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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 20 alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón
Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Zhang Xinyuan Ón Dosarul
nr. 3.364/2004 al Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
Dezbaterile au avut loc Ón ∫edin˛a public„ din
1 martie 2005 ∫i au fost consemnate Ón Óncheierea de la
acea dat„, c‚nd Curtea a am‚nat pronun˛area la
8 martie 2005, Ón vederea depunerii de concluzii scrise de
c„tre autorul excep˛iei. Pe data de 8 martie 2005, Curtea,
av‚nd nevoie de timp pentru a delibera, a dispus
am‚narea pronun˛„rii la 10 martie 2005.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 27 iulie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 3.364/2004, Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 20 alin. (4) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i
regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia. Excep˛ia a fost ridicat„ de
c„tre Zhang Xinyuan cu prilejul solu˛ion„rii unei pl‚ngeri
Ómpotriva Hot„r‚rii nr. 316.078/h/MR din 10 martie 2004 a
Oficiului Na˛ional pentru Refugia˛i.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile art. 20 alin. (4)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 aduc atingere, sub
aspectul nerespect„rii cerin˛ei termenului rezonabil,
dispozi˛iilor art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie, precum ∫i
dispozi˛iilor art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
care consacr„ dreptul la un proces echitabil. Œn acest sens,
arat„ c„ termenul de 10 zile, Ón care instan˛a trebuie s„
solu˛ioneze pl‚ngerea Ómpotriva hot„r‚rii privind acordarea
statutului de refugiat, este un termen prea scurt, at‚t Ón
raport cu obiectul cauzei îcare oblig„ la o investigare
minu˛ioas„, viz‚nd relevarea ∫i analizarea tuturor
circumstan˛elor ∫i motivelor care l-au determinat pe
reclamant s„ refuze protec˛ia ˛„rii de origine ∫i s„ solicite
protec˛ia Rom‚niei“, c‚t ∫i cu dificultatea administr„rii
probatoriului. Consecin˛a este aceea c„, Ón imposibilitate de
a parcurge toate etapele cercet„rii judec„tore∫ti, at‚t

magistratul, c‚t ∫i p„r˛ile se v„d obliga˛i fie s„ renun˛e la
unele etape, precum administrarea probelor, fie s„ le
parcurg„ Ón mare vitez„, realiz‚ndu-se astfel îun proces
pur formal“ Ón care reclamantul este prejudiciat. Œn
concep˛ia autorului excep˛iei, dreptul la un proces echitabil
impune îposibilitatea efectiv„ ∫i real„ de exercitare a
dreptului la justi˛ie ∫i de participare direct„ la propriul
proces, cu respectarea tuturor drepturilor procesuale,
inclusiv a dreptului de ap„rare ∫i la administrarea Óntregului
probatoriu necesar dovedirii temeiurilor cauzei sale [...]“, iar
exigen˛ele impuse de legiuitor trebuie s„ fie Óndeajuns de
rezonabile Ónc‚t s„ nu antreneze Óns„∫i existen˛a dreptului.
Aceast„ interpretare a cerin˛ei termenului rezonabil ∫i-o
Óntemeiaz„ pe solu˛ia pronun˛at„ Ón cauza Airey contra
Irlandei (1979), Ón care Curtea European„ a Drepturilor
Omului a statuat c„ îun obstacol de fapt poate s„ Óncalce
prevederile Conven˛iei Ón aceea∫i m„sur„ ca un obstacol
juridic“. Œn sf‚r∫it, Ón sprijinul celor ar„tate, aminte∫te ∫i
faptul c„, potrivit dispozi˛iilor art. 20 alin. (5) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000, hot„r‚rea instan˛ei de fond este
definitiv„ ∫i irevocabil„. De asemenea, arat„ c„, Ón cauz„,
sunt implicate ∫i interesele copilului minor al reclamantei,
n„scut Ón Rom‚nia Ón 2003, ca urmare a unei leg„turi
extramaritale, ceea ce Óncalc„ prevederile Regulamentului
planific„rii familiale din China, implic‚nd consecin˛e grave
at‚t asupra mamei, autor al excep˛iei, c‚t ∫i asupra
copilului, c„ruia nu i se poate Ónregistra na∫terea ∫i nici
emite actele de identitate.
Judec„toria Sectorului 5 Bucure∫ti, ˛in‚nd seama de
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón care s-a statuat c„
prevederile legale criticate nu contravin cerin˛ei solu˛ion„rii
cauzelor Óntr-un termen rezonabil ∫i nici principiului
Ónf„ptuirii justi˛iei Ón numele legii, al independen˛ei
judec„torilor ∫i al supunerii lor numai legii, apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„. Œn
leg„tur„ cu dispozi˛iile art. 20 alin. (5) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000, arat„ c„ îtextul legal d„ petentului
posibilitatea de a formula pl‚ngere Ón fa˛a instan˛elor
judec„tore∫ti cu privire la hot„r‚rea pronun˛at„ de Oficiul
Na˛ional pentru Refugia˛i ∫i de a beneficia pe tot parcursul
acestei proceduri de toate garan˛iile necesare asigur„rii
unui proces echitabil“. Œn acest sens, invoc„ ∫i faptul c„
dispozi˛iile art. 6 paragraful 1 ∫i art. 13 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale nu prev„d dreptul la un dublu grad de
jurisdic˛ie dec‚t Ón materie penal„. Œn sf‚r∫it, men˛ioneaz„
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón care s-a statuat c„,
potrivit dispozi˛iilor constitu˛ionale, competen˛a instan˛elor
judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt stabilite prin
lege, iar p„r˛ile interesate ∫i Ministerul Public trebuie s„ se
supun„ acesteia Ón exercitarea c„ilor de atac Ómpotriva
hot„r‚rilor judec„tore∫ti.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
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pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Guvernul apreciaz„ c„ textul de lege criticat nu
contravine dispozi˛iilor constitu˛ionale invocate. Astfel,
referindu-se la critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 20 alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 Ón
raport cu prevederile art. 21 alin. (3) din Constitu˛ie, arat„
c„ legisla˛ia rom‚n„ referitoare la acordarea statutului de
refugiat confer„ celui ce solicit„ acest statut toate garan˛iile
prev„zute de actele interna˛ionale care reglementeaz„
acest domeniu. Œn acest sens, men˛ioneaz„ Conven˛ia de
la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugia˛ilor, act
ce nu indic„ o procedur„ de urmat Ón vederea stabilirii
statutului de refugiat, l„s‚nd statelor competen˛a de a
stabili cadrul procedural cel mai adecvat ∫i mai adaptat
sistemului administrativ ∫i jurisdic˛ional intern. Prevederi
asem„n„toare se reg„sesc ∫i Ón îManualul privind
procedurile ∫i criteriile de determinare a statutului de
refugiat“, elaborat de Œnaltul Comisariat pentru Refugia˛i,
care oblig„ statele s„ acorde solicitan˛ilor un minimum de
garan˛ii, ∫i anume posibilitatea formul„rii unei pl‚ngeri
Ómpotriva actului prin care se refuz„ acordarea statutului de
refugiat, precum ∫i posibilitatea de a r„m‚ne pe teritoriul
statului c„ruia Ói solicit„ acordarea statutului de refugiat, pe
durata solu˛ion„rii acestei pl‚ngeri. De asemenea, potrivit
art. 21 din Directiva 2003/9/CE privind normele minimale
de examinare a cererilor de acordare a statutului de
refugiat, statele membre ale Uniunii Europene trebuie s„
prevad„ posibilitatea ca deciziile negative s„ fie contestate,
conform procedurilor prev„zute de dreptul na˛ional, trebuind
totu∫i, Ón ultim„ instan˛„, ca decizia s„ fac„ obiectul unui
control judiciar. De asemenea, Guvernul observ„ c„ nici
unul dintre aceste acte interna˛ionale nu interzice statelorp„r˛i s„ stabileasc„ norme procedurale Ón materia
examin„rii cererilor de acordare a statutului de refugiat,
care s„ prevad„ anumite termene de solu˛ionare. Œn ceea
ce prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate raportat„ la
prevederile art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
re˛ine c„, Ón jurispruden˛a Cur˛ii Europene a Drepturilor
Omului, conceptul de îtermen rezonabil“ presupune ca
procedura Ón fa˛a instan˛elor s„ nu prezinte Ónt‚rzieri,
tergivers„ri pentru care autorit„˛ile statale s„ fie
responsabile. Œn acest sens, aminte∫te cazurile Bottazzi
contra Italiei (1999), Kudla contra Poloniei (2000), Yagtzilar ∫i
al˛ii contra Greciei (2001) ∫i Rouard contra Belgiei (2004).
A∫a fiind, apreciaz„ c„ textul de lege criticat nu poate fi
interpretat dec‚t ca o expresie a voin˛ei legiuitorului de a
r„spunde acestor exigen˛e. Œn fine, referindu-se la
dispozi˛iile constitu˛ionale care consacr„ dreptul la un
proces echitabil, apreciaz„ c„ termenul de 10 de zile Ón
care urmeaz„ s„ fie solu˛ionat„ pl‚ngerea are caracter de
recomandare, neexist‚nd nici un impediment ca p„r˛ile s„
solicite ∫i s„ ob˛in„ administrarea unui amplu probatoriu ∫i
desf„∫urarea unei cercet„ri judec„tore∫ti minu˛ioase. C‚t
prive∫te cerin˛a ca procedura judiciar„ av‚nd ca obiect
examinarea pl‚ngerii Ómpotriva deciziei organului
administrativ prin care s-a respins cererea de acordare a
statutului de refugiat s„ fie efectiv„, precizeaz„ c„, Ón
jurispruden˛a sa, Curtea European„ a Drepturilor Omului se
limiteaz„ la a obliga statele-p„r˛i s„ confere acestei
proceduri judiciare un caracter suspensiv de executare a
deciziei negative a organului administrativ, a∫a cum reiese
din cauza Conka contra Belgiei (2002).

3

Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
constitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„. Œn acest sens, arat„
c„ textul de lege criticat nu opre∫te p„r˛ile interesate de a
apela la instan˛ele judec„tore∫ti, de a fi ap„rate ∫i de a se
prevala de toate garan˛iile procesuale care condi˛ioneaz„,
Óntr-o societate democratic„, desf„∫urarea unui proces
echitabil. Din contr„, apreciaz„ c„ instituirea unor termene
mai scurte d„ expresie preocup„rii legiuitorului de a
asigura solu˛ionarea cauzei Óntr-un termen rezonabil.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i 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˛ia Rom‚niei, 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. 20 alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón
Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 436 din 3 septembrie 2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, dispozi˛ii potrivit c„rora: îInstan˛a
solu˛ioneaz„ pl‚ngerea Ón termen de 10 zile ∫i pronun˛„ o
hot„r‚re motivat„, prin care:
a) respinge pl‚ngerea pentru cel pu˛in unul dintre motivele
prev„zute la art. 18 alin. (1);
b) admite pl‚ngerea ∫i dispune ca structura competent„ a
Oficiului Na˛ional pentru Refugia˛i care a emis hot„r‚rea s„
analizeze cererea Ón procedur„ ordinar„.“
Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor texte de lege,
autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor art. 21
alin. (3) din Constitu˛ie, potrivit c„rora îP„r˛ile au dreptul la
un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen
rezonabil“.
De asemenea, critica de neconstitu˛ionalitate este
raportat„ ∫i la prevederile art. 6 paragraful 1 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, care prev„d c„ îOrice persoan„ are dreptul la
judecarea Ón mod echitabil, Ón mod public ∫i Óntr-un termen
rezonabil a cauzei sale, de c„tre o instan˛„ independent„ ∫i
impar˛ial„, instituit„ de lege, care va hot„rÓ fie asupra Ónc„lc„rii
drepturilor ∫i obliga˛iilor sale cu caracter civil, fie asupra
temeiniciei oric„rei acuza˛ii Ón materie penal„ Óndreptate
Ómpotriva sa. [...]“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„, ulterior sesiz„rii sale, Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, textul
de lege criticat fiind preluat, f„r„ modific„ri, Ón cuprinsul
art. 21 alin. (4).
Œn aceste condi˛ii, Curtea Constitu˛ional„ urmeaz„ s„ se
pronun˛e asupra acestui articol de lege.
Prevederile legale ce fac obiectul excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate au mai fost supuse controlului de
constitu˛ionalitate prin raportare la acelea∫i dispozi˛ii
constitu˛ionale invocate ∫i Ón prezenta cauz„, Curtea
pronun˛‚ndu-se prin Decizia nr. 389 din 30 septembrie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.077 din 19 noiembrie 2004, Ón sensul respingerii
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criticilor de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiate. Cu acel
prilej Curtea a statuat c„ stabilirea termenului de 10 zile
pentru solu˛ionarea pl‚ngerii înu este de natur„ s„
impieteze asupra independen˛ei judec„torilor ∫i nu
reprezint„ un impediment Ón deplina exercitare a drepturilor
de care pot beneficia str„inii care urmeaz„ procedura de
acordare a unei forme de protec˛ie din partea statului
rom‚n“.
Al„turi de aceste argumente Curtea re˛ine ∫i faptul c„
termenul instituit de art. 21 alin. (4) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 este un termen relativ sub
aspectul sanc˛iunilor pe care le implic„ nerespectarea sa.
A∫a fiind, Ón cazul dep„∫irii sale, validitatea actelor de
procedur„ nu este afectat„, ci, eventual, pot fi sanc˛ionate
doar persoanele care au tergiversat nejustificat Óndeplinirea
acestor acte. Œn consecin˛„, acest termen este conceput s„
vin„ Ón sprijinul persoanelor care solicit„ acordarea
statutului de refugiat ∫i ale c„ror cauze comport„ o urgen˛„
evident„, prin asigurarea unui proces rapid.
De asemenea, Curtea constat„ c„ textul de lege criticat
se circumscrie condi˛iei termenului rezonabil, a∫a cum
apare acesta Ón interpretarea Cur˛ii Europene a Drepturilor

Omului. Astfel, observ„ c„ Ón nici una dintre cauzele
supuse judec„˛ii Cur˛ii de la Strasbourg aceast„ cerin˛„ nu
a fost interpretat„ Ón sensul obliga˛iei statelor ∫i a
autorit„˛ilor de a asigura un proces mai lung. Din contr„,
solu˛ia constant„ a fost aceea c„ îjusti˛ia nu trebuie
realizat„ cu Ónt‚rzieri de natur„ s„-i compromit„ eficacitatea
∫i credibilitatea“, sens Ón care pot fi amintite hot„r‚rile
pronun˛ate Ón cauzele Moreira de Azevedo contra Portugaliei
(1990) ∫i H. contra Fran˛ei (1989).
Œn sf‚r∫it, faptul c„ instan˛a de judecat„ a Ón˛eles s„
renun˛e la unele etape, precum administrarea probelor, fie
s„ le parcurg„ Ón mare vitez„, realiz‚nd astfel îun proces
pur formal“, a∫a cum sus˛ine autorul excep˛iei, reprezint„ o
chestiune de aplicare a legii ce nu intr„ in competen˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale.
De asemenea, instan˛a de contencios constitu˛ional nu
se poate pronun˛a dec‚t cu privire la constitu˛ionalitatea
prevederilor legale supuse controlului, astfel Ónc‚t
Ómprejur„rile de fapt ale cauzei, precum cea privind
interesele copilului minor al autorului excep˛iei, nu pot fi
re˛inute Ón solu˛ionarea excep˛iei.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 21 alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Zhang Xinyuan Ón Dosarul nr. 3.364/2004 al
Judec„toriei Sectorului 5 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 10 martie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea particip„rii Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii
∫i Coopera˛ie la organizarea Conven˛iei Mondiale a Œntreprinderilor Mici ∫i Mijlocii
∫i a contribu˛iei la cheltuielile aferente
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ participarea Agen˛iei Na˛ionale
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie la
organizarea Conven˛iei Mondiale a Œntreprinderilor Mici ∫i
Mijlocii, la Bucure∫ti, Ón primul semestru al anului 2005, ∫i
cuantumul cheltuielilor sus˛inute de la bugetul de stat

pentru coorganizarea evenimentului, prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Coorganizarea evenimentului se va realiza Ón baza
unui protocol de colaborare Óncheiat Óntre Agen˛ia Na˛ional„
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie ∫i Consiliul
Na˛ional al Œntreprinderilor Private Mici ∫i Mijlocii din
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Rom‚nia, Ón termen de 30 de zile de la intrarea Ón vigoare
a prezentei hot„r‚ri.
Art. 2. — Contribu˛ia Agen˛iei Na˛ionale pentru
Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie la organizarea

evenimentului este de 2 miliarde lei ∫i se asigur„ din
bugetul Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i
Mijlocii ∫i Coopera˛ie pe anul 2005, capitolul 69.01 îAlte
ac˛iuni economice“, titlul 20 îCheltuieli materiale ∫i servicii“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 5 mai 2005.
Nr. 389.
ANEX√

CUANTUMUL
cheltuielilor sus˛inute de la bugetul de stat pentru coorganizarea Conven˛iei Mondiale
a Œntreprinderilor Mici ∫i Mijlocii
Codul

69.01
01
20
3007

Denumirea

Alte ac˛iuni economice
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale ∫i servicii
Alte cheltuieli, din care:
1. tip„rituri pentru promovarea evenimentului (pliante, afi∫e, bannere,
bro∫uri, catalog firme)
2. Ónchirierea s„lilor pentru desf„∫urarea sesiunilor de lucru ∫i a
echipamentului aferent
3. organizarea de mese festive

Suma prev„zut„
(lei)

2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
500.000.000
750.000.000
750.000.000

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Procedurilor privind accesul la m„surile pentru stimularea
ocup„rii for˛ei de munc„, modalit„˛ile de finan˛are ∫i instruc˛iunile de implementare a acestora,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 377/2002
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Procedurile privind accesul la m„surile pentru
stimularea ocup„rii for˛ei de munc„, modalit„˛ile de
finan˛are ∫i instruc˛iunile de implementare a acestora,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 377/2002, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 310 din
10 mai 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 59 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 59. — Beneficiarii serviciilor de consultan˛„ ∫i
asisten˛„ pentru Ónceperea unei activit„˛i independente sau
pentru ini˛ierea unei afaceri sunt persoanele prev„zute la
art. 71 din lege.“

2. Alineatul (1) al articolului 60 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 60. — (1) Serviciile de consultan˛„ ∫i asisten˛„
pentru Ónceperea unei activit„˛i independente sau pentru
ini˛ierea unei afaceri se acord„ gratuit, la cerere:
a) persoanelor prev„zute la art. 16 din lege, o singur„
dat„, pentru fiecare perioad„ Ón care se afl„ Ón c„utarea
unui loc de munc„;
b) persoanelor care au calitatea de asigurat Ón sistemul
asigur„rilor pentru ∫omaj, o singur„ dat„, pentru fiecare
perioad„ Ón care au calitatea de asigurat;
c) studen˛ilor care solicit„ acordarea de credite cu
dob‚nd„ avantajoas„ din bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj,
conform art. 86 alin. (4) din lege.“
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3. Dup„ alineatul (2) al articolului 64 se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Persoanele care au calitatea de asigurat Ón sistemul
asigur„rilor pentru ∫omaj vor depune cererea prev„zut„ la
alin. (1), Ónso˛it„ de copia actului Ón baza c„ruia Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea, pentru persoanele asigurate Ón mod
obligatoriu prin efectul legii, respectiv contractul de
asigurare pentru ∫omaj, Ón cazul persoanelor asigurate pe
baz„ de contract.“
4. Titlul sec˛iunii a 3-a a capitolului VII va avea
urm„torul cuprins:
îSUBVENﬁII

acordate angajatorilor care Óncadreaz„ Ón munc„ persoane
Ón v‚rst„ de peste 45 de ani sau unici Óntre˛in„tori de familie,
precum ∫i angajatorilor care, Ón raport cu num„rul de angaja˛i,
nu au obliga˛ia de a Óncadra Ón munc„ persoane cu handicap
∫i Óncadreaz„ persoane din aceast„ categorie.“

5. La articolul 103, litera b) va avea urm„torul cuprins:
îb) angajatorii care, Ón raport cu num„rul de angaja˛i, nu
au obliga˛ia, potrivit legii, de a Óncadra Ón munc„ persoane

cu handicap ∫i Óncadreaz„ pe durat„ nedeterminat„
persoane din aceast„ categorie;“.
6. Dup„ articolul 103 se introduce un nou articol,
articolul 1031, cu urm„torul cuprins:
îArt. 1031. — Prin angajatori care nu au obliga˛ia, potrivit
legii, de a Óncadra Ón munc„ persoane cu handicap se Ón˛elege
acei angajatori care, Ón raport cu num„rul de angaja˛i, nu
intr„ sub inciden˛a prevederilor art. 42 alin. (1) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999 privind
protec˛ia special„ ∫i Óncadrarea Ón munc„ a persoanelor cu
handicap, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 519/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 377/2002 pentru
aprobarea Procedurilor privind accesul la m„surile pentru
stimularea ocup„rii for˛ei de munc„, modalit„˛ile de
finan˛are ∫i instruc˛iunile de implementare a acestora,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 310
din 10 mai 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i cu cele aduse prin prezenta hot„r‚re, va fi
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 5 mai 2005.
Nr. 410.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ónl„turarea unor efecte ale calamit„˛ilor naturale
produse Ón jude˛ul Timi∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ alocarea sumei de 10.000.000 mii lei
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut
Ón bugetul de stat pe anul 2005, bugetului propriu al
jude˛ului Timi∫, pentru realizarea m„surilor urgente privind
deratizarea ∫i dezinfectarea zonelor inundate Ón a
doua jum„tate a lunii aprilie 2005.

Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 12 mai 2005.
Nr. 416.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar de urgen˛„ pentru jude˛ul Timi∫
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992
privind rezervele de stat, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se acord„ un ajutor umanitar de urgen˛„, cu
titlu gratuit, Ón limita sumei de 5 miliarde lei, const‚nd Ón
150 tone motorin„ necesar„ func˛ion„rii utilajelor de
drenare a apelor din zonele afectate de inunda˛ii, Ón
vederea cre„rii condi˛iilor necesare revenirii popula˛iei
sinistrate Ón localit„˛ile evacuate din jude˛ul Timi∫.
Art. 2. — (1) Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat va sc„dea din gestiune la pre˛ul de Ónregistrare, prin
contul îFinan˛area din bugetul de stat privind anii
preceden˛i ∫i alte surse“, respectiv îVenituri proprii din anii
preceden˛i ∫i alte surse“, dup„ caz, cantitatea produsului
aprobat„ a fi scoas„ din rezervele de stat, potrivit prezentei
hot„r‚ri, pe baza avizelor de expedi˛ie ∫i a proceselorverbale de predare-primire semnate de Ómputernici˛ii
desemna˛i de Prefectura Jude˛ului Timi∫.
(2) ReÓntregirea stocului de motorin„ cu cantitatea de
150 tone se va face Ón anul 2006, finan˛area fiind asigurat„ din
bugetul aprobat Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat.
Art. 3. — (1) Transportul produsului p‚n„ la locul indicat
de Prefectura Jude˛ului Timi∫ se va efectua Ón regim de
urgen˛„, cu mijloace auto specializate ale unor societ„˛i

comerciale angajate de Administra˛ia Na˛ional„ a
Rezervelor de Stat.
(2) Cheltuielile legate de Ónc„rcarea ∫i transportul
produsului se suport„ de c„tre Administra˛ia Na˛ional„ a
Rezervelor de Stat, Ón limita bugetului aprobat.
(3) Distribuirea produsului se va face de c„tre
Prefectura Jude˛ului Timi∫, prin persoane anume
Ómputernicite.
(4) Schimbarea, sub orice form„, a destina˛iei produsului
acordat ca ajutor din rezervele de stat este interzis„ ∫i
atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, administrativ„,
disciplinar„ sau penal„.
Art. 4. — (1) Prefectura Jude˛ului Timi∫ va justifica
distribuirea produsului scos din rezervele de stat Ón
condi˛iile prezentei hot„r‚ri, conform prevederilor art. 7 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, Ón
prim„ interven˛ie, a ajutoarelor umanitare popula˛iei
sinistrate, ca urmare a unor situa˛ii excep˛ionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
p„strate la sediul Prefecturii Jude˛ului Timi∫ Ón vederea
punerii lor la dispozi˛ie organelor de control abilitate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 12 mai 2005.
Nr. 417.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Br„ila
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru sus˛inerea sistemului de
protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de
5.000.000 mii lei pentru jude˛ul Br„ila, din Fondul de

rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului local al comunei M„xineni, jude˛ul Br„ila, pentru
finan˛area unor cheltuieli urgente.
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Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se utilizeaz„ de
c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.

Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 12 mai 2005.
Nr. 418.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ pentru hidroizolarea tunelurilor
pentru c„i de comunica˛ie cu folii din mase plastice“, indicativ NE 031-04
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 5 din 27 iulie 2004 al Comitetului Tehnic de Specialitate — CTS 5
∫i Procesul-verbal de avizare nr. 56 din 15 octombrie 2004 al Comitetului Tehnic de Coordonare General„,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îNormativ
pentru hidroizolarea tunelurilor pentru c„i de comunica˛ie cu
folii din mase plastice“, indicativ NE 031-04, elaborat„ de
c„tre Institutul de Studii ∫i Proiect„ri C„i Ferate — ISPCF
S.A., prev„zut„ Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
30 de zile de la data public„rii.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
orice dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 15 februarie 2005.
Nr. 177.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 406 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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