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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 636
din 24 noiembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 363 alin. 1 ∫i 3
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
— pre∫edinte
Aspazia Cojocaru
— judec„tor
Acsinte Gaspar
— judec„tor
Kozsokár Gábor
— judec„tor
Ion Predescu
— judec„tor
™erban Viorel St„noiu
— judec„tor
Iuliana Nedelcu
— procuror
Marieta Safta
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 363 din Codul de procedur„
penal„, excep˛ie ridicat„ de Marian CodÓrl„ Ón Dosarul
nr. 966/2005 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„, invoc‚nd ∫i jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale
Ón materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 24 iunie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 966/2005, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 363 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Marian CodÓrl„ Ón
dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ îart. 363 alin. 1 din Codul
de procedur„ penal„, raportat la alin. 3 al aceluia∫i articol,
creeaz„ o grav„ inechitate Óntre persoanele care au fost
prezente la procesul penal ∫i nu s-au sustras Ón nici un fel
cercet„rii judec„tore∫ti ∫i persoanele care din diferite motive
nu s-au prezentat la chem„rile instan˛ei de judecat„“.
Autorul excep˛iei arat„ c„, Ón cauz„, nu a cunoscut
momentul de la care Óncepe s„ curg„ termenul de apel,
fiind Ón eroare de drept cu privire la acest termen prev„zut
de lege, astfel Ónc‚t a formulat apel Ón termen de 10 zile
de la comunicarea hot„r‚rii. Or, Ón condi˛iile Ón care
instan˛a de judecat„ nu respect„ dispozi˛iile art. 310 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„, potrivit c„rora îHot„r‚rea
se pronun˛„ Ón ∫edin˛„ public„ de c„tre pre∫edintele
completului de judecat„ asistat de grefier“, respectiv pe cele
ale art. 358 din acela∫i cod, privind pronun˛area
dispozitivului hot„r‚rii, momentul de la care Óncepe s„
curg„ termenul pentru exercitarea apelului ar trebui s„ fie
— Ón opinia autorului excep˛iei — cel al comunic„rii
hot„r‚rii, iar nu al pronun˛„rii acesteia, aceea∫i solu˛ie fiind
propus„ ∫i pentru situa˛ia Ón care îexist„ o imposibilitate
moral„ de notorietate ca inculpatul s„ poat„ fi prezent la
pronun˛area hot„r‚rii [...]“. Se apreciaz„ c„ acceptarea unei
solu˛ii contrare, Ón sensul curgerii termenului de declarare
a apelului de la data pronun˛„rii hot„r‚rii judec„tore∫ti, iar
nu de la cel al comunic„rii acesteia, este de natur„ s„

Óncalce îprincipiile constitu˛ionale privitoare la respectarea ∫i
la garantarea dreptului la ap„rare [...], principiul liberului
acces la justi˛ie, dreptul efectiv la exercitarea unei c„i de
atac ∫i dreptul la un proces echitabil [...]“. Autorul excep˛iei
mai arat„ c„ institu˛ia repunerii Ón termenul de apel înu
este Ón m„sur„ s„ Ónl„ture neajunsurile ce pot fi cauzate
drepturilor recunoscute ∫i garantate inculpa˛ilor de
Constitu˛ie ∫i conven˛iile interna˛ionale indicate“.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn opinia
instan˛ei, stabilirea unor date diferite de la care curge
termenul de 10 zile, prev„zut pentru exercitarea apelului de
c„tre p„r˛ile dintr-un proces penal, nu aduce atingere
principiului egalit„˛ii, Óntruc‚t acesta nu Ónseamn„
uniformitate, la situa˛ii diferite tratamentul neput‚nd fi dec‚t
diferit. Normele criticate nu contravin liberului acces la
justi˛ie ∫i nici dreptului la ap„rare, c‚t„ vreme nu este
Óngr„dit Ón nici un fel dreptul inculpatului de a formula
calea de atac Ón termenul legal. Se mai arat„ c„ stabilirea
unei date diferite de la care curge termenul de apel Ón
func˛ie de situa˛ia Ón care se afl„ partea nu Óncalc„ art. 6
paragraful 1 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, privind dreptul la un
proces echitabil.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Se arat„ c„ prin reglementarea
momentului de la care Óncepe s„ curg„ termenul de apel
nu se restr‚nge dreptul la ap„rare al vreuneia dintre p„r˛i,
acestea av‚nd asigurat„ posibilitatea de a cunoa∫te
termenul Ón care se face deliberarea ∫i pronun˛area
hot„r‚rii. Œn situa˛ia Ón care instan˛a a am‚nat pronun˛area
hot„r‚rii, p„r˛ile îdispun de numeroase posibilit„˛i de
informare pentru a afla rezultatul deliber„rii ∫i, Ón func˛ie de
rezultatul deliber„rii, s„ exercite calea de atac“. Se
precizeaz„ totodat„ c„ îÓn cazul Ón care, din motive
obiective, independent de voin˛a ∫i culpa lor, p„r˛ile nu au
putut participa la dezbateri sau la pronun˛are ori nu au
putut exercita c„ile de atac Ón termen legal, exist„
reglementate Ón Cod dou„ remedii procesuale pentru
acestea, ∫i anume apelul peste termen ∫i repunerea Ón
termen“. Se mai arat„ c„ modalitatea diferit„ de
reglementare a momentului de la care Óncepe s„ curg„
termenul de apel nu Óncalc„ principiul egalit„˛ii Ón fa˛a legii,
care presupune solu˛ii diferite pentru situa˛ii diferite.
Avocatul Poporului, f„c‚nd referire la jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie, consider„ c„ dispozi˛iile
legale criticate nu aduc atingere prevederilor constitu˛ionale
invocate Ón motivarea excep˛iei. Se conchide Ón sensul c„
aceste dispozi˛ii legale sunt norme procedurale, a c„ror
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reglementare este de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului,
∫i dau expresie preocup„rii acestuia de a asigura
realizarea dreptului la ap„rare, inclusiv Ón ceea ce prive∫te
posibilitatea promov„rii c„ilor de atac Ómpotriva hot„r‚rilor
pronun˛ate de instan˛ele judec„tore∫ti.
Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia
este neÓntemeiat„.
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, 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„.
Curtea constat„ mai Ónt‚i c„, de∫i a fost sesizat„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 363 din
Codul de procedur„ penal„, Ón realitate criticile autorului
excep˛iei vizeaz„ doar prevederile alin. 1 ∫i 3 ale art. 363
din Codul de procedur„ penal„, asupra acestor critici
exprim‚ndu-∫i, de altfel, ∫i instan˛a de judecat„ opinia, Ón
considerentele Óncheierii de sesizare.
A∫a fiind, Curtea urmeaz„ s„ se pronun˛e asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 363
alin. 1 ∫i 3 din Codul de procedur„ penal„, potrivit c„rora
î(1) Termenul de apel este de 10 zile, dac„ legea nu dispune
altfel.
[...] (3) Pentru partea care a fost prezent„ la dezbateri sau
la pronun˛are, termenul curge de la pronun˛are. Pentru p„r˛ile
care au lipsit at‚t la dezbateri, c‚t ∫i la pronun˛are, precum ∫i
pentru inculpatul de˛inut ori pentru inculpatul militar Ón termen,
militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei
institu˛ii militare de Ónv„˛„m‚nt, ori pentru inculpatul internat
Óntr-un centru de reeducare sau Óntr-un institut medicaleducativ, care au lipsit de la pronun˛are, termenul curge de la
comunicarea copiei de pe dispozitiv“.
Dispozi˛iile constitu˛ionale pretins Ónc„lcate sunt cele
cuprinse Ón art. 16 alin. (1), privind egalitatea Ón drepturi, Ón
art. 21, privind liberul acces la justi˛ie, Ón art. 24 alin. (1),
privind dreptul la ap„rare, ∫i Ón art. 129, privind folosirea
c„ilor de atac.
Se invoc„, de asemenea, Ón motivarea excep˛iei,
Ónc„lcarea art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
care reglementeaz„ dreptul la un proces echitabil, precum
∫i a prevederilor din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor
Omului, cuprinse Ón art. 7, privind egalitatea Ón fa˛a legii,
Ón art. 8, privind accesul efectiv la o instan˛„ na˛ional„, Ón
art. 10, privind dreptul la un proces echitabil, ∫i Ón art. 11
paragraful 1, referitoare la prezum˛ia de nevinov„˛ie.
Examin‚nd excep˛ia astfel cum a fost formulat„, Curtea
constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„.
Curtea re˛ine c„ prevederile legale criticate sunt norme
de procedur„, stabilite de legiuitor Ón temeiul prerogativelor
conferite de art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, ∫i, contrar
sus˛inerilor autorului excep˛iei, acestea respect„ dispozi˛iile
constitu˛ionale, precum ∫i pe cele din documentele
interna˛ionale invocate.
Astfel, faptul c„, potrivit reglement„rii criticate, pentru
p„r˛ile prezente la dezbateri sau la pronun˛are termenul de
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declarare a apelului curge (cu excep˛iile prev„zute de lege)
de la data pronun˛„rii hot„r‚rii nu este de natur„ s„ aduc„
atingere dreptului la ap„rare, respectiv dreptului la un
proces echitabil al acestora, c‚t„ vreme p„r˛ile, fiind
prezente, au posibilitatea s„ cunoasc„ solu˛ia instan˛ei ∫i
s„ ac˛ioneze Ón consecin˛„, exercit‚ndu-∫i f„r„ nici o
Óngr„dire drepturile procesuale prev„zute de lege. Situa˛ia
relevat„ de autorul excep˛iei, Ón sensul c„ Ón spe˛„ sau Ón
practic„ instan˛ele judec„tore∫ti nu respect„ art. 310 alin. 1
din Codul de procedur„ penal„, potrivit c„ruia îHot„r‚rea
se pronun˛„ Ón ∫edin˛„ public„ de c„tre pre∫edintele
completului de judecat„ asistat de grefier“, Ónc„lc‚nd astfel
drepturile constitu˛ionale ale p„r˛ilor, nu reprezint„ o
problem„ de constitu˛ionalitate, ci de aplicare a legii, care
nu intr„ Ón competen˛a de solu˛ionare a Cur˛ii
Constitu˛ionale.
Pentru acelea∫i motive aplicarea dispozi˛iilor art. 363
alin. 1 ∫i 3 din Codul de procedur„ penal„ Ón situa˛ia
am‚n„rii de pronun˛are nu aduce atingere dreptului la un
proces echitabil, respectiv dreptului la ap„rare. Astfel, chiar
dac„ instan˛a dispune am‚narea pronun˛„rii, partea
prezent„ la dezbateri poate afla data pronun˛„rii hot„r‚rii ∫i
deci solu˛ia instan˛ei, av‚nd, prin urmare, posibilitatea s„
exercite Ómpotriva acesteia c„ile de atac Ón condi˛iile legii.
Mai mult, pentru situa˛iile Ón care p„r˛ile sunt Ón
imposibilitatea de a promova c„ile de atac Ón termenele
prev„zute de lege, legiuitorul a reglementat repunerea Ón
termen, art. 364 alin. 1 din Codul de procedur„ penal„
stabilind Ón acest sens c„ îapelul declarat dup„ expirarea
termenului prev„zut de lege este considerat ca fiind f„cut Ón
termen, dac„ instan˛a de apel constat„ c„ Ónt‚rzierea a fost
determinat„ de o cauz„ temeinic„ de Ómpiedicare, iar cererea
de apel a fost f„cut„ Ón cel mult 10 zile de la Ónceperea
execut„rii pedepsei sau a desp„gubirilor civile“. A∫a fiind, ∫i
Ón aceste cazuri este asigurat„ deplina exercitare a
dreptului la ap„rare, respectiv la un proces echitabil,
criticile autorului excep˛iei fiind neÓntemeiate.
Curtea constat„ c„ nu poate fi re˛inut„ nici pretinsa
Ónc„lcare, prin dispozi˛iile art. 363 alin. 1 ∫i 3 din Codul de
procedur„ penal„, a prevederilor constitu˛ionale, respectiv a
celor din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, care
reglementeaz„ egalitatea Ón drepturi. Potrivit jurispruden˛ei
constante a Cur˛ii Constitu˛ionale, egalitate nu Ónseamn„
uniformitate, astfel Ónc‚t la situa˛ii diferite regimul juridic
aplicabil nu poate fi dec‚t diferit. Situa˛ia diferit„ a p„r˛ilor
prezente la dezbateri sau la pronun˛are, ∫i care, Ón
cuno∫tin˛„ de cauz„, pot s„ promoveze c„ile de atac
Ómpotriva hot„r‚rii pronun˛ate, justific„ un tratament juridic
diferit, respectiv stabilirea ca moment de la care Óncepe s„
curg„ termenul pentru declararea acestor c„i de atac pe
cel al pronun˛„rii hot„r‚rii.
De altfel, potrivit art. 129 din Constitu˛ie, invocat chiar
de autorul excep˛iei ca temei al criticilor sale, exercitarea
c„ilor de atac Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti se face îÓn
condi˛iile legii “. Eventuala lips„ de diligen˛„ a p„r˛ii care,
de∫i a fost prezent„ la dezbateri sau la pronun˛area
hot„r‚rii judec„tore∫ti, nu promoveaz„ c„ile de atac
Ómpotriva acesteia Ón termenul prev„zut de lege nu poate
constitui temei al criticii de neconstitu˛ionalitate.
Curtea nu poate re˛ine, de asemenea, pretinsa Ónc„lcare
a prezum˛iei de nevinov„˛ie, textul din Declara˛ia Universal„
a Drepturilor Omului invocat Ón acest sens neav‚nd
inciden˛„ Ón cauz„.
Œn realitate, autorul excep˛iei invoc„ propria îeroare de
drept“, respectiv necunoa∫terea normelor criticate la
momentul la care a formulat apel Ómpotriva unei hot„r‚ri
penale, solicit‚nd modificarea solu˛iei legislative consacrate
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de acestea, Ón sensul ca îtermenul de apel [...] s„ Ónceap„
s„ curg„ de la momentul comunic„rii hot„r‚rii ∫i nu de la
pronun˛area acesteia“. Or, Curtea Constitu˛ional„ a re˛inut
Ón mod constant c„ acceptarea unei asemenea critici ar
echivala cu transformarea instan˛ei de contencios
constitu˛ional Óntr-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni
art. 61 din Constitu˛ie, potrivit c„ruia îParlamentul este [...]
unica autoritate legiuitoare a ˛„rii“, fiind Ón contradic˛ie ∫i cu
dispozi˛iile 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„, f„r„
a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului“.
De altfel, Ón jurispruden˛a sa, Curtea Constitu˛ional„ s-a
mai pronun˛at asupra constitu˛ionalit„˛ii art. 363 alin. 3 din
Codul de procedur„ penal„, Ón raport de critici similare, Ón
acest sens fiind Decizia nr. 114 din 24 februarie 2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 337
din 21 aprilie 2005, a c„rei solu˛ie, precum ∫i
considerentele care au fundamentat-o sunt valabile ∫i Ón
prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de
natur„ s„ determine schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) ∫i (6) 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. 363 alin. 1 ∫i 3 din Codul de procedur„ penal„,
excep˛ie ridicat„ de Marian CodÓrl„ Ón Dosarul nr. 966/2005 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia I penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 24 noiembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Marieta Safta

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

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 D‚mbovi˛a
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, precum ∫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
448,4 mii lei (RON), pentru jude˛ul D‚mbovi˛a, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia bugetului

propriu al comunei Vulcana-B„i pentru finan˛area unor
cheltuieli curente ∫i reabilitarea sistemului de Ónc„lzire.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorul principal 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„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.610.
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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 Ialomi˛a
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
1.980 mii lei (RON), pentru jude˛ul Ialomi˛a, 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
finan˛area unor cheltuieli curente ∫i 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„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.618.
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 Ialomi˛a

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea finan˛„rii din Fondul pentru mediu ∫i din bugetul Ministerului Mediului
∫i Gospod„ririi Apelor a lucr„rilor de prevenire ∫i Ónl„turare a efectelor calamit„˛ilor naturale
produse de inunda˛ii Ón luna septembrie 2005, Ón zona localit„˛ii Costine∫ti, jude˛ul Constan˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 alin. (31)—(34) din Legea nr. 73/2000
privind Fondul pentru mediu, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Valoarea total„ estimat„ a lucr„rilor de
prevenire ∫i Ónl„turare a efectelor calamit„˛ilor naturale
produse de inunda˛ii Ón luna septembrie 2005, Ón zona
localit„˛ii Costine∫ti, jude˛ul Constan˛a, aferente categoriei
de investi˛ii îAmenajarea complex„ pentru atenuarea
viiturilor ∫i refacere plaj„ ∫i falez„ Costine∫ti, jude˛ul
Constan˛a“, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, este de 19.848 mii lei (RON).
(2) Se aloc„ din Fondul pentru mediu suma de 14.240 mii
lei (RON), sub form„ de finan˛are nerambursabil„, pentru
sus˛inerea lucr„rilor prev„zute la alin. (1), e∫alonat, astfel:
a) 1.000 mii lei (RON) pentru anul 2005;
b) 13.240 mii lei (RON) pentru anul 2006.
(3) Diferen˛a de 5.608 mii lei (RON) se va asigura,
e∫alonat, din bugetul Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor, astfel:
a) 500 mii lei (RON) din prevederile bugetare aprobate
pentru anul 2005;
b) 5.108 mii lei (RON) din prevederile bugetare aprobate
pentru anul 2006, cu respectarea prevederilor legale.
(4) Suma prev„zut„ la alin. (1) se acord„ beneficiarului
Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“.
Art. 2. — (1) Elaborarea documenta˛iei tehnicoeconomice ∫i execu˛ia lucr„rilor necesare prevenirii ∫i
Ónl„tur„rii efectelor calamit„˛ilor se contracteaz„ de c„tre

Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, av‚ndu-se Ón
vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, aplicate Ón situa˛ii de for˛„ major„.
(2) Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor va aproba
documenta˛ia tehnico-economic„ aferent„ lucr„rilor
prev„zute la art. 1, potrivit legii.
(3) Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“ urm„re∫te ∫i
controleaz„ realizarea lucr„rilor ∫i efectueaz„ recep˛ia
acestora.
Art. 3. — (1) Beneficiarul lucr„rii Óncaseaz„ suma
prev„zut„ la art. 1 alin. (2) Ón baza cererii ∫i a contractului
de finan˛are Óncheiat cu Administra˛ia Fondului pentru
Mediu.
(2) Suma alocat„ din Fondul pentru mediu Ón vederea
realiz„rii lucr„rilor prev„zute la art. 1 se deconteaz„ de
c„tre beneficiar Ón mod e∫alonat, Ón baza cererilor de
tragere, pe m„sura execut„rii lucr„rilor, numai pentru
cheltuielile eligibile conform Manualului de operare al
Fondului pentru mediu.
Art. 4. — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor ∫i
alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare,
Ón conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate
potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.631.

Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ANEX√
LISTA

lucr„rilor finan˛ate din Fondul pentru mediu ∫i din bugetul Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii Ón luna septembrie 2005,
Ón zona localit„˛ii Costine∫ti, jude˛ul Constan˛a, aferente categoriei de investi˛ii îAmenajarea complex„
pentru atenuarea viiturilor ∫i refacere plaj„ ∫i falez„ Costine∫ti, jude˛ul Constan˛a“
Nr.
crt.

Denumire categorie/lucr„ri de investi˛ii

Cantit„˛i
estimate

U.M.

1. Amenajarea complex„ pentru atenuarea viiturilor ∫i refacere plaj„
∫i falez„ Costine∫ti, jude˛ul Constan˛a
— refacere plaj„ central„, amenajare lac Costine∫ti, Ónnisipare
— consolidare falez„
— acumul„ri
— canale dalate

Valoarea
total„
estimat„
— mii lei
(RON) —

19.848
m3
ml
m3
km

135.000
1.000
1.150.000
6

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor financiar
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 5 alin. (1) lit. e) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de solidaritate, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ acordarea unui ajutor financiar
Ón sum„ total„ de 67.000 lei (RON), din creditele bugetare
aprobate cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul Ministerului Muncii,

Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pe anul 2005, familiei domnului
Nica Aurel, cu domiciliul Ón municipiul Suceava, str. George
Enescu nr. 44, bl. T94, sc. B, ap. 22, jude˛ul Suceava.

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, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.632.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

GUVERNUL ROM¬NIEI
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAﬁII ™I TEHNOLOGIA INFORMAﬁIEI

DECIZIE
privind aprobarea Regulamentului de radiocomunica˛ii pentru serviciul de amator din Rom‚nia
Œn temeiul art. 13 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de
reglementare a comunica˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 591/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón baza Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei,
pre∫edintele Inspectoratului General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei emite prezenta decizie.
Art. 1. — Prezenta decizie se aplic„ serviciului de
amator din Rom‚nia.
Art. 2. — Condi˛iile de autorizare, precum ∫i regulile

dup„ care radioamatorii Ó∫i desf„∫oar„ activitatea sunt
stabilite prin Regulamentul de radiocomunica˛ii pentru
serviciul de amator din Rom‚nia, prev„zut Ón anexa nr. 1.
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Art. 3. — (1) Benzile de frecven˛e radio utilizate Ón
serviciul de amator sunt prev„zute Ón anexa nr. 2.
(2) Benzile de frecven˛e radio utilizate Ón serviciul de
amator sunt exceptate de la licen˛iere ∫i pot fi utilizate Ón
condi˛iile regulamentului prev„zut Ón anexa nr. 1.
Art. 4. — Condi˛iile tehnice pentru utilizarea sta˛iilor de
radiocomunica˛ii Ón serviciul de amator (RO-AMATOR) sunt
prev„zute Ón anexa nr. 3.

Art. 5. — Cuantumul tarifelor de atribuire a indicativelor
de identificare Ón cadrul serviciului de amator sunt
prev„zute Ón anexa nr. 4.
Art. 6. — Con˛inutul-cadru al programelor analitice de
examinare Ón vederea ob˛inerii certificatului de radioamator
este prev„zut Ón anexele nr. 5 ∫i 6.
Art. 7. — Anexele nr. 1—6*) fac parte integrant„ din
prezenta decizie.
Art. 8. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare la data
public„rii ei Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Inspectoratului General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei,
Marius C„t„lin Marinescu
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2005.
Nr. 660.
*) Anexele nr. 1—6 se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.137 bis Ón afara abonamentului, care se poate
achizi˛iona de la Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

MINISTERUL CULTURII ™I CULTELOR
Nr. 2.348 din 2 noiembrie 2005

MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
Nr. 1.883 din 8 decembrie 2005

ORDIN
pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, Óncasarea,
utilizarea, eviden˛a ∫i controlul destina˛iei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar,
cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii ∫i de divertisment,
precum ∫i procedura de solicitare ∫i comunicare a op˛iunilor titularilor de drepturi de autor
sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, dup„ caz, ale mo∫tenitorilor acestora,
aprobate prin Ordinul ministrului culturii ∫i cultelor ∫i al ministrului finan˛elor publice
nr. 2.823/1.566/2003, cu modific„rile ulterioare
Œn temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Culturii ∫i Cultelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ulterioare,
ministrul culturii ∫i cultelor ∫i ministrul finan˛elor publice emit urm„torul ordin:
Articol unic. — Punctul 3 din anexa nr. 7 la Normele
metodologice privind perceperea, Óncasarea, utilizarea,
eviden˛a ∫i controlul destina˛iei sumelor rezultate din
aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical,
folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii ∫i de divertisment,
precum ∫i procedura de solicitare ∫i comunicare a op˛iunilor
titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi
conexe dreptului de autor ori, dup„ caz, ale mo∫tenitorilor
acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii ∫i cultelor
∫i al ministrului finan˛elor publice nr. 2.823/1.566/2003,
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu

publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 873
din 9 decembrie 2003, cu modific„rile ulterioare, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
î3. Unit„˛ile beneficiare
Organiza˛iile de creatori beneficiare ale timbrului
arhitecturii sunt:
— Uniunea Arhitec˛ilor din Rom‚nia (U.A.R.), cont de
virament nr. 121052800/Rol 3, Finans Bank — Doamnei;
— Ordinul Arhitec˛ilor din Rom‚nia, cont de virament
nr. RO09BRDE410SV58888334100, BRD — Pia˛a Roman„.“
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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