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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea unor decora˛ii de r„zboi
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale
art. 9 lit. A ∫i B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
precum ∫i ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decora˛iilor de r„zboi,
av‚nd Ón vedere propunerile ministrului ap„r„rii na˛ionale,
pentru Ónalta competen˛„ profesional„, curaj, spirit de sacrificiu, d„ruire ∫i ini˛iativ„ Ón Óndeplinirea misiunilor
Óncredin˛ate Ón cadrul misiunii de men˛inere a p„cii Ón Kosovo,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de
Comandor, cu Ónsemn de r„zboi:
— domnului comisar-∫ef de poli˛ie Anghel Tudor
Valeric„;
— domnului comisar de poli˛ie Grossu ™tefan Argentin;

— domnului comisar de poli˛ie ™oric Aurelian VaseaAurelian.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul Virtutea Militar„ Ón grad de
Ofi˛er, cu Ónsemn de r„zboi:
— doamnei subcomisar de poli˛ie Arge∫anu Dumitru
M„d„lina-Mihaela;
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— domnului subcomisar de poli˛ie Opri˛a Nicolae EmilAdrian;
— domnului inspector principal de poli˛ie Breazu
Constantin Marius-Sebastian.
Art. 3. — Se confer„ Medalia B„rb„˛ie ∫i Credin˛„ clasa I,
cu Ónsemn de r„zboi:
— domnului agent-∫ef de poli˛ie Dr„ghiciu Ioan Ioan;

— domnului agent-∫ef adjunct de poli˛ie Cristea Ioan
Marius;
— domnului agent-∫ef adjunct de poli˛ie Niculescu Ilie
Gabriel;
— domnului agent-∫ef adjunct de poli˛ie Samoil„ Ion
Adrian.

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, 12 decembrie 2005.
Nr. 1.296.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea unor decora˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A, ale art. 8 lit. A ∫i B ∫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 administra˛iei ∫i internelor,
pentru Ónaltul profesionalism ∫i spiritul umanitar dovedite Ón misiunile executate pentru salvarea ∫i ajutorarea
popula˛iei sinistrate din jude˛ele afectate de inunda˛iile din anul 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua Rom‚niei
Ón grad de Comandor, cu Ónsemn pentru militari, domnului
general-maior cu dou„ stele Panduru Iosif Iosif.
Art. 2. — Se confer„ Ordinul na˛ional Serviciul
Credincios Ón grad de Comandor, cu Ónsemn pentru militari,
domnului general-maior cu dou„ stele Silion Anton Costic„.
Art. 3. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón
grad de Mare Ofi˛er, cu Ónsemn pentru militari, domnului
colonel Coman Niculae Ionu˛-Amora∫.
Art. 4. — Se confer„ Ordinul Virtutea Aeronautic„ Ón
grad de Ofi˛er, cu Ónsemn pentru militari, domnului general
de flotil„ aerian„ cu o stea Constantin Alexandru Ilie.
Art. 5. — Se confer„ Ordinul B„rb„˛ie ∫i Credin˛„ Ón grad
de Cavaler, cu Ónsemn pentru militari:
— domnului colonel Cri∫an-Habean Gheorghe Gheorghe;
— domnului colonel Salan Ion Viorel;
— domnului colonel Silion Anton Vasile;
— domnului colonel Cimuca Ionel Ionel;
— domnului colonel Giurgiu Grigore Alexandru-Ioan;
— domnului colonel Pop Vasile Gheorghe;
— domnului colonel Gudacu Iulian Stelian;
— domnului colonel Costea Constantin Ioan;
— domnului colonel Vieriu Costache Costache;
— domnului colonel Simionescu Costic„ Mihai;
— domnului colonel Bontic Vasile Neculai;
— domnului colonel B„lu∫ Vasile Silviu;
— domnului colonel Benga Ion Mihai;
— domnului comisar-∫ef de poli˛ie Alexe Florea Marian;
— domnului comisar-∫ef de poli˛ie Alexandrescu Ion
Gheorghe;
— domnului comisar-∫ef de poli˛ie Chiril„ Maria Mircea;
— domnului comisar-∫ef de poli˛ie TÓrsÓnoag„ Ion Ionel;

— domnului locotenent-colonel Rechi˛ean Ioan IoanStelian;
— domnului locotenent-colonel Costache Gheorghe
Viorel;
— domnului comisar de poli˛ie Apostol Constantin
Adrian;
— domnului comisar de poli˛ie Boba Traian Daniel;
— domnului maior F„inaru Ion C„t„lin-Atanase;
— doamnei subcomisar de poli˛ie Step„nescu Ion MariaCristina;
— domnului subcomisar de poli˛ie Nicolae-Opri˛escu
Constantin Marius;
— domnului inspector principal de poli˛ie Constandache
T„n„sic„ Nicolae-Valentin;
— domnului inspector de poli˛ie Roman Alexandru
Marius-Cristian.
Art. 6. — Se confer„ Ordinul Virtutea Aeronautic„ Ón
grad de Cavaler, cu Ónsemn pentru militari:
— domnului c„pitan-comandor Babaua Stan Sorin;
— domnului c„pitan-comandor Ilie Dumitru Dan;
— domnului c„pitan Mosor Costel Sorin.
Art. 7. — Se confer„ Medalia B„rb„˛ie ∫i Credin˛„ clasa
a III-a, cu Ónsemn pentru militari:
— domnului agent-∫ef principal de poli˛ie Popovici
Gheorghe Ioan;
— doamnei agent-∫ef principal de poli˛ie Pro∫can
Gheorghe Elena;
— domnului agent-∫ef principal de poli˛ie Sanda Neagu
Marian;
— domnului plutonier adjutant Niculae Gheorghe Daniel;
— domnului plutonier adjutant Vasile Constantin
Constantin;
— domnului plutonier adjutant Ardeleanu Paul Vasilic„;
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— domnului plutonier adjutant Neac∫u Nicolae Nicu∫or;
— domnului agent-∫ef de poli˛ie Istrate Gheorghe Ion;
— domnului agent-∫ef de poli˛ie Irimia Vasile Florentin;
— domnului plutonier-major Obreja Vasile Vasile;
— domnului plutonier-major Aioanei Vasile Gheorghe;
— domnului plutonier-major Stan Constantin Gheorghe;
— domnului plutonier-major Duval Dumitru Axente;
— domnului plutonier-major B„e˛ica Toma Marian;
— domnului plutonier-major Nedea Constantin Vasile;
— domnului plutonier-major Galu ™tefan Eugen;
— domnului plutonier-major Toader Ion Ioan-Florian;
— domnului plutonier-major Florea Ion Cristinel-Cornel;
— domnului plutonier-major Moraru Anghel Ion;
— domnului plutonier-major B„descu Ioan D„nu˛;
— domnului plutonier-major Ciohodaru Gheorghe Gelu;
— domnului agent-∫ef adjunct de poli˛ie Dobo∫ Ilie
Gheorghe;
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— domnului agent-∫ef adjunct de poli˛ie Enache Radu
Corneliu-Luigi;
— domnului agent-∫ef adjunct de poli˛ie Hurlup Vasile
Gabriel-Nicolae;
— domnului agent-∫ef adjunct de poli˛ie Vasile Eugen
Marinache;
— domnului plutonier ﬁi˛irig„ Petre Sorin-Ionel;
— domnului plutonier Gheorghe Petre Andrian;
— domnului plutonier Hr„∫ulescu Constantin Florian;
— domnului plutonier C„lug„ru Constantin Dorel.
Art. 8. — Se confer„ Medalia Virtutea Aeronautic„ clasa
a III-a, cu Ónsemn pentru militari:
— domnului maistru militar principal Paraschivescu Ion Ion;
— domnului maistru militar clasa a II-a P„l„inea
Gheorghe Marian;
— domnului maistru militar clasa a II-a Dumitrescu
Alexandru Nicolae;
— domnului plutonier-major Tudor Ilie Nicolae.

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, 12 decembrie 2005.
Nr. 1.297.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 630
din 17 noiembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor
publici ∫i a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din organele
autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,
ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7)
din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum ∫i ale art. 8 alin. (7)
din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Ioana Marilena Chiorean

—
—
—
—
—
—
—
—

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 dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri
referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor
categorii de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12
alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002
nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de
stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din

Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
precum ∫i ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat
pe anul 2005 nr. 511/2004, excep˛ie ridicat„ de Marian
Badea, Raluca Ionescu, Luiza Antonia Grunfeld, Adriana
Mih„i˛„, Gabriela Dan, Elena Popescu, Raluca Gabriela
Toroipan, Ligia Dumitra∫cu, Medeea Laura Muntean, Otilia
Topologeanu ∫i Crina Mocanu Ón Dosarul nr. 5.221/LM/2005
al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de
munc„, asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public solicit„ respingerea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001, ale art. 12
alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din
Legea nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea
nr. 507/2003 ca fiind inadmisibil„, fa˛„ de dispozi˛iile art. 29
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din Legea nr. 47/1992 ∫i av‚nd Ón vedere c„ prevederile
legale care fac obiectul excep˛iei nu mai sunt Ón vigoare.
Cu privire la dispozi˛iile art. 8 alin. (7) din Legea bugetului
de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, apreciaz„ c„ acestea
nu contravin prevederilor constitu˛ionale invocate, Óntruc‚t Ón
cauz„ este vorba despre un spor salarial, iar nu despre un
drept fundamental.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 12 septembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 5.221/LM/2005, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia
a VIII-a conflicte de munc„, asigur„ri sociale, contencios
administrativ ∫i fiscal a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III
alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale
art. 10 alin. (1) din Legea nr. 631/2002, ale art. 11 alin. (7)
din Legea nr. 507/2003, precum ∫i ale art. 8 alin. (7) din
Legea nr. 629/2004. Excep˛ia a fost ridicat„ de Marian
Badea, Raluca Ionescu, Luiza Antonia Grunfeld, Adriana
Mih„i˛„, Gabriela Dan, Elena Popescu, Raluca Gabriela
Toroipan, Ligia Dumitra∫cu, Medeea Laura Muntean, Otilia
Topologeanu ∫i Crina Mocanu Óntr-un litigiu de munc„
av‚nd ca obiect solu˛ionarea cererii formulate de autorii
excep˛iei de acordare a unor drepturi salariale.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia arat„ c„, potrivit art. 41 1 alin. (2) din Legea
nr. 50/1996, introdus prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 83/2000, magistra˛ii ∫i celelalte categorii de
personal salarizat potrivit acestei legi au dreptul, pe
perioada concediului de odihn„, pe l‚ng„ indemniza˛ia de
concediu, ∫i la o prim„ egal„ cu indemniza˛ia brut„ sau cu
salariul de baz„ brut din luna anterioar„ plec„rii Ón
concediu. Acest drept legal nu a fost acordat Ón practic„
datorit„ faptului c„ aplicarea dispozi˛iilor art. 411 alin. (2)
din Legea nr. 50/1996 a fost suspendat„ p‚n„ la
1 ianuarie 2002 prin art. III alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001, iar prin art. 12 alin. (4)
din Legea nr. 743/2001 aceast„ suspendare a fost
prelungit„ p‚n„ la 31 decembrie 2002, prin art. 10 alin. (3)
din Legea nr. 631/2002, p‚n„ la 31 decembrie 2003, prin
art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, p‚n„ la
31 decembrie 2004, iar prin Legea nr. 629/2004, p‚n„ la
31 decembrie 2005. Astfel, consider„ c„ prin dispozi˛iile
legale criticate a fost restr‚ns exerci˛iul dreptului legal la
prima de concediu, f„r„ a exista vreuna dintre situa˛iile
prev„zute la art. 53 din Constitu˛ie, ∫i, de asemenea, au
fost Ónc„lcate prevederile art. 41 alin. (2) din Constitu˛ie
referitoare la prima de concediu de odihn„ pl„tit, care
include ∫i dreptul la prima de vacan˛„.
Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de
munc„, asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal
∫i-a exprimat opinia Ón sensul c„ dispozi˛iile legale criticate
înu sunt Ón contradic˛ie cu prevederile Legii fundamentale,
Óntruc‚t Ón spe˛„ nu este vorba de suspendarea unui drept
constitu˛ional, ci a unui drept instituit printr-o lege special„“.
Potrivit dispozi˛iilor 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.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„, de∫i Ón Óncheierea de
sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale instan˛a de judecat„ face
referire la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea
nr. 631/2002, ale art. 11 alin. (7) din Legea nr. 507/2003,
precum ∫i la cele ale art. 8 alin. (7) din Legea
nr. 629/2004, Ón realitate, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate

vizeaz„ dispozi˛iile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002,
ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003 ∫i ale art. 8
alin. (7) din Legea nr. 511/2004. Referitor la critica de
neconstitu˛ionalitate a art. 8 alin. (7) din Legea
nr. 511/2004, apreciaz„ c„ aceasta este neÓntemeiat„, iar
raportarea la art. 53 din Constitu˛ie este nerelevant„,
Óntruc‚t dispozi˛iile legale criticate nu pun Ón discu˛ie
restr‚ngeri ale exerci˛iului unor drepturi sau al unor libert„˛i.
Œn ceea ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a
art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001, arat„ c„ acestea nu mai sunt Ón vigoare, iar
potrivit principiului anualit„˛ii bugetului de stat, care este de
natur„ constitu˛ional„ (art. 138 din Constitu˛ie), Legea
nr. 743/2001 a fost Ón vigoare Ón anul 2002, Legea
nr. 631/2002 a fost Ón vigoare Ón anul 2003, iar Legea
nr. 507/2003 a fost Ón vigoare Ón anul 2004, perioade
pentru care s-a aprobat bugetul de stat. Œn acest sens
s-a pronun˛at ∫i Curtea Constitu˛ional„ prin deciziile
nr. 398/2005 ∫i nr. 283/2004.
Guvernul ∫i pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale
Parlamentului nu au comunicat Cur˛ii Constitu˛ionale
punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate
raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ 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
cu care a fost sesizat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum
este men˛ionat Ón Óncheierea de sesizare a Cur˛ii
Constitu˛ionale, Ól constituie dispozi˛iile art. III alin. (2) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001, ale art. 12
alin. (4) din Legea nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (1) din
Legea nr. 631/2002, ale art. 11 alin. (7) din Legea
nr. 507/2003, precum ∫i ale art. 8 alin. (7) din Legea
nr. 629/2004.
Din examinarea sus˛inerilor autorilor excep˛iei, care sunt
nemul˛umi˛i, Ón esen˛„, de prelungirile anuale, succesive,
ale suspend„rii acord„rii dreptului la prima de concediu,
prelungiri instituite prin legile anuale ale bugetului de stat,
Curtea constat„ c„, Ón realitate, obiectul excep˛iei Ól
reprezint„ dispozi˛iile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti (publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001),
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 386/2001 (publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 390 din
17 iulie 2001), ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de
stat pe anul 2002 nr. 743/2001 (publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie
2001), ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe
anul 2003 nr. 631/2002 (publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002), ale
art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004
nr. 507/2003 (publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003), precum ∫i ale
art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004 (publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004).
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Av‚nd Ón vedere acestea, dispozi˛iile legale criticate au
Ón prezent urm„torul cuprins:
— Art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la
salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din
organele autorit„˛ii judec„tore∫ti: îDe asemenea, se
suspend„ p‚n„ la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea
prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozi˛ii referitoare
la acordarea primei pentru concediul de odihn„ ∫i ale art. 45
alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se pl„tesc
orele lucrate peste durata normal„ a timpului de munc„ din
Legea nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 563 din
18 noiembrie 1999, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale personalului
din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000,
precum ∫i aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea
primei cu ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„ din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii
nr. 21/1999 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 614 din
29 noiembrie 2000.“;
— Art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul
2002 nr. 743/2001: îTermenele prev„zute la art. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele
m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor
categorii de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, aprobat„ ∫i
modificat„ prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc p‚n„ la data
de 31 decembrie 2002.“;
— Art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul
2003 nr. 631/2002: îTermenele prev„zute la art. III din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele
m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor
categorii de personal din sectorul bugetar, precum ∫i a
personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 386/2001, cu modific„rile ulterioare,
se prelungesc p‚n„ la data de 31 decembrie 2003.“;
— Art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul
2004 nr. 507/2003: îAplicarea prevederilor din actele
normative Ón vigoare referitoare la primele ce se acord„ cu
ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„, precum ∫i a celor ale
art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func˛ionarilor publici, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se suspend„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2004.“;
— Art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul
2005 nr. 511/2004: îAplicarea prevederilor din actele
normative Ón vigoare referitoare la primele ce se acord„ cu
ocazia plec„rii Ón concediul de odihn„, precum ∫i a celor ale
art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare, se
suspend„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2005.“
Autorii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate consider„ c„
dispozi˛iile legale criticate contravin prevederilor art. 41 alin. (2)
∫i ale art. 53 din Constitu˛ie, care au urm„torul cuprins:
— Art. 41 alin. (2): îSalaria˛ii au dreptul la m„suri de
protec˛ie social„. Acestea privesc securitatea ∫i s„n„tatea
salaria˛ilor, regimul de munc„ al femeilor ∫i al tinerilor,
instituirea unui salariu minim brut pe ˛ar„, repausul
s„pt„m‚nal, concediul de odihn„ pl„tit, prestarea muncii Ón
condi˛ii deosebite sau speciale, formarea profesional„, precum
∫i alte situa˛ii specifice, stabilite prin lege.“;
— Art. 53: î(1) Exerci˛iul unor drepturi sau al unor libert„˛i
poate fi restr‚ns numai prin lege ∫i numai dac„ se impune,
dup„ caz, pentru: ap„rarea securit„˛ii na˛ionale, a ordinii, a
s„n„t„˛ii ori a moralei publice, a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
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cet„˛enilor; desf„∫urarea instruc˛iei penale; prevenirea
consecin˛elor unei calamit„˛i naturale, ale unui dezastru ori ale
unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restr‚ngerea poate fi dispus„ numai dac„ este
necesar„ Óntr-o societate democratic„. M„sura trebuie s„ fie
propor˛ional„ cu situa˛ia care a determinat-o, s„ fie aplicat„ Ón
mod nediscriminatoriu ∫i f„r„ a aduce atingere existen˛ei
dreptului sau a libert„˛ii.“
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Dispozi˛iile art. III alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 33/2001 au avut caracter temporar, efectele
lor Óncet‚nd la data prev„zut„ pentru aplicare, ∫i anume
1 ianuarie 2002.
Cu privire la prevederile art. 12 alin. (4) din Legea
nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002
∫i ale art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, Curtea
observ„ c„, potrivit principiului constitu˛ional al anualit„˛ii
bugetului de stat, instituit prin art. 138 din Constitu˛ie,
aceste prevederi ∫i-au Óncetat aplicabilitatea odat„ cu
Óncheierea exerci˛iului anului bugetar corespunz„tor
perioadei de reglementare proprii fiec„reia dintre
respectivele legi ale bugetului de stat. Astfel, prevederile
art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 ∫i-au Óncetat
aplicabilitatea la 31 decembrie 2002, ale art. 10 alin. (3)
din Legea nr. 631/2002, la 31 decembrie 2003, iar cele ale
art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, la 31 decembrie 2004.
Œn leg„tur„ cu sus˛inerile de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004, Curtea
observ„ c„ textul de lege este Ón vigoare ∫i prevede
suspendarea aplic„rii acelor dispozi˛ii din actele normative
care se refer„ la acordarea primelor pentru concediul de
odihn„, p‚n„ la data de 31 decembrie 2005.
Œns„, Ón ceea ce prive∫te dreptul la prima de concediu
a magistra˛ilor, prev„zut de art. 411 alin. (1) din Legea
nr. 50/1996 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
personalului din autorit„˛ile judec„tore∫ti, Curtea re˛ine c„
textul de lege men˛ionat a fost abrogat Ón mod expres prin
art. 50 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 177/2002 privind salarizarea ∫i alte drepturi ale
magistra˛ilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, potrivit c„ruia
îPe data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se
abrog„ art. 1 1 , precum ∫i celelalte dispozi˛ii referitoare la
salarizarea ∫i alte drepturi ale magistra˛ilor ∫i personalului de
specialitate juridic„ asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea
nr. 50/1996 (...)“.
Ca atare, Curtea constat„ c„ prevederile art. 41 1
alin. (1) din Legea nr. 50/1996 ∫i-au Óncetat aplicarea cu
privire la aceste categorii de personal de la data intr„rii Ón
vigoare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2002.
Œn aceast„ situa˛ie, legile bugetului de stat pe anii 2003,
2004 ∫i 2005 nu au preluat dispozi˛ia privind suspendarea
dreptului la prima de concediu pentru magistra˛i sau
personalul de specialitate juridic„ asimilat, Óntruc‚t, potrivit
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 177/2002, acest
drept nu mai era prev„zut Ón favoarea acestora.
Œn consecin˛„, nemaifiind Ón vigoare nici dispozi˛ia legal„
care a prev„zut dreptul la prima de concediu pentru
magistra˛i sau personalul de specialitate juridic„ asimilat,
nici dispozi˛iile referitoare la suspendarea dreptului
respectiv, Ón virtutea prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, potrivit c„rora Curtea Constitu˛ional„ nu se
poate pronun˛a dec‚t asupra constitu˛ionalit„˛ii unui text de
lege îÓn vigoare, care are leg„tur„ cu solu˛ionarea cauzei“,
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III
alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 33/2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001,
ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002, ale art. 9
alin. (7) din Legea nr. 507/2003 ∫i ale art. 8 alin. (7) din
Legea nr. 511/2004 urmeaz„ a fi respins„ ca fiind
inadmisibil„.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, 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, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. III alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 33/2001 privind unele m„suri referitoare la salarizarea func˛ionarilor publici ∫i a altor categorii de
personal din sectorul bugetar, precum ∫i a personalului din organele autorit„˛ii judec„tore∫ti, ale art. 12 alin. (4) din Legea
bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum ∫i ale art. 8 alin. (7) din Legea
bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, excep˛ie ridicat„ de Marian Badea, Raluca Ionescu, Luiza Antonia Grunfeld,
Adriana Mih„i˛„, Gabriela Dan, Elena Popescu, Raluca Gabriela Toroipan, Ligia Dumitra∫cu, Medeea Laura Muntean,
Otilia Topologeanu ∫i Crina Mocanu Ón Dosarul nr. 5.221/LM/2005 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VIII-a conflicte de
munc„, asigur„ri sociale, contencios administrativ ∫i fiscal.
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,
Ioana Marilena Chiorean
CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 635
din 24 noiembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 38515 pct. 1 lit. a)
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Iuliana Nedelcu
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—

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 dispozi˛iilor art. 38515 pct. 1 lit. a) din Codul
de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Anu˛a St‚ngaciu
Ón Dosarul nr. 886/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipse∫te autoarea excep˛iei, fa˛„ de
care procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent refer„ Cur˛ii c„ autoarea excep˛iei a
depus la dosarul cauzei concluzii scrise, Ónso˛ite de un set
de acte, prin care solicit„ Cur˛ii Constitu˛ionale s„ se
pronun˛e dac„ îceea ce au f„cut instan˛ele penale [...]
reprezint„ sau nu situa˛ie continu„ ∫i continuat„ de inacces
la justi˛ie“.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca inadmisibil„, ar„t‚nd c„ excep˛ia
invocat„ nu are leg„tur„ cu cauza. Se arat„ c„ existen˛a
unei aparente leg„turi Óntre excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 38515 pct. 1 lit. a) din Codul de procedur„
penal„ ∫i cauza Ón care a fost ridicat„ a fost determinat„
exclusiv prin utilizarea de c„tre autoarea excep˛iei a
mijloacelor procedurale Ón alt mod dec‚t prevede legea.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 26 aprilie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 886/2005, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 385 15 pct. 1

lit. a) din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de
Anu˛a St‚ngaciu Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ textul de lege criticat este contrar
dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate, Ón m„sura Ón care
acesta îeste aplicat f„r„ a avea loc judecata pe fond“.
Autoarea excep˛iei arat„ c„ Ón cauz„, Ón cursul judec„˛ii, nu
s-a dat r„spuns excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate pe care
le-a ridicat, ceea ce este de natur„ s„ aduc„ atingere
drepturilor ∫i garan˛iilor procesuale stabilite prin Legea
fundamental„. Œn fapt, Anu˛a St‚ngaciu a formulat recurs
Ómpotriva Œncheierii de ∫edin˛„ din 23 septembrie 2004,
pronun˛at„ de Tribunalul Mure∫ Ón Dosarul nr. 2.008/2004,
de prorogare a pronun˛„rii asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate invocate de aceasta. Recursul astfel
formulat a fost respins ca inadmisibil prin Decizia penal„
nr. 741/R din 17 noiembrie 2004, pronun˛at„ de Curtea de
Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia penal„ Ón Dosarul
nr. 854/2004, Ómpotriva c„reia recurenta a declarat recurs.
Acest din urm„ recurs a fost respins ca inadmisibil prin
Decizia nr. 55 din 5 ianuarie 2005, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 7.015/2004 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia penal„, Ómpotriva c„reia Anu˛a St‚ngaciu a formulat
contesta˛ie Ón anulare, Ón cadrul c„reia a invocat excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 385 15 pct. 1
lit. a) din Codul de procedur„ penal„. Œn motivarea
excep˛iei sunt criticate pe larg hot„r‚rile pronun˛ate Ón
cauz„ de instan˛ele judec„tore∫ti, cu privire la care
apreciaz„ c„ înu reprezint„ o Ónf„ptuire a justi˛iei“ ∫i c„
vat„m„ drepturile ∫i interesele legitime ale autoarei
excep˛iei.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t îÓntre textul invocat ca
neconstitu˛ional ∫i prevederile constitu˛ionale la care s-a
f„cut referire nu exist„ nici o incompatibilitate ∫i nici un
caracter discriminatoriu“.
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,
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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„, Óntruc‚t dispozi˛iile legale criticate
r„spund exigen˛elor constitu˛ionale care consacr„ liberul
acces la justi˛ie. Œn opinia Guvernului, faptul c„ o persoan„,
care avea dreptul la recurs, nu a depus toate diligen˛ele
pentru declararea acestei c„i de atac Ón termenul legal nu
are semnifica˛ia unei Ónc„lc„ri a dispozi˛iilor constitu˛ionale
ce consacr„ liberul acces la justi˛ie. Referitor la prevederile
constitu˛ionale cuprinse Ón art. 124 ∫i 126, invocate de
asemenea Ón motivarea excep˛iei, se apreciaz„ c„ nu au
relevan˛„ Ón cauz„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ prevederile legale ce fac
obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate nu Óncalc„ liberul
acces la justi˛ie ∫i, de asemenea, nu Óngr„desc
independen˛a, impar˛ialitatea instan˛ei ∫i principiile Ónf„ptuirii
justi˛iei, deoarece Óntreaga activitate de judecare ∫i solu˛ionare
a recursului se desf„∫oar„ Ón limitele acestor principii
constitu˛ionale. Totodat„, se arat„ c„ stabilirea regulilor de
desf„∫urare a procesului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti este
de competen˛a exclusiv„ a legiuitorului, solu˛ie ce rezult„ din
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 126 alin. (2).
Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate 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
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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„ 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
prevederile art. 385 15 pct. 1 lit. a) din Codul de
procedur„ penal„, potrivit c„rora îInstan˛a, judec‚nd
recursul, pronun˛„ una din urm„toarele solu˛ii:
1. respinge recursul, men˛in‚nd hot„r‚rea atacat„:
a) dac„ recursul este tardiv sau inadmisibil;“.
Dispozi˛iile constitu˛ionale pretins Ónc„lcate sunt cele
cuprinse Ón art. 21 privind accesul liber la justi˛ie, Ón
art. 124 privind Ónf„ptuirea justi˛iei ∫i Ón art. 126 privind
instan˛ele judec„tore∫ti.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate astfel cum a
fost formulat„, Curtea constat„ c„, Ón realitate, Ón motivarea
acesteia se critic„ hot„r‚rile pronun˛ate Ón cauz„ de
instan˛ele judec„tore∫ti, cu privire la care se apreciaz„ c„
Ómpiedic„ liberul acces la justi˛ie ∫i, respectiv, înu
reprezint„ o Ónf„ptuire a justi˛iei“. Or, asemenea sus˛ineri
nu reprezint„ critici de neconstitu˛ionalitate, ci vizeaz„
modul de interpretare ∫i de aplicare a legii de c„tre
instan˛ele judec„tore∫ti, ∫i, prin urmare, nu intr„ Ón
competen˛a de solu˛ionare a Cur˛ii Constitu˛ionale, care, Ón
conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Legea
nr. 47/1992, îse pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii
actelor cu privire la care a fost sesizat„“.

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, ca fiind inadmisibil„, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 38515 pct. 1 lit. a) din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Anu˛a St‚ngaciu Ón Dosarul nr. 886/2005 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia 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 transmiterea unor sectoare de drumuri na˛ionale din domeniul public al statului
∫i din administrarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón domeniul public
al municipiului Boto∫ani ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Boto∫ani,
jude˛ul Boto∫ani
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 21 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫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 unor sectoare de
drumuri na˛ionale, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón

anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
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Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón domeniul
public al municipiului Boto∫ani ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Boto∫ani, jude˛ul Boto∫ani.
Art. 2. — Contractul de concesiune Óncheiat Óntre
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i
Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. se modific„ Ón mod corespunz„tor prin
diminuarea sectoarelor de drumuri ∫i a suprafe˛elor de

terenuri aferente concesionate, cu respectarea legisla˛iei Ón
vigoare.
Art. 3. — Predarea-preluarea sectoarelor de drumuri
na˛ionale prev„zute la art. 1 se face pe baz„ de protocol
Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de
la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri, Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului fiind reprezentat
prin Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale
din Rom‚nia — S.A.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2005.
Nr. 1.482.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a sectoarelor de drumuri na˛ionale care se transmit din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón domeniul public al municipiului Boto∫ani
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Boto∫ani, jude˛ul Boto∫ani

Denumirea ∫i locul
unde sunt situate
sectoarele de drumuri

Persoana juridic„
de la care se transmit
sectoarele de drumuri

DN 28 B
Intrarea Ón municipiul
Boto∫ani dinspre
jude˛ul Ia∫i

Statul rom‚n —
din administrarea
Ministerului
Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i
Turismului —
Compania Na˛ional„
de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale
din Rom‚nia — S.A.

DN 29
Intrarea Ón municipiul
Boto∫ani dinspre
jude˛ul Suceava
DN 29
Intrarea Ón municipiul
Boto∫ani dinspre
ora∫ul ™tef„ne∫ti,
jude˛ul Boto∫ani

Persoana juridic„
la care se transmit
sectoarele de drumuri

Lungimea total„ (km)
∫i pozi˛iile kilometrice

Municipiul Boto∫ani ∫i
Ón administrarea
Consiliului Local al
Municipiului Boto∫ani

Codul de clasificare
∫i num„rul de identificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului

3,15 km
km 71+100—km 74+250

Cod 8.12.03
Nr. M.F.P. 99.878 (par˛ial)
12.215 (par˛ial)

1,171 km
km 37+900—km 39+071

Cod 8.12.03
Nr. M.F.P. 99.879 (par˛ial)
12.216 (par˛ial)

0,8 km
km 2+000—km 2+800

Cod 8.12.03
Nr. M.F.P. 99.887 (par˛ial)
12.220 (par˛ial)
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