Ón dou„ exemplare
originale, fiecare dintre acestea Ón limbile rom‚n„, hindi ∫i
englez„, toate textele fiind Ón egal„ m„sur„ autentice. Œn
cazul oric„rei divergen˛e de interpretare, textul Ón limba
englez„ va prevala.

Pentru Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului din Rom‚nia,
Codru˛ Ioan ™ere∫,
ministrul economiei ∫i comer˛ului

Pentru Ministerul Petrolului ∫i Gazelor Naturale din India,
Mani Shankar Aiyar,
ministrul petrolului ∫i gazelor naturale

Solu˛ionarea disputelor

Reprezentan˛ii p„r˛ilor se vor Ónt‚lni periodic ∫i se vor
consulta reciproc, la solicitarea oric„rei p„r˛i, pentru a
revizui aplicarea prezentului memorandum de cooperare
sau pentru a lua Ón considerare aspecte ap„rute din
aplicarea sa.
Orice diferende referitoare la interpretarea sau aplicarea
prezentului memorandum de cooperare va fi rezolvat„
amiabil, pe calea negocierilor sau a consult„rilor dintre p„r˛i.
ARTICOLUL VII
Intrarea Ón vigoare, durata

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
pentru acordarea de daruri cu ocazia s„rb„torii Cr„ciunului
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, ∫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. — Cu ocazia s„rb„torii Cr„ciunului se acord„
daruri copiilor ∫i persoanelor adulte asistate din centrele de
plasament din cadrul serviciilor publice specializate, din
c„minele pentru persoane v‚rstnice, centrele de Óngrijire ∫i
asisten˛„, centrele de recuperare ∫i reabilitare, centrele de
integrare prin terapie ocupa˛ional„, centrele de zi ∫i
centrele-pilot pentru persoane cu handicap, precum ∫i din
centrele publice pentru ad„postirea victimelor violen˛ei Ón
familie, aflate Ón subordinea autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale.
Art. 2. — Darurile pentru persoanele asistate, prev„zute
la art. 1, se acord„ din bugetul Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor prin prefecturile jude˛ene ∫i, respectiv, a
municipiului Bucure∫ti.

Art. 3. — Pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de
acordarea darurilor, se suplimenteaz„ bugetul Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor cu suma de 1.907,40 mii lei
(RON), la capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice“, titlul îCheltuieli
materiale ∫i servicii“, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
C„t„lin-Ionel D„nil„,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.546.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea la Bucure∫ti a Reuniunii mini∫trilor economiei
din ˛„rile care apar˛in Zonei cooper„rii la Marea Neagr„, Balcani ∫i Europa
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ organizarea la Bucure∫ti a
Reuniunii mini∫trilor economiei din ˛„rile care apar˛in Zonei
cooper„rii la Marea Neagr„, Balcani ∫i Europa Ón perioada
7—9 decembrie 2005.
Art. 2. — (1) Finan˛area cheltuielilor pentru organizarea
∫i desf„∫urarea ac˛iunii prev„zute la art. 1 se suport„ din

bugetul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului aprobat pentru
anul 2005.
(2) Devizul estimativ al ac˛iunii prev„zute la art. 1 este
cuprins Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.547.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea, f„r„ plat„, a unui imobil, proprietate public„ a statului,
din administrarea Academiei Rom‚ne Ón administrarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii
pentru Universitatea î™tefan cel Mare“ din Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea, f„r„ plat„, a unui
imobil — construc˛ie ∫i teren aferent —, proprietate public„
a statului, situat Ón comuna G„l„ne∫ti, jude˛ul Suceava,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din administrarea
Academiei Rom‚ne — Filiala Ia∫i Ón administrarea

Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii pentru Universitatea
î™tefan cel Mare“ din Suceava.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 15 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.565.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului — construc˛ie ∫i teren —, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Academiei
Rom‚ne — Filiala Ia∫i Ón administrarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii pentru Universitatea î™tefan cel Mare“
din Suceava
Denumirea
∫i adresa imobilului
care se transmite

Ateneul îMihai Eminescu“
comuna G„l„ne∫ti,
jude˛ul Suceava

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Academia Rom‚n„
— Filiala Ia∫i

Num„r atribuit
de Ministerul
Finan˛elor
Publice

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Ministerul Educa˛iei
∫i Cercet„rii —
pentru Universitatea
î™tefan cel Mare“
din Suceava

cl„dire — 38.898
teren — 104.854

Caracteristicile
tehnice ale imobilului

cl„dire: S+P+1E
— suprafa˛„ construit„: 1.033 m2
— suprafa˛„ desf„∫urat„: 2.889 m2
teren aferent: 1.626 m2.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 584/2005 privind finan˛area unit„˛ilor
sanitare din sistemul de ap„rare, ordine public„, siguran˛„ na˛ional„ ∫i autoritate judec„toreasc„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Punctul I pozi˛ia 1 ∫i punctul II pozi˛ia
1 din anexa nr. 1 îFinan˛area unit„˛ilor sanitare din
sistemul de ap„rare, ordine public„, siguran˛„ na˛ional„ ∫i
autoritate judec„toreasc„“ la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 584/2005 privind finan˛area unit„˛ilor sanitare din

sistemul de ap„rare, ordine public„, siguran˛„ na˛ional„ ∫i
autoritate judec„toreasc„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 555 din 29 iunie 2005, se modific„
∫i vor avea urm„torul cuprins:

11

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.131/14.XII.2005
îI. 1. cabinetele medicale de unitate din structura
centrelor medicale ale Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„ ∫i ale Serviciului
de Telecomunica˛ii Speciale;“;

îII. 1. centrele medicale de diagnostic ∫i tratament
ambulatoriu ale Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
Ministerului Justi˛iei, Serviciului Rom‚n de Informa˛ii ∫i ale
Serviciului de Informa˛ii Externe;“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.566.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea Serviciului Rom‚n
de Informa˛ii Ón domeniul privat al statului ∫i Ón administrarea Regiei Autonome îRasirom“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Ón domeniul privat al statului ∫i Ón administrarea Regiei
Autonome îRasirom“ a imobilului situat Ón municipiul
R‚mnicu S„rat, str. Doroban˛i nr. 1, jude˛ul Buz„u,
identificat potrivit anexei care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face prin protocol Óncheiat Óntre p„r˛i, Ón termen
de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri.
(2) Odat„ cu predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se preiau, f„r„ plat„, la valoarea de inventar, ∫i
celelalte bunuri materiale care se afl„ Ón dotarea acestuia.
Art. 3. — Patrimoniul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii se
diminueaz„, iar patrimoniul Regiei Autonome îRasirom“ se

majoreaz„, Ón mod corespunz„tor, cu valoarea de inventar
a imobilului prev„zut la art. 1 ∫i a bunurilor materiale din
dotarea acestuia.
Art. 4. — La data Óncheierii protocolului de predarepreluare, drepturile ∫i obliga˛iile Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii Ón leg„tur„ cu imobilul ce se pred„ potrivit
prevederilor art. 1 se preiau de c„tre Regia Autonom„
îRasirom“.
Art. 5. — La data Óncheierii protocolului de predarepreluare, personalul civil, precum ∫i personalul militar din
cadrul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, trecut Ón rezerv„ ca
urmare a reorganiz„rii, va fi preluat de c„tre Regia
Autonom„ îRasirom“, p„str‚ndu-∫i drepturile salariale avute,
p‚n„ la Óncheierea noului contract colectiv de munc„.

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Directorul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Alexandru-Radu Timofte
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
C„t„lin-Ionel D„nil„,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.567.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului ∫i din administrarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Ón domeniul privat al statului ∫i Ón administrarea Regiei Autonome îRasirom“
Adresa imobilului
care se transmite

Municipiul
R‚mnicu S„rat,
str. Doroban˛i
nr. 1,
jude˛ul Buz„u

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Serviciul Rom‚n
de Informa˛ii

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Regia Autonom„
îRasirom“

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Num„r de
inventar atribuit
Valoarea
de Ministerul
de inventar
Finan˛elor
– lei (RON) –
Publice

Construc˛ii: Corp A (parter + etaj):
106.002
— suprafa˛„ construit„ = 297 m2
— suprafa˛„ desf„∫urat„ = 594 m2
Corp B:
— suprafa˛„ construit„ = 1.058 m2
— suprafa˛„ desf„∫urat„ = 1.058 m2
Teren: suprafa˛„ = 9.684,1 m2
Amenaj„ri de terenuri:
— Ómprejmuire incint„ = Lt 390,25
— platform„ beton: = 2.087 m2

764.497
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia a unor construc˛ii
aflate Ón administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a activelor
corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al acestuia a unor construc˛ii
aflate Ón administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
amplasate Ón incinta imobilelor identificate potrivit anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului se face
Ón vederea scoaterii din func˛iune ∫i demol„rii construc˛iilor
men˛ionate la art. 1.
Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i demolarea
construc˛iilor, Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale Ó∫i va actualiza Ón
mod corespunz„tor datele din eviden˛a cantitativ-valoric„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Marius B„lu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.569.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a construc˛iilor care trec din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia,
aflate Ón administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Nr.
crt.

Adresa imobilului

Persoana juridic„
care administreaz„
imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec
Ón domeniul privat al statului

0

1

2

3

1. Localitatea Deveselu,
jude˛ul Olt

Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Imobil 1114, nr. M.F. = 103.884
Pavilionul B2:
— suprafa˛a construit„ = 158 m2
— valoarea contabil„ = 161.689 lei
Pavilionul C3:
— suprafa˛a construit„ = 24 m2
— valoarea contabil„ = 31.308 lei
Pavilionul C4:
— suprafa˛a construit„ = 24 m2
— valoarea contabil„ = 31.308 lei
Pavilionul C5:
— suprafa˛a construit„ = 24 m2
— valoarea contabil„ = 31.308 lei
Pavilionul D5:
— suprafa˛a construit„ = 211 m2
— valoarea contabil„ = 215.926 lei
Pavilionul D7:
— suprafa˛a construit„ = 76 m2
— valoarea contabil„ = 77.774 lei
Pavilionul D10:
— suprafa˛a construit„ = 227 m2
— valoarea contabil„ = 232.300 lei
Pavilionul F3:
— suprafa˛a construit„ = 12 m2
— valoarea contabil„ = 16.742 lei
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Pavilionul I3:
— suprafa˛a construit„ = 94 m2
— valoarea contabil„ = 11.137 lei
Pavilionul M3:
— suprafa˛a construit„ = 70 m2
— valoarea contabil„ = 58.776 lei
Pavilionul N1:
— suprafa˛a construit„ = 55 m2
— valoarea contabil„ = 38.513 lei
Pavilionul N2:
— suprafa˛a construit„ = 65 m2
— valoarea contabil„ = 45.576 lei
Pavilionul N3:
— suprafa˛a construit„ = 65 m2
— valoarea contabil„ = 45.516 lei
Pavilionul N4:
— suprafa˛a construit„ = 65 m2
— valoarea contabil„ = 45.516 lei
Pavilionul N5:
— suprafa˛a construit„ = 24 m2
— valoarea contabil„ = 16.805 lei
Pavilionul T2:
— suprafa˛a construit„ = 20 m2
— valoarea contabil„ = 14.200 lei
Pavilionul V2:
— suprafa˛a construit„ = 94 m2
— valoarea contabil„ = 156.210 lei
Pavilionul V9:
— suprafa˛a construit„ = 57 m2
— valoarea contabil„ = 94.723 lei
Pavilionul V10:
— suprafa˛a construit„ = 13 m2
— valoarea contabil„ = 43.207 lei
Pavilionul Y:
— suprafa˛a construit„ = 80 m2
— valoarea contabil„ = 5.738 lei
Pavilionul Z:
— suprafa˛a construit„ = 259 m2
— valoarea contabil„ = 29.329 lei
Pavilionul Z1:
— suprafa˛a construit„ = 91 m2
— valoarea contabil„ = 10.356 lei
Pavilionul Z2:
— suprafa˛a construit„ = 650 m2
— valoarea contabil„ = 73.607 lei
Pavilionul Z3:
— suprafa˛a construit„ = 246 m2
— valoarea contabil„ = 27.857 lei
Pavilionul Z4:
— suprafa˛a construit„ = 724 m2
— valoarea contabil„ = 82.394 lei
Pavilionul Z5:
— suprafa˛a construit„ = 210 m2
— valoarea contabil„ = 23.781 lei
Pavilionul Z6:
— suprafa˛a construit„ = 3 m2
— valoarea contabil„ = 202 lei
Pavilionul Z7:
— suprafa˛a construit„ = 48 m2
— valoarea contabil„ = 3.237 lei
Pavilionul Z8:
— suprafa˛a construit„ = 129 m2
— valoarea contabil„ = 14.680 lei
Pavilionul Z9:
— suprafa˛a construit„ = 839 m2
— valoarea contabil„ = 95.010 lei
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1

2

2. Municipiul Caracal,
jude˛ul Olt

Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

3. Municipiul Bucure∫ti

Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

3

Pavilionul Z10:
— suprafa˛a construit„ = 106 m2
— valoarea contabil„ = 12.003 lei
Pavilionul W3:
— suprafa˛a construit„ = 16 m2
— valoarea contabil„ = 8.022 lei
Pavilionul W5:
— suprafa˛a construit„ = 16 m2
— valoarea contabil„ = 8.022 lei
Pavilionul W7:
— suprafa˛a construit„ = 2 m2
— valoarea contabil„ = 1.002 lei
Imobil 1253, nr. M.F. = 103.848
Pavilionul N1:
— suprafa˛a construit„ = 13,7 m2
— valoarea contabil„ = 68.000 lei
Pavilionul P:
— suprafa˛a construit„ = 487,14 m2
— valoarea contabil„ = 164.000 lei
Pavilionul P2:
— suprafa˛a construit„ = 326,6 m2
— valoarea contabil„ = 16.000 lei
Pavilionul U:
— suprafa˛a construit„ = 86,7 m2
— valoarea contabil„ = 207.000 lei
Pavilionul U1:
— suprafa˛a construit„ = 26 m2
— valoarea contabil„ = 44.000 lei
Pavilionul U2:
— suprafa˛a construit„ = 18,5 m2
— valoarea contabil„ = 82.000 lei
Pavilionul K2:
— suprafa˛a construit„ = 121 m2
— valoarea contabil„ = 126.400 lei
Imobil 1166, nr. M.F. = 103.639
Pavilionul H14:
— suprafa˛a construit„ = 385 m2
— valoarea contabil„ = 100.000 lei
Pavilionul R:
— suprafa˛a construit„ = 314 m2
— valoarea contabil„ = 70.000 lei
Pavilionul R1:
— suprafa˛a construit„ = 114 m2
— valoarea contabil„ = 33.000 lei
Pavilionul R10:
— suprafa˛a construit„ = 60 m2
— valoarea contabil„ = 30.000 lei
Pavilionul R11:
— suprafa˛a construit„ = 60 m2
— valoarea contabil„ = 30.000 lei
Pavilionul W5:
— suprafa˛a construit„ = 34 m2
— valoarea contabil„ = 10.000 lei
Pavilionul W31:
— suprafa˛a construit„ = 71 m2
— valoarea contabil„ = 14.000 lei
Pavilionul W32:
— suprafa˛a construit„ = 71 m2
— valoarea contabil„ = 22.000 lei
Pavilionul W44:
— suprafa˛a construit„ = 199 m2
— valoarea contabil„ = 44.000 lei
Pavilionul O2:
— suprafa˛a construit„ = 17 m2
— valoarea contabil„ = 15.000 lei
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4. Municipiul Caracal,
jude˛ul Olt

Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

5. Localitatea Bascov,
jude˛ul Arge∫

Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Pavilionul P:
— suprafa˛a construit„ = 25 m2
— valoarea contabil„ = 7.000 lei
Imobil 1231, nr. M.F. = 103.847
Pavilionul Z22:
— suprafa˛a construit„ = 281 m2
— valoarea contabil„ = 180.000 lei
Pavilionul Z25:
— suprafa˛a construit„ = 281 m2
— valoarea contabil„ = 180.000 lei
Imobil 994, nr. M.F. = 103.681
Pavilionul M1:
— suprafa˛a construit„ = 1.140 m2
— valoarea contabil„ = 36.600 lei

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea pl„˛ii contribu˛iei Rom‚niei la Organiza˛ia pentru Cooperare ∫i Dezvoltare
Economic„, grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investi˛ii ∫i Companii Multina˛ionale
care gestioneaz„ problematica Declara˛iei pentru investi˛ii interna˛ionale
∫i Óntreprinderi multina˛ionale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ plata contribu˛iei Rom‚niei la
Organiza˛ia pentru Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„,
grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investi˛ii ∫i
Companii Multina˛ionale care gestioneaz„ problematica

Declara˛iei pentru investi˛ii interna˛ionale ∫i Óntreprinderi
multina˛ionale, pe anul 2005, Ón sum„ de 3.000 euro.
Art. 2. — Contravaloarea Ón lei a contribu˛iei prev„zute
la art. 1 se asigur„ din bugetul aprobat Ministerului
Afacerilor Externe pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Valentin Naumescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.570.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea efectu„rii concedierilor colective, Ón temeiul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare
∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale
cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, de c„tre Societatea Comercial„ îDrumuri ∫i Poduri S„laj“ — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale,
companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor
autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 569/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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Articol unic. — Se aprob„ efectuarea concedierilor
colective ale unui num„r de 90 de salaria˛i, disponibiliza˛i
Óntr-o singur„ etap„, Ón temeiul prevederilor Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea
procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a
unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i
comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a

societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 569/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, de c„tre Societatea
Comercial„ îDrumuri ∫i Poduri S„laj“ — S.A., subordonat„
Consiliului Jude˛ean S„laj, jude˛ul S„laj.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

p.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
C„t„lin-Ionel D„nil„,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.571.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Ónchirierii unei p„r˛i dintr-un imobil aflat Ón domeniul public al statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Ónchirierea spa˛iului cu destina˛ie
de birouri, Ón suprafa˛„ de 293 m2, aflat Ón imobilul din
domeniul public al statului, identificat prin: nr. M.F. 27.460;
cod de clasificare nr. 8.29.06; cl„dire administrativ„, cu o
suprafa˛„ construit„ de 671 m2 ∫i o suprafa˛„ desf„∫urat„

de 1.642 m2, al c„rei administrator este Direc˛ia pentru
Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ Maramure∫.
Art. 2. — Œnchirierea se va face de c„tre administrator,
cu respectarea prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.572.
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