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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 21/2005
pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului
nr. 21 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.17 din Legea

nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 387/9.V.2005

1. La articolul I, punctul 2, alineatul (1) al articolului 60
va avea urm„torul cuprins:
îArt. 60. — (1) Constituie contraven˛ii ∫i se
sanc˛ioneaz„ urm„toarele fapte:
a) Ónc„lcarea prevederilor art. 17 alin. (2), ale art. 18,
31, 38 ∫i ale art. 49 alin. (2) se sanc˛ioneaz„ cu amend„
de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicat„ persoanelor
fizice sau juridice;
b) Ónc„lcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, 30,
art. 32 alin. (2), art. 43, art. 44 alin. (3), art. 46, art. 47
alin. (11)—(5), ale art. 48, 50, 52 ∫i 53 se sanc˛ioneaz„ cu
amend„ de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicat„
persoanelor fizice sau juridice;
c) Ónc„lcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin
nerespectarea prevederilor din autoriza˛ia special„ de
transport emis„ pentru dep„∫irea maselor ∫i/sau
dimensiunilor maxime admise se sanc˛ioneaz„ cu amend„
de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicat„
transportatorului, a∫a cum este men˛ionat Ón autoriza˛ia
special„ de transport;
d) Ónc„lcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin
efectuarea transporturilor cu dep„∫irea masei totale ∫i/sau
a dimensiunilor maxime admise, f„r„ autoriza˛ie special„ de
transport eliberat„ de administratorul drumului, se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 50.000.000 lei la
60.000.000 lei, aplicat„ operatorului de transport, astfel
cum este men˛ionat Ón licen˛a de transport, sau
de˛in„torului vehiculului, astfel cum este men˛ionat Ón
certificatul de Ónmatriculare a vehiculului;
e) Ónc„lcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin
efectuarea transporturilor cu dep„∫irea masei maxime
admise pe axe p‚n„ la masa maxim„ ce poate fi
autorizat„, f„r„ autoriza˛ie special„ de transport, se
sanc˛ioneaz„ cu avertisment scris sau cu amend„ de la

5.000.000 lei la 20.000.000 lei, aplicat„ operatorului de
transport, astfel cum este men˛ionat Ón licen˛a de transport,
sau de˛in„torului vehiculului, astfel cum este men˛ionat Ón
certificatul de Ónmatriculare a vehiculului;
f) Ónc„lcarea prevederilor art. 41 alin. (1) prin efectuarea
transporturilor cu dep„∫irea masei maxime pe axe ce poate
fi autorizat„, f„r„ autoriza˛ie special„ de transport, se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 60.000.000 lei la
80.000.000 lei, aplicat„ operatorului de transport, astfel
cum este men˛ionat Ón licen˛a de transport, sau
de˛in„torului vehiculului, astfel cum este men˛ionat Ón
certificatul de Ónmatriculare a vehiculului;
g) Ónc„lcarea restric˛iilor de circula˛ie instituite potrivit
art. 44 alin. (2) se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicat„ conduc„torului
auto;
h) refuzul de a se supune verific„rii prin c‚nt„rire ∫i/sau
m„surare a dimensiunilor vehiculului se sanc˛ioneaz„ cu
amend„ de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicat„
conduc„torului auto;
i) blocarea accesului la instala˛iile de c‚nt„rire
apar˛in‚nd administratorului drumului se sanc˛ioneaz„ cu
amend„ de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, aplicat„
conduc„torului auto, dac„ prin aceasta s-a Óncercat
sustragerea sa sau a altor persoane de la obliga˛ia de a
se supune verific„rii prev„zute la lit. h).“
2. La articolul I, punctul 2, la articolul 60, dup„
alineatul (5) se introduce alineatul (5 1 ) cu urm„torul
cuprins:
î(51) Œn cazul Ón care la locul producerii contraven˛iei nu
se g„se∫te un spa˛iu amenajat pentru imobilizarea
vehiculului, trebuie s„ se asigure Ón condi˛ii de siguran˛„,
pe cheltuiala contravenientului, transportul vehiculului p‚n„
la cel mai apropiat spa˛iu.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 3 mai 2005.
Nr. 98.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 aprilie 2005.
Nr. 340.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 112/2004
privind acordarea de c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
a unui Ómprumut Societ„˛ii Comerciale îTractorul UTB“ — S.A. Bra∫ov
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 112 din 16 noiembrie 2004 privind acordarea
de c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a

unui Ómprumut Societ„˛ii Comerciale îTractorul UTB“ —
S.A. Bra∫ov, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DAN RADU RU™ANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 3 mai 2005.
Nr. 99.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 112/2004
privind acordarea de c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
a unui Ómprumut Societ„˛ii Comerciale îTractorul UTB“ — S.A. Bra∫ov
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru respingerea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 112/2004 privind
acordarea de c„tre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor

Statului a unui Ómprumut Societ„˛ii Comerciale îTractorul
UTB“ — S.A. Bra∫ov ∫i se dispune publicarea acestei legi
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 aprilie 2005.
Nr. 341.

DECIZII

ALE

C U R fi I I

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. 155
din 17 martie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 20
din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Aurelia Popa
Daniela Ramona Mari˛iu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, excep˛ie ridicat„ de Georgeta Ion Ón
Dosarul nr. 1.287/2004 al Tribunalului Ialomi˛a — Sec˛ia
civil„.
La apelul nominal este prezent„ personal Georgeta Ion,
lipsind partea Mihail Vin˛eanu, fa˛„ de care procedura de
citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, autorul excep˛iei
solicit„ admiterea excep˛iei, deoarece dispozi˛iile de lege
criticate vin Ón contradic˛ie cu prevederile art. 21 din
Constitu˛ie referitoare la liberul acces la justi˛ie. Astfel, plata
unor taxe judiciare, precum ∫i faptul c„ acestea trebuie s„
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fie achitate anticipat, f„r„ a se ˛ine seama de
circumstan˛ele speciale ale cauzei, Óncalc„ dreptul de liber
acces la justi˛ie garantat de art. 21 din Constitu˛ie.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„. Arat„ c„ dispozi˛iile de lege criticate au mai
f„cut obiectul excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Constitu˛ional„ statu‚nd, de exemplu, prin Decizia nr. 87
din 27 februarie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 214 din 1 aprilie 2003, ∫i Decizia
nr. 499 din 16 noiembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 99 din 31 ianuarie 2005,
c„ acestea sunt constitu˛ionale. Nici o dispozi˛ie
constitu˛ional„ nu interzice stabilirea taxelor de timbru Ón
justi˛ie, fiind justificat ca persoanele care se adreseaz„
autorit„˛ilor judec„tore∫ti s„ contribuie la acoperirea
cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justi˛ie. Regula
este cea a timbr„rii ac˛iunilor Ón justi˛ie, excep˛iile fiind
posibile numai Ón m„sura Ón care sunt stabilite de legiuitor.
Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justi˛ie sunt
cheltuieli publice, la a c„ror acoperire, potrivit Constitu˛iei,
cet„˛enii sunt obliga˛i s„ contribuie prin impozite ∫i taxe,
stabilite Ón condi˛iile legii.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 22 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.287/2004, Tribunalul Ialomi˛a — Sec˛ia civil„
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 21 din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Excep˛ia a
fost ridicat„ de Georgeta Ion prin procurator Liga
Democratic„ pentru Dreptate din Rom‚nia, cu prilejul
solu˛ion„rii unei ac˛iuni civile.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ nivelul ridicat al unor taxe
judiciare, precum ∫i faptul c„ acestea trebuie s„ fie
achitate anticipat, f„r„ a se ˛ine seama de circumstan˛ele
speciale ale cauzei, Óncalc„ dreptul de liber acces la justi˛ie
garantat de art. 21 din Constitu˛ie. Totodat„, nu se men˛ine
un just echilibru Óntre interesul statului de a colecta taxele
judiciare de timbru ∫i interesul particularilor afla˛i Ón situa˛ii
deosebite din punct de vedere financiar de a introduce o
ac˛iune Ón fa˛a instan˛ei. Perioada de plat„ a acestor taxe
fiind foarte scurt„, impunerea lor constituie o restr‚ngere
dispropor˛ionat„ adus„ Ónsu∫i dreptului de acces la
judecat„, ceea ce reprezint„ o Ónc„lcare a art. 6 paragraful 1
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale. Œn acest sens invoc„ ∫i hot„r‚rea
Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului din cauza Kreuz
contra Poloniei din 19 iunie 2001.
Tribunalul Ialomi˛a — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„, de∫i
autorul excep˛iei se refer„ la art. 21 din Legea
nr. 146/1997, motivarea Ón fapt a excep˛iei are Ón vedere
dispozi˛iile art. 20 din aceea∫i lege, articol asupra c„ruia
Curtea Constitu˛ional„ s-a pronun˛at prin Decizia nr. 372
din 28 septembrie 2004, statu‚nd c„ liberul acces la
justi˛ie nu Ónseamn„ gratuitatea proceselor.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia ridicat„.
Guvernul apreciaz„ c„, de∫i autorul excep˛iei a invocat
neconstitu˛ionalitatea art. 21 din Legea nr. 146/1997,
motivarea Ón fapt a excep˛iei se refer„ la prevederile
art. 20 din acela∫i act normativ, privitoare la modul de
plat„ a taxei judiciare de timbru. Pe fondul excep˛iei,
consider„ c„ textele de lege criticate nu contravin

dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate. Astfel, dup„ cum s-a
pronun˛at ∫i Curtea Constitu˛ional„ Ón repetate r‚nduri,
accesul liber la justi˛ie nu Ónseamn„ gratuitate, iar
Constitu˛ia nu interzice stabilirea taxelor judiciare de timbru.
Plata acestor taxe reprezint„ contribu˛ia justi˛iabililor la
Ónf„ptuirea actului de justi˛ie, iar pe de alt„ parte, valoarea
lor se poate recupera la sf‚r∫itul procesului, fiind integrat„
Ón valoarea cheltuielilor de judecat„.
Avocatul Poporului arat„ c„ reglementarea prin
dispozi˛iile legale indicate a modului de acordare a
Ónlesnirilor la plata taxelor judiciare de timbru nu contravine
sub nici un aspect principiului egalit„˛ii Ón drepturi a
cet„˛enilor prev„zut Ón art. 16 din Constitu˛ie, ci, dimpotriv„,
d„ expresie acestui principiu, materializ‚nd preocuparea
legiuitorului de a complini insuficien˛a posibilit„˛ilor materiale
ale celor care apeleaz„ la justi˛ie. Consider„ c„ nici critica
fa˛„ de art. 21 din Constitu˛ie nu poate fi re˛inut„,
deoarece dreptul p„r˛ilor de a se adresa justi˛iei pentru
ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i intereselor lor legitime,
precum ∫i dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea
cauzei Óntr-un termen rezonabil nu interzic stabilirea taxelor
de timbru Ón justi˛ie, fiind justificat ca persoanele care se
adreseaz„ autorit„˛ilor judec„tore∫ti s„ contribuie la
acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de
justi˛ie.
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, dispozi˛iile legale criticate, raportate la
prevederile Constitu˛iei, precum ∫i dispozi˛iile Legii
nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Autorul excep˛iei critic„, Ón fa˛a instan˛ei de judecat„,
prevederile art. 21 din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru, Óns„ motivarea Ón fapt a excep˛iei
prive∫te stabilirea nivelului taxelor de timbru ∫i modul de
plat„ al acestora, la care se refer„ art. 20 din acela∫i act
normativ. Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól
constituie, a∫adar, dispozi˛iile art. 20 din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie
1997. Alineatul (5) al acestui articol a fost modificat Ón mai
multe r‚nduri, cea mai recent„ modificare fiind adus„ prin
Ordonan˛a Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 511 din 28 august 2001, aprobat„ prin Legea
nr. 742/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 807 din 17 decembrie 2001. Œn urma acestor
modific„ri, dispozi˛iile criticate au urm„toarea redactare:
— Art. 20: î(1) Taxele judiciare de timbru se pl„tesc
anticipat.
(2) Dac„ taxa judiciar„ de timbru nu a fost pl„tit„ Ón
cuantumul legal, Ón momentul Ónregistr„rii ac˛iunii sau cererii,
ori dac„, Ón cursul procesului, apar elemente care determin„ o
valoare mai mare, instan˛a va pune Ón vedere petentului s„
achite suma datorat„ p‚n„ la primul termen de judecat„. Œn
cazul c‚nd se mic∫oreaz„ valoarea preten˛iilor formulate Ón
ac˛iune sau Ón cerere, dup„ ce a fost Ónregistrat„, taxa judiciar„
de timbru se percepe la valoarea ini˛ial„, f„r„ a se ˛ine seama
de reducerea ulterioar„.
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(3) NeÓndeplinirea obliga˛iei de plat„ p‚n„ la termenul
stabilit se sanc˛ioneaz„ cu anularea ac˛iunii sau a cererii.
(4) Dac„ Ón momentul Ónregistr„rii sale ac˛iunea sau cererea
a fost taxat„ corespunz„tor obiectului s„u ini˛ial, dar a fost
modificat„ ulterior, ea nu va putea fi anulat„ integral, ci va
trebui solu˛ionat„, Ón limitele Ón care taxa judiciar„ de timbru s-a
pl„tit Ón mod legal.
(5) Œn situa˛ia Ón care instan˛a judec„toreasc„ Ónvestit„ cu
solu˛ionarea unei c„i de atac ordinare sau extraordinare
constat„ c„ Ón fazele procesuale anterioare taxa judiciar„ de
timbru nu a fost pl„tit„ Ón cuantumul legal, va dispune obligarea
p„r˛ii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul
hot„r‚rii constituind titlu executoriu. Executarea silit„ a hot„r‚rii
se va efectua prin organele de executare ale unit„˛ilor
teritoriale subordonate Ministerului Finan˛elor Publice Ón a
c„ror raz„ teritorial„ Ó∫i are domiciliul sau sediul debitorul,
potrivit legisla˛iei privind executarea silit„ a crean˛elor
bugetare.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile art. 1
alin. (5), art. 16 alin. (1) ∫i (2), art. 20 alin. (2) ∫i ale
art. 21 din Constitu˛ie, potrivit c„rora:
— Art. 1 alin. (5): îŒn Rom‚nia, respectarea Constitu˛iei, a
suprema˛iei sale ∫i a legilor este obligatorie.“;
— Art. 16 alin. (1) ∫i (2): î(1) Cet„˛enii sunt egali Ón fa˛a
legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.“;
— Art. 20 alin. (2): îDac„ exist„ neconcordan˛e Óntre
pactele ∫i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale
omului, la care Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au
prioritate reglement„rile interna˛ionale, cu excep˛ia cazului Ón
care Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai
favorabile.“;
— Art. 21: î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei
pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor sale
legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.
(3) P„r˛ile au dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea
cauzelor Óntr-un termen rezonabil.
(4) Jurisdic˛iile speciale administrative sunt facultative ∫i
gratuite.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ accesul liber la justi˛ie, consacrat de art. 21
din Constitu˛ie, nu Ónseamn„ gratuitate. Nici o dispozi˛ie
constitu˛ional„ nu interzice stabilirea taxelor de timbru Ón
justi˛ie, fiind justificat ca persoanele care se adreseaz„
autorit„˛ilor judec„tore∫ti s„ contribuie la acoperirea
cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justi˛ie. Regula
este cea a timbr„rii ac˛iunilor Ón justi˛ie, excep˛iile fiind
posibile numai Ón m„sura Ón care sunt stabilite de legiuitor.
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Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justi˛ie sunt
cheltuieli publice, la a c„ror acoperire, potrivit art. 56
alin. (1) din Constitu˛ie, cet„˛enii sunt obliga˛i s„ contribuie
prin impozite ∫i taxe, stabilite Ón condi˛iile legii. At‚t
obliga˛ia de plat„ a taxelor judiciare, c‚t ∫i excep˛iile
stabilite de lege se aplic„ deopotriv„ tuturor cet„˛enilor
afla˛i Ón situa˛ii identice, precum ∫i tuturor litigiilor de
aceea∫i natur„, neexist‚nd discrimin„ri sau privilegii
contrare prevederilor art. 16 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie.
Plata taxelor judiciare de timbru fiind o condi˛ie legal„
pentru Ónceperea proceselor civile, obliga˛ia la plata
anticipat„ a acestor taxe (Ón unele cazuri p‚n„ la un
termen ulterior, stabilit de instan˛a judec„toreasc„) este
justificat„, ca ∫i sanc˛iunea anul„rii ac˛iunii sau cererii, Ón
caz de neplat„ a acestora.
De altfel, Legea nr. 146/1997 prevede Ón art. 21
alin. (1) c„ îInstan˛a judec„toreasc„ poate acorda scutiri,
reduceri, e∫alon„ri sau am‚n„ri pentru plata taxelor judiciare
de timbru Ón condi˛iile art. 74—81 din Codul de procedur„
civil„“, elimin‚nd astfel restr‚ngerea accesului la justi˛ie din
lipsa ori din pu˛in„tatea mijloacelor b„ne∫ti. Pe de alt„
parte, la finalul procesului judiciar, sarcina suport„rii
cheltuielilor judiciare, inclusiv a celor const‚nd Ón plata
taxelor de timbru, revine persoanei care a c„zut Ón preten˛ii
sau care, Ón cauzele nelitigioase, a beneficiat de presta˛iile
efectuate, Ón condi˛iile legii, de organele de justi˛ie.
Œn sensul celor expuse mai sus, Curtea Constitu˛ional„
s-a mai pronun˛at prin Decizia nr. 499 din 16 noiembrie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 99 din 31 ianuarie 2005, Decizia nr. 372 din
28 septembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 936 din 13 octombrie 2004, Decizia
nr. 473 din 4 noiembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 27 din 10 ianuarie 2005, Decizia
nr. 87 din 27 februarie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 214 din 1 aprilie 2003, Decizia
nr. 65 din 11 aprilie 2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 452 din 13 septembrie 2000 ∫i
Decizia nr. 245 din 23 noiembrie 2000, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 158 din
29 martie 2001.
Solu˛ia adoptat„ ∫i considerentele deciziilor citate sunt
valabile ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au ap„rut
elemente noi, de natur„ a determina reconsiderarea
jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.
Œn ceea ce prive∫te invocarea de c„tre autorul excep˛iei
a prevederilor art. 1 alin. (5) ∫i ale art. 20 din Constitu˛ie,
Curtea re˛ine c„ aceste dispozi˛ii constitu˛ionale nu au
relevan˛„ Ón cauza dedus„ controlului.

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. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, excep˛ie ridicat„ de Georgeta Ion Ón Dosarul nr. 1.287/2004 al Tribunalului Ialomi˛a — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 martie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Listei cuprinz‚nd echipamentul complex
pentru procesarea de∫eurilor siderurgice, scutit de la plata taxelor vamale
∫i a taxei pe valoarea ad„ugat„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 7 lit. d) din Ordonan˛a Guvernului nr. 26/1993
privind Tariful vamal de import al Rom‚niei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 102/1994, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 142 lit. j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Lista cuprinz‚nd echipamentul
complex pentru procesarea de∫eurilor siderurgice, scutit de
la plata taxelor vamale ∫i a taxei pe valoarea ad„ugat„,
prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — (1) Autoritatea vamal„ va aplica scutirea de
taxe vamale ∫i de tax„ pe valoarea ad„ugat„ numai Ón
baza unui aviz eliberat de Ministerul Mediului ∫i

Gospod„ririi Apelor. Avizul trebuie s„ confirme utilizarea
echipamentului importat, exclusiv Ón scopul protec˛iei
mediului.
(2) Modelul avizului este prev„zut Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 aprilie 2005.
Nr. 376.

ANEXA Nr. 1
LISTA

cuprinz‚nd echipamentul complex pentru procesarea de∫eurilor siderurgice,
scutit de la plata taxelor vamale ∫i a taxei pe valoarea ad„ugat„
Nr.
crt.

Denumirea echipamentului

Codul tarifar

1.

Sistem integrat de procesare a zgurii compus din:
a) ∫asiu mobil pentru concasorul cu f„lci, concasorul cu f„lci ∫i gr„tar
îGRIZZLY“, banda transportoare pentru desc„rcare ∫i sta˛ia hidraulic„
aferent„;
b) ∫asiu mobil pentru concasorul cu con: concasor cu con ∫i ciur vibrator,
band„ magnetic„ transversal„, band„ transportoare pentru alimentarea
ciurului, band„ transportoare de recirculare;
c) dou„ benzi transportoare la sol pentru frac˛iile dup„ ciuruire, una
prev„zut„ cu tambur magnetic de separare a metalului;
d) panouri electrice aferente Óntregii instala˛ii.

8474.10.00

2.

Grup motor Diesel-generator (grup electrogen) cu puterea peste 75 kVA,
dar sub 375kVA

8502.12.90
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ANEXA Nr. 2
AVIZ Nr. ......../ID/.............

pentru scutirea de taxe vamale ∫i de tax„ pe valoarea ad„ugat„ a echipamentului complex utilizat
exclusiv pentru protec˛ia mediului, conform prevederilor art. 7 lit. d) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al Rom‚niei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 102/1994, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 142 lit. j) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Exemplar destinat:
1. Denumirea agentului economic beneficiar al importului
2. Denumirea agentului economic care efectueaz„ importul
3. Autoritatea central„ care coordoneaz„ activitatea agentului economic beneficiar al importului
4. Codul tarifar ∫i denumirea echipamentelor importate ∫i utilizate exclusiv pentru protec˛ia mediului
5. Detalii privind echipamentele importate ∫i activit„˛ile pe care le vor deservi
6. Documentele care se anexeaz„ (Ón copie)
7. Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor — semn„turi.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al ora∫ului Breaza ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Ora∫ului Breaza, jude˛ul Prahova
Œn 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 unui imobil, 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 Ap„r„rii
Na˛ionale Ón domeniul public al ora∫ului Breaza ∫i Ón

administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Breaza,
jude˛ul Prahova.
Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
prevederilor art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 60 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 28 aprilie 2005.
Nr. 377.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al ora∫ului Breaza ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Ora∫ului Breaza, jude˛ul Prahova
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Cartierul Nistore∫ti, Statul rom‚n,
Ora∫ul Breaza,
Ministerul Ap„r„rii
Jude˛ul Prahova
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Ora∫ul Breaza,
Consiliul Local al
Ora∫ului Breaza,
Jude˛ul Prahova

Codul de clasificare din inventarul
bunurilor aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul public
al statului

— imobil 5.028
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 103.707

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— Suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 2.991 m2;
— Suprafa˛a construit„ = 55 m2;
— Suprafa˛a construit„
desf„∫urat„ = 79 m2.
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ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOT√R¬RE
privind modificarea Regulamentului de ordine interioar„ a instan˛elor judec„tore∫ti
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 155 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 126 alin. (2), coroborat cu art. 132 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„,
av‚nd Ón vedere necesitatea inform„rii continue a magistra˛ilor cu privire la modific„rile legislative,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. I. — Regulamentul de ordine interioar„ a instan˛elor
judec„tore∫ti, aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 159/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004,
modificat prin Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 244/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 14 din 5 ianuarie 2005, ∫i prin Hot„r‚rea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 71/2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 222 din 16
martie 2005, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La articolul 11 alineatul (2), punctul 3 va avea
urm„torul cuprins:
î3. asigur„ informarea zilnic„ a judec„torilor cu privire la
actele normative nou-ap„rute, organizeaz„ studiul
profesional al judec„torilor, urm„re∫te realizarea acestuia ∫i
coordoneaz„ activitatea de unificare a practicii judiciare;“

2. La articolul 13 alineatul (2), punctul 3 va avea
urm„torul cuprins:
î3. asigur„ informarea zilnic„ a judec„torilor cu privire la
actele normative nou-ap„rute, organizeaz„ studiul
profesional al judec„torilor, urm„re∫te realizarea acestuia ∫i
coordoneaz„ activitatea de unificare a practicii judiciare;“
3. La articolul 15 alineatul (2), punctul 1 va avea
urm„torul cuprins:
î1. asigur„ informarea zilnic„ a judec„torilor cu privire la
actele normative nou-ap„rute, organizeaz„ studiul
profesional al judec„torilor, urm„re∫te realizarea acestuia ∫i
coordoneaz„ activitatea de unificare a practicii judiciare;“
4. La articolul 25 punctul 3 va avea urm„torul cuprins:
î3. asigur„ informarea zilnic„ a judec„torilor sec˛iei cu
privire la actele normative nou-ap„rute, organizeaz„ studiul
profesional al judec„torilor sec˛iei, urm„re∫te realizarea
acestuia ∫i coordoneaz„ activitatea de unificare a practicii
judiciare la nivelul sec˛iei;“
Art. II. — Prezenta hot„r‚re va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor dr. Dan Lupa∫cu
Bucure∫ti, 26 aprilie 2005.
Nr. 146.
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