PARTEA

Anul 173 (XVII) — Nr. 204

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Joi, 10 martie 2005

SUMAR

Nr.

Pagina
DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE

Decizia nr. 46 din 27 ianuarie 2005 referitoare la
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. II alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 195/2004
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea ∫i
completarea Codului de procedur„ civil„ ................

— Hot„r‚re pentru organizarea ∫i func˛ionarea
Secretariatului General al Guvernului ......................

DECIZII

ALE

Pagina
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE

1–4

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
157.

Nr.

4–6

C U R fi I I

2.010. — Ordin al ministrului culturii ∫i cultelor privind
declasarea Morii S„ndulescu, situat„ Ón municipiul
T‚rgovi∫te, str. Cri∫an nr. 27, jude˛ul D‚mbovi˛a ....

7

2.015. — Ordin al ministrului culturii ∫i cultelor privind
declasarea imobilului îCasa Pricop“, situat Ón
municipiul Vaslui, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 31,
jude˛ul Vaslui .............................................................

7

2.016. — Ordin al ministrului culturii ∫i cultelor privind
declasarea par˛ial„ a imobilului îCasa Cosma
Marian“, situat Ón municipiul T‚rgovi∫te, Calea
Domneasc„ nr. 129, jude˛ul D‚mbovi˛a ..................

8

C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 46
din 27 ianuarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. II alin. (1) ∫i (3)
din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2003
privind modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Cristina Toma

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. II alin. (1) ∫i (3) din Legea
nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea ∫i completarea
Codului de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea
Na˛ional„ de Gaze Naturale îRomgaz“ — S.A. —
Sucursala T‚rgu Mure∫ Ón Dosarul nr. 1.376/2004/C al
Cur˛ii de Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, prin
consilier juridic Dan Claudiu Ilinca, cu Ómputernicire la
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dosar. Lipse∫te partea ™andor Coriolan, fa˛„ de care
procedura de citare este legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul, reprezentantul autorului excep˛iei arat„
c„, de∫i Curtea nu s-a mai pronun˛at cu privire la
neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. II alin. (1) ∫i (3) din
Legea nr. 195/2004, situa˛ia de fa˛„ este similar„ cu cea
Ón care Curtea a admis excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 308 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„,
astfel cum au fost modificate prin Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 58/2003. A∫a fiind, trimiterea dosarului aflat
pe rolul Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie instan˛ei
competente, potrivit noii reglement„ri, prin Óncheiere dat„
f„r„ citarea p„r˛ilor, Óncalc„ dreptul la ap„rare al acestora.
Instan˛a suprem„ poate s„ asigure interpretarea ∫i
aplicarea unitar„ a legii, Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 126 alin. (3) din Constitu˛ie, numai prin judecarea
recursului. Totodat„, dispozi˛iile legale criticate Ómpiedic„
solu˛ionarea cauzei Óntr-un termen rezonabil.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca fiind
neÓntemeiat„. Œn argumentarea opiniei sale, arat„ c„, de∫i
autorul excep˛iei consider„ c„ dispozi˛iile criticate Óncalc„
prevederile art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie, care prev„d
solu˛ionarea cauzei Óntr-un termen rezonabil, solu˛ia pe
care o preconizeaz„ este de natur„ s„ aib„ efectul contrar.
Constat„ c„ nu exist„ nici un fel de similitudine Óntre
prezenta excep˛ie ∫i precedentul invocat.
Arat„ c„ textele de lege criticate reprezint„ dispozi˛ii
tranzitorii, care nu contravin liberului acces la justi˛ie,
egalit„˛ii Ón drepturi a cet„˛enilor sau dreptului la un proces
echitabil.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 28 septembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.376/2004/C, Curtea de Apel T‚rgu Mure∫ —
Sec˛ia civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. II alin. (1) ∫i (3)
din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea ∫i
completarea Codului de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„
de Societatea Na˛ional„ de Gaze Naturale îRomgaz“ —
S.A. — Sucursala T‚rgu Mure∫.
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate consider„ c„,
îÓn spe˛„, aplicarea prevederii referitoare la modificarea
competen˛ei materiale a instan˛elor Ón materie de recurs,
pentru recursurile aflate pe rolul instan˛ei supreme“,
contravine dispozi˛iilor art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie,
deoarece legea civil„ nu retroactiveaz„, Ón sensul c„
aceasta se aplic„ doar recursurilor declarate dup„ data
intr„rii Ón vigoare a acesteia.
Arat„ c„ dispozi˛iile art. II alin. (3) din Legea
nr. 195/2004 prev„d m„sura trimiterii dosarului, aflat deja
pe rolul instan˛ei de recurs, instan˛ei competente potrivit
noii reglement„ri, care se dispune f„r„ citarea p„r˛ilor. A∫a
fiind, at‚t trimiterea pe cale administrativ„, c‚t ∫i cea
efectuat„ prin declinarea competen˛ei sunt m„suri

irevocabile, pe care p„r˛ile nu le mai pot contesta tocmai
pentru c„ legea le refuz„ prezen˛a la adoptarea m„surii,
neexist‚nd deci nici o posibilitate ca recursul s„ fie
solu˛ionat de c„tre instan˛a suprem„ ∫i nici de a fi
solu˛ionat Óntr-un termen rezonabil, astfel Ónc‚t se Óncalc„
dispozi˛iile art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie.
A∫a fiind, prin reglementarea prev„zut„ la alin. (3) al
art. II din Legea nr. 195/2004 se Óncalc„ prevederile
art. 126 alin. (3) din Constitu˛ie referitoare la aplicarea
unitar„ a legii de c„tre Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
Curtea de Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia civil„ apreciaz„
c„ îobserva˛iile“ autorului excep˛iei sunt Óntemeiate.
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 formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Guvernul constat„ c„ situa˛ia reglementat„ de alin. (1)
al art. II din Legea nr. 195/2004 nu reprezint„ o aplicare
retroactiv„ a legii noi, ci, dimpotriv„, Ónseamn„ aplicarea de
Óndat„ a noilor reguli de competen˛„, prin derogare de la
regula instituit„ Ón art. 725 alin. 2 teza Ónt‚i din Codul de
procedur„ civil„. Astfel, dac„ Ón materia aplic„rii Ón timp a
normelor de competen˛„, principiul este acela al
ultraactivit„˛ii legii vechi, art. II alin. (1) din Legea
nr. 195/2004 adopt„ o solu˛ie diferit„, const‚nd Ón aplicarea
imediat„ a noii legi.
Nici modificarea competen˛ei Ón materie de recurs ∫i nici
reglementarea situa˛iilor tranzitorii nu reprezint„ o
restr‚ngere a accesului liber la justi˛ie, deoarece
competen˛a instan˛ei supreme de a solu˛iona recursuri nu
este prev„zut„ de o norm„ constitu˛ional„, ci numai prin
lege, ceea ce permite legiuitorului s„ adopte reglement„ri
derogatorii, Ón cadrul competen˛ei sale constitu˛ionale.
Chiar dac„ art. 126 alin. (3) din Constitu˛ie prevede c„
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie asigur„ interpretarea ∫i
aplicarea unitar„ a legii de c„tre celelalte instan˛e
judec„tore∫ti, aceast„ atribu˛ie se exercit„ îpotrivit
competen˛ei sale“, iar competen˛a sa este reglementat„
prin lege. Prin urmare, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Ó∫i va exercita atribu˛ia de asigurare a interpret„rii ∫i
aplic„rii unitare a legii Ón condi˛iile ∫i limitele prev„zute de
reglement„rile Ón vigoare, inclusiv de cele cuprinse Ón
textele criticate din Legea nr. 195/2004.
Œn concluzie, Guvernul consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. II alin. (1) ∫i (3) din
Legea nr. 195/2004 urmeaz„ s„ fie respins„ ca
neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. II
alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 195/2004 sunt constitu˛ionale,
prin raportare la prevederile art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie,
Óntruc‚t textele de lege criticate se aplic„ pentru viitor, de
la data intr„rii lor Ón vigoare, ∫i nu produc efecte
retroactive. Invoc„ Ón acest sens jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale, respectiv Decizia nr. 291/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 753 din
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18 august 2004. Arat„ c„ dispozi˛iile art. II alin. (1) ∫i (3)
din Legea nr. 195/2004 stabilesc competen˛a instan˛elor
judec„tore∫ti, Ón deplin„ concordan˛„ cu prevederile
art. 126 alin. (2) din Legea fundamental„.
Œn ceea ce prive∫te pretinsa Ónc„lcare a art. 21 alin. (3)
din Constitu˛ie, consider„ c„ finalitatea textelor de lege
criticate este aceea de a transpune Ón practic„ principiul
celerit„˛ii solu˛ion„rii litigiilor, de a preveni eventualele
abuzuri ∫i de a limita efectele perturbatoare asupra
stabilit„˛ii ∫i securit„˛ii raporturilor juridice. Invoc„ Decizia
Plenului Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 1/1994, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 69 din
16 martie 1994, ar„t‚nd c„, pentru situa˛ii deosebite,
legiuitorul poate stabili reguli speciale de procedur„,
precum ∫i modalit„˛i de exercitare a drepturilor procesuale,
astfel Ónc‚t liberul acces la justi˛ie s„ nu fie Ónc„lcat.
Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile
art. II alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 195/2004 sunt
constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile
procurorului ∫i dispozi˛iile de lege criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, 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
dispozi˛iile art. II alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 195/2004
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 58/2003 privind modificarea ∫i completarea Codului de
procedur„ civil„. Textul de lege criticat are urm„torul
con˛inut: îArt. II. — (1) Recursurile Ómpotriva hot„r‚rilor date
f„r„ drept de apel potrivit legii Ón vigoare la data pronun˛„rii lor
∫i aflate pe rolul Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie se trimit spre
judecat„ instan˛elor imediat superioare celor care au pronun˛at
hot„r‚rea Ón prim„ instan˛„. [...]
(3) Recursurile prev„zute la alin. (1) ∫i (2), a c„ror
admisibilitate Ón principiu nu a fost examinat„ p‚n„ la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, se scot de pe rol ∫i se trimit,
pe cale administrativ„, instan˛elor devenite competente s„ le
judece, iar Ón cazul Ón care admisibilitatea Ón principiu a fost
examinat„, se trimit prin declinarea competen˛ei, prin Óncheiere
irevocabil„, dat„ Ón camera de consiliu, f„r„ citarea p„r˛ilor.“
Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile art. 15 alin. (2), art. 21 alin. (3) ∫i
art. 126 alin. (3) din Constitu˛ie, care au urm„torul con˛inut:
— Art. 15 alin. (2): îLegea dispune numai pentru viitor, cu
excep˛ia legii penale sau contraven˛ionale mai favorabile.“;
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— Art. 21 alin. (3): îP„r˛ile au dreptul la un proces
echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil.“;
— Art. 126 alin. (3): îŒnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
asigur„ interpretarea ∫i aplicarea unitar„ a legii de c„tre
celelalte instan˛e judec„tore∫ti, potrivit competen˛ei sale.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i, Ón
consecin˛„, urmeaz„ a fi respins„ pentru urm„toarele
considerente:
Normele de lege criticate au caracter tranzitoriu ∫i sunt
adoptate de legiuitor Ón cadrul competen˛ei sale
constitu˛ionale, astfel cum rezult„ din prevederile art. 126
alin. (2), potrivit c„rora îcompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti
∫i procedura de judecat„ sunt stabilite prin lege“.
Nu poate fi re˛inut„ sus˛inerea autorului excep˛iei Ón
sensul c„ reglementarea Ón cauz„ are caracter retroactiv Ón
m„sura Ón care dispune trimiterea recursurilor Ómpotriva
hot„r‚rilor date f„r„ drept de apel potrivit legii Ón vigoare la
data pronun˛„rii lor, aflate pe rolul Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie
∫i Justi˛ie, instan˛elor imediat superioare celor care au
pronun˛at hot„r‚rea Ón prim„ instan˛„. Œn realitate,
proced‚nd astfel, legiuitorul nu a f„cut dec‚t s„ aplice ∫i
Ón aceast„ materie regula de drept comun consacrat„ de
art. 725 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„, potrivit
c„reia dispozi˛iile legii noi de procedur„ se aplic„ din
momentul intr„rii ei Ón vigoare ∫i proceselor Ón curs de
judecat„ Óncepute sub legea veche. Chiar dac„ prevederea
Ón cauz„ derog„ de la norma instituit„ prin art. 725 alin. 2
care, Ón materie de competen˛„, consacr„ principiul
ultraactivit„˛ii legii vechi, o asemenea derogare este de
competen˛a legiuitorului ∫i nu contravine nici unei prevederi
constitu˛ionale.
De asemenea, nu poate fi re˛inut„ nici critica potrivit
c„reia instan˛a, Ón temeiul reglement„rii deduse controlului,
dispune m„surile acolo prev„zute, f„r„ prezen˛a ∫i
ascultarea p„r˛ilor, ceea ce, al„turi de Óntreruperea inerent„
a cursului procesului, ca urmare a trimiterii dosarului
instan˛ei competente, potrivit noii reglement„ri, s-ar converti
Óntr-un fine de neconstitu˛ionalitate Ón raport cu prevederile
art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie.
Nici aceast„ critic„ nu este Óntemeiat„, Óntruc‚t
reglementarea competen˛ei materiale a instan˛elor are
caracter imperativ ∫i de ordine public„, ceea ce lipse∫te de
orice justificare punerea Ón discu˛ia p„r˛ilor a declin„rii de
competen˛„ ori a trimiterii dosarului pe cale administrativ„
instan˛ei competente. De asemenea, Ón condi˛iile Ón care
textul constitu˛ional, consacr‚nd dreptul la un proces
echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen
rezonabil, nu Ón˛elege s„ subordoneze respectarea acestuia
Óncadr„rii Óntr-un anumit termen, care astfel ar deveni un
criteriu de constitu˛ionalitate, conceptele de îechitabil“ ∫i
îrezonabil“ au caracter relativ, respectarea sau Ónc„lcarea
lor urm‚nd a fi stabilit„ de la caz la caz, Ón func˛ie de
circumstan˛ele concrete ale cauzei, ceea ce legiuitorul a
avut Ón vedere Ón cuprinsul reglement„rii tranzitorii deduse
controlului.
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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

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. II alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 195/2004 pentru
aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea ∫i completarea Codului de procedur„
civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Na˛ional„ de Gaze Naturale îRomgaz“ — S.A. — Sucursala T‚rgu Mure∫ Ón
Dosarul nr. 1.376/2004/C al Cur˛ii de Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 27 ianuarie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina Toma

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru organizarea ∫i func˛ionarea Secretariatului General al Guvernului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 4 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 292/2000 pentru stabilirea unor m„suri privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Secretariatului General al Guvernului,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 255/2001, cu modific„rile ulterioare, al art. 22 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 1
alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul
administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Secretariatul General al Guvernului
func˛ioneaz„
ca structur„ Ón aparatul de lucru al
Guvernului, cu personalitate juridic„, av‚nd rolul de a
asigura derularea opera˛iunilor tehnice aferente actului de
guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice,
economice ∫i tehnice ale activit„˛ii Guvernului,
reprezentarea Guvernului Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti.
(2) Secretariatul General al Guvernului constituie
elementul de leg„tur„ ∫i de stabilitate a guvern„rii.
(3) Sediul Secretariatului General al Guvernului este Ón
municipiul Bucure∫ti, Pia˛a Victoriei nr. 1, sectorul 1.
Art. 2. — (1) Secretariatul General al Guvernului are
urm„toarele atribu˛ii principale:
a) organizarea ∫i preg„tirea ∫edin˛elor Guvernului;
b) asigurarea respect„rii procedurilor pentru supunerea
proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului,
potrivit reglement„rilor Ón vigoare;

c) organizarea, s„pt„m‚nal, a Ónt‚lnirilor de lucru cu
reprezentan˛i, la nivel de secretar de stat, ai ministerelor ∫i
ai celorlalte autorit„˛i publice, Ón vederea corel„rii punctelor
de vedere ale acestora Ón leg„tur„ cu proiectele de acte
normative ce urmeaz„ a fi supuse Guvernului spre
adoptare;
d) asigurarea reprezent„rii Guvernului Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti, Ómpreun„ cu ministerele care au obliga˛ia de
a pune Ón executare actele Guvernului Ómpotriva c„rora
s-au formulat ac˛iuni Ón justi˛ie;
e) urm„rirea Óndeplinirii de c„tre ministere ∫i celelalte
organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale a
m„surilor ∫i a sarcinilor rezultate din actele normative ∫i din
∫edin˛ele Guvernului;
f) asigurarea, Ón domeniul s„u de activitate, a rela˛iei cu
Parlamentul ∫i cu ministerele;

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 204/10.III.2005
g) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul
de lucru al Guvernului, cu excep˛ia Cancelariei PrimuluiMinistru;
h) elaborarea ∫i urm„rirea realiz„rii planului de investi˛ii
Ón domeniul s„u de activitate;
i) executarea opera˛iunilor financiare privind fondurile
prev„zute Ón bugetul propriu ∫i destinate realiz„rii ac˛iunilor
ini˛iate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului ∫i
de alte structuri stabilite prin acte normative;
j) gestionarea fondurilor prev„zute Ón bugetul propriu
pentru finan˛area ac˛iunilor ∫i proiectelor pentru promovarea
imaginii externe a Rom‚niei;
k) dezvoltarea unui mecanism integrat de coordonare a
procesului de elaborare ∫i implementare a politicilor publice;
l) asigurarea organiz„rii sistemului pentru protec˛ia
informa˛iilor clasificate, Ón conformitate cu prevederile Legii
nr. 182/2002 privind protec˛ia informa˛iilor clasificate, la
nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu excep˛ia
Cancelariei Primului-Ministru;
m) elaborarea sau avizarea, dup„ caz, a proiectelor de
acte normative Ón domeniul s„u de activitate.
(2) Secretariatul General al Guvernului Óndepline∫te orice
alte atribu˛ii specifice, prev„zute de alte acte normative sau
stabilite prin decizie a primului-ministru.
Art. 3. — Œn exercitarea atribu˛iilor sale, Secretariatul
General al Guvernului colaboreaz„ cu ministerele ∫i cu
celelalte organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale, cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale, cu alte
institu˛ii ∫i autorit„˛i publice, precum ∫i cu persoanele fizice
∫i juridice.
Art. 4. — (1) Secretariatul General al Guvernului este
condus de ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului, denumit Ón continuare
ministrul, ajutat de unul sau mai mul˛i secretari de stat ∫i
subsecretari de stat, numi˛i prin decizie a primului-ministru.
(2) Ministrul reprezint„ Secretariatul General al
Guvernului Ón rela˛iile cu ministerele ∫i cu celelalte organe
de specialitate ale administra˛iei publice centrale, cu
autorit„˛ile administra˛iei publice locale, cu alte institu˛ii ∫i
autorit„˛i publice, precum ∫i cu persoanele fizice ∫i juridice.
(3) Ministrul are calitatea de ordonator principal de
credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excep˛ia
Cancelariei Primului-Ministru.
(4) Œn exercitarea atribu˛iilor care Ói revin, ministrul emite
ordine ∫i instruc˛iuni, Ón condi˛iile legii.
(5) Atribu˛iile secretarilor de stat ∫i subsecretarilor de
stat se stabilesc prin ordin al ministrului.
Art. 5. — Ministrul, secretarii de stat ∫i subsecretarii de
stat sunt salariza˛i potrivit anexei nr. II/2 la Legea
nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor pentru
persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 6. — (1) Structurile ∫i organele de specialitate ale
administra˛iei publice centrale finan˛ate prin bugetul
Secretariatului General al Guvernului sunt prev„zute Ón
anexa nr. 1.
(2) Œn subordinea Secretariatului General al Guvernului
func˛ioneaz„ Oficiul Na˛ional pentru Cultul Eroilor, organ de
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specialitate al administra˛iei publice centrale cu
personalitate juridic„.
(3) Ministrul asigur„ coordonarea structurilor ∫i organelor
de specialitate ale administra˛iei publice centrale, prev„zute
Ón anexa nr. 2.
(4) Secretariatul General al Guvernului Óndepline∫te
atribu˛iile prev„zute de lege pentru ministerul de resort fa˛„
de Regia Autonom„ îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului
de Stat“.
Art. 7. — (1) Structura organizatoric„ a Secretariatului
General al Guvernului se aprob„ prin decizie a primuluiministru.
(2) Œn structura Secretariatului General al Guvernului pot
func˛iona direc˛ii generale, direc˛ii, servicii, birouri ∫i
compartimente, dup„ caz.
(3) Structura organizatoric„ detaliat„, circuitul
documentelor, atribu˛iile ∫i sarcinile compartimentelor din
cadrul Secretariatului General al Guvernului se stabilesc
prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, care se
aprob„ prin ordin al ministrului.
(4) Œn condi˛iile legii ∫i Ón limita num„rului maxim de
posturi, Ón structura Secretariatului General al Guvernului
se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ unit„˛i de management al
proiectului, denumite Ón continuare UMP, conduse de c‚te
un director de proiect, Ón vederea asigur„rii unui cadru
unitar pentru managementul proiectelor finan˛ate prin
Ómprumuturi externe.
(5) Structura organizatoric„, num„rul de personal ∫i
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ale UMP se
stabilesc prin ordin al ministrului.
(6) Ministrul nume∫te personalul UMP ∫i stabile∫te
competen˛ele directorului de proiect.
Art. 8. — Œn structura Secretariatului General al
Guvernului func˛ioneaz„ Unitatea de Politici Publice, prin
care este exercitat„ atribu˛ia prev„zut„ la art. 2 alin. (1)
lit. k) ∫i care asigur„ secretariatul tehnic al Consiliului
Superior pentru Reforma Administra˛iei Publice,
Coordonarea Politicilor Publice ∫i Ajustare Structural„,
Ónfiin˛at prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.623/2003.
Art. 9. — (1) Statul de personal ∫i structura posturilor
pe compartimente, Óncadrarea personalului, modificarea,
suspendarea sau Óncetarea raporturilor de serviciu ori, dup„
caz, a raporturilor de munc„ se aprob„ prin ordin al
ministrului.
(2) Statul de func˛ii ∫i num„rul maxim de posturi ale
Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin
decizie a primului-ministru, cu Óncadrarea Ón num„rul maxim
de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
(3) Atribu˛iile, sarcinile ∫i r„spunderile personalului
Óncadrat Ón Secretariatul General al Guvernului se stabilesc
prin fi∫a postului, elaborat„ Ón conformitate cu regulamentul
de organizare ∫i func˛ionare.
Art. 10. — (1) Personalul din cadrul Secretariatului
General al Guvernului este salarizat potrivit legii.
(2) Œn func˛ie de necesit„˛i, pot fi utilizate ∫i func˛ii dintre
cele prev„zute Ón anexa nr. V/2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz„ pentru personalul contractual din sectorul
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bugetar, aprobat„ prin Legea nr. 383/2001, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
Art. 11. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 12. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri, activitatea referitoare la problematica
veteranilor de r„zboi, precum ∫i a invalizilor ∫i

v„duvelor de r„zboi se preia de c„tre Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale.
Art. 13. — Pe data intr„rii Ón vigoare a
hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr.
pentru organizarea ∫i func˛ionarea Secretariatului
Guvernului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Partea I, nr. 267 din 26 martie 2004.

prezentei
405/2004
General al
Rom‚niei,

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 3 martie 2005.
Nr. 157.

ANEXA Nr. 1
S T R U C T U R I L E ™ I O R G A N E L E D E S P E C I A L I T A T E A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
F I N A N fi A T E P R I N B U G E T U L S E C R E T A R I A T U L U I G E N E R A L A L G U V E R N U L U I

1. Departamentul pentru Rela˛ia cu Parlamentul,
structur„ cu personalitate juridic„ Ón cadrul aparatului de
lucru al Guvernului
2. Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice, structur„ f„r„
personalitate juridic„ Ón cadrul aparatului de lucru al
Guvernului
3. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniul economic, structur„
f„r„ personalitate juridic„
4. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniile culturii, Ónv„˛„m‚ntului
∫i integr„rii europene, structur„ f„r„ personalitate juridic„

5. Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru
coordonarea activit„˛ilor din domeniile mediului de afaceri ∫i
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, structur„ f„r„ personalitate
juridic„
6. Agen˛ia pentru Strategii Guvernamentale
7. Comisia Na˛ional„ de Prognoz„
8. Institutul Na˛ional de Statistic„
9. Oficiul Na˛ional pentru Cultul Eroilor
10. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi
11. Oficiul Rom‚n pentru Adop˛ii
12. Agen˛ia de Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„
Special„*).

*) Agen˛ia de Compensare pentru Achizi˛ii de Tehnic„ Special„ este finan˛at„ prin bugetul Secretariatului General al Guvernului numai pe
perioada stabilit„ potrivit art. 9 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.515/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de Compensare pentru
Achizi˛ii de Tehnic„ Special„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 893 din 30 septembrie 2004.

ANEXA Nr. 2
S T R U C T U R I L E ™ I O R G A N E L E D E S P E C I A L I T A T E A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
COORDONATE DE MINISTRUL DELEGAT PENTRU COORDONAREA
SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI

1. Departamentul pentru Rela˛ii Interetnice, structur„ f„r„
personalitate juridic„ Ón cadrul aparatului de lucru al
Guvernului
2. Agen˛ia pentru Strategii Guvernamentale

3. Comisia Na˛ional„ de Prognoz„
4. Institutul Na˛ional de Statistic„
5. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL CULTURII ™I CULTELOR

ORDIN
privind declasarea Morii S„ndulescu, situat„ Ón municipiul T‚rgovi∫te, str. Cri∫an nr. 27,
jude˛ul D‚mbovi˛a
Œn baza art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ∫i ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modific„rile ulterioare,
˛in‚nd seama de dispozi˛iile Ordinului ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ∫i eviden˛„ a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fi∫ei analitice de eviden˛„
a monumentelor istorice ∫i a Fi∫ei minimale de eviden˛„ a monumentelor istorice,
av‚nd Ón vedere Dosarul de declasare nr. 3.910 din 15 iunie 2004, precum ∫i Avizul Comisiei Na˛ionale a
Monumentelor Istorice nr. 173/E din 29 iunie 2004,
ministrul culturii ∫i cultelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Moara S„ndulescu, situat„ Ón municipiul
T‚rgovi∫te, str. Cri∫an nr. 27, jude˛ul D‚mbovi˛a, ∫i av‚nd
p‚n„ la data prezentului ordin regimul juridic de monument
istoric Ón lista monumentelor istorice a jude˛ului D‚mbovi˛a
(cod list„/2004 DB-II-m-B-20900), se declaseaz„.

Art. 2. — Direc˛ia pentru Cultur„, Culte ∫i Patrimoniul
Cultural Na˛ional D‚mbovi˛a va Óndeplini procedurile de
comunicare Ón termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ∫i cultelor,
Monica Octavia Musc„
Bucure∫ti, 17 ianuarie 2005.
Nr. 2.010.
MINISTERUL CULTURII ™I CULTELOR

ORDIN
privind declasarea imobilului îCasa Pricop“, situat Ón municipiul Vaslui,
str. Mihail Kog„lniceanu nr. 31, jude˛ul Vaslui
Œn baza art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ∫i ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modific„rile ulterioare,
˛in‚nd seama de dispozi˛iile Ordinului ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ∫i eviden˛„ a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fi∫ei analitice de eviden˛„
a monumentelor istorice ∫i a Fi∫ei minimale de eviden˛„ a monumentelor istorice,
av‚nd Ón vedere Dosarul de declasare nr. 3.822 din 14 iunie 2004, precum ∫i Avizul Comisiei Na˛ionale a
Monumentelor Istorice nr. 201/E din 29 iunie 2004,
ministrul culturii ∫i cultelor

emite urm„torul ordin:

Art. 1. — Imobilul îCasa Pricop“, situat Ón municipiul
Vaslui, str. Mihail Kog„lniceanu nr. 31, jude˛ul Vaslui, ∫i
av‚nd p‚n„ la data prezentului ordin regimul juridic de
monument istoric Ón lista monumentelor istorice a jude˛ului
Vaslui (cod list„/2004 VS-II-m-B-06699), se declaseaz„.

Art. 2. — Direc˛ia pentru Cultur„, Culte ∫i Patrimoniul
Cultural Na˛ional Vaslui va Óndeplini procedurile de
comunicare Ón termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ∫i cultelor,
Monica Octavia Musc„
Bucure∫ti, 25 ianuarie 2005.
Nr. 2.015.
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MINISTERUL CULTURII ™I CULTELOR

ORDIN
privind declasarea par˛ial„ a imobilului îCasa Cosma Marian“, situat Ón municipiul T‚rgovi∫te,
Calea Domneasc„ nr. 129, jude˛ul D‚mbovi˛a
Œn baza art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) ∫i ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, cu modific„rile ulterioare,
˛in‚nd seama de dispozi˛iile Ordinului ministrului culturii ∫i cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor
metodologice de clasare ∫i eviden˛„ a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fi∫ei analitice de eviden˛„
a monumentelor istorice ∫i a Fi∫ei minimale de eviden˛„ a monumentelor istorice,
av‚nd Ón vedere Dosarul de declasare nr. 5.892 din 5 octombrie 2004, precum ∫i Avizul Comisiei Na˛ionale a
Monumentelor Istorice nr. 333/E din 25 noiembrie 2004,
ministrul culturii ∫i cultelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — La imobilul îCasa Cosma Marian“, situat Ón
municipiul T‚rgovi∫te, Calea Domneasc„ nr. 129, jude˛ul
D‚mbovi˛a, ∫i av‚nd p‚n„ la data prezentului ordin regimul
juridic de monument istoric Ón lista monumentelor istorice a
jude˛ului D‚mbovi˛a (cod list„/2004 DB-II-m-B-17228), se
declaseaz„ suprastructura, reprezent‚nd parterul casei, iar

beciul se p„streaz„ Ónscris Ón lista monumentelor istorice,
Ón categoria de monument istoric grupa B.
Art. 2. — Direc˛ia pentru Cultur„, Culte ∫i Patrimoniul
Cultural Na˛ional D‚mbovi˛a va Óndeplini procedurile de
comunicare Ón termen de cel mult 30 de zile de la data
emiterii prezentului ordin.

Ministrul culturii ∫i cultelor,
Monica Octavia Musc„
Bucure∫ti, 25 ianuarie 2005.
Nr. 2.016.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 204/10.III.2005 con˛ine 8 pagini.

Pre˛ul: 5.500 lei vechi/0,55 lei noi

&JUYDGY|013032]
ISSN 1453—4495

