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ACTE ALE PARLAMENTULUI ROM¬NIEI
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

DECIZIE
privind convocarea Camerei Deputa˛ilor ∫i a Senatului
Ón sesiune extraordinar„
Av‚nd Ón vedere cererea birourilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
∫i Senatului,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 66 alin. (2) ∫i (3) ∫i ale art. 147 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 2 din Regulamentul
∫edin˛elor comune ale Camerei Deputa˛ilor ∫i Senatului,
Camera Deputa˛ilor ∫i Senatul se convoac„ Ón sesiune extraordinar„ Ón
ziua de miercuri, 13 iulie 2005, ora 9,00, pentru reexaminarea dispozi˛iilor
constatate ca fiind neconstitu˛ionale din Legea privind reforma Ón domeniile
propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, asupra c„reia
Guvernul ∫i-a angajat r„spunderea Ón condi˛iile art. 114 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 1.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 312
din 14 iunie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 174
din Codul de procedur„ penal„
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Marinela Minc„
Marieta Safta

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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. 174 din Codul de procedur„
penal„, excep˛ie ridicat„ de Paula Florica ™erb ∫i Vasile
Beleca Ón Dosarul nr. 1.025/2004 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie
∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
La apelul nominal r„spund autorii excep˛iei, prin avocat
Nicolae Bulai, lipsind p„r˛ile Societatea Comercial„ îNeptun“ — S.A.
din C‚mpina, Societatea Comercial„ îElectroutilaj“ — S.A.

din C‚mpina, Societatea Comercial„ îMetaleuroest“ — S.R.L.
din C‚mpina, Societatea Comercial„ îFotbal Petrolul
Ploie∫ti“ — S.R.L. ∫i Societatea Comercial„ îAproved
Construct“ — S.R.L. prin lichidator Societatea Comercial„
îExpert“ — S.A. din Arad, fa˛„ de care procedura de citare
a fost legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul, reprezentantul autorilor excep˛iei
solicit„ admiterea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a∫a cum
a fost formulat„, ar„t‚nd c„ sintagma îÓn cursul judec„˛ii“,
cuprins„ Ón textul de lege criticat, Óncalc„ dreptul la
ap„rare, precum ∫i dispozi˛iile constitu˛ionale privind
egalitatea Ón drepturi. Ca urmare, aceast„ sintagm„ ar
trebui eliminat„, iar p„r˛ile s„ poat„ fi reprezentate nu
numai Ón aceast„ faz„ a procesului penal, ci ∫i Ón cursul
urm„ririi penale, pentru o deplin„ asigurare a dreptului
acestora la ap„rare.
Reprezentantul Ministerului Public, av‚nd cuv‚ntul, pune
concluzii de respingere a excep˛iei, apreciind c„ prevederile
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legale criticate nu contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale
invocate ca fiind Ónc„lcate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 6 ianuarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.025/2004, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie —
Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 174 din Codul
de procedur„ penal„, ridicat„ de Paula Florica ™erb ∫i
de Vasile Beleca Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine, Ón esen˛„, c„ sintagma îÓn cursul judec„˛ii“,
cuprins„ Ón textul de lege criticat, creeaz„ o discriminare
Óntre cet„˛eni ∫i Óncalc„ dreptul la ap„rare, prin aceea c„
numai Ón aceast„ faz„ a procesului penal este posibil„
reprezentarea p„r˛ii, nu ∫i Ón cursul urm„ririi penale.
Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„
apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„, Óntruc‚t textul de lege criticat nu restr‚nge
sfera de aplicare a reprezent„rii conven˛ionale numai la
faza judec„˛ii, legiuitorul rom‚n reglement‚nd expres cazuri
de reprezentare a Ónvinuitului sau inculpatului Ón cursul
urm„ririi penale. Chiar dac„ legiuitorul rom‚n a ales, sub
aspectul tehnicii legislative, s„ nu reglementeze Óntr-un
singur text de lege reprezentarea conven˛ional„ Ón cursul
urm„ririi penale ∫i al judec„˛ii, dar a prev„zut diferen˛iat
condi˛iile aplicabilit„˛ii acestei institu˛ii juridice, nu se poate
sus˛ine c„ prin aceasta s-a adus atingere drepturilor
constitu˛ionale ale cet„˛enilor, respectiv egalit„˛ii acestora Ón
fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice ∫i dreptului la ap„rare.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Pre∫edintele Camerei Deputa˛ilor apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t
dispozi˛iile legale referitoare la institu˛ia reprezent„rii nu
numai c„ nu Óncalc„ prevederile constitu˛ionale, ci,
dimpotriv„, constituie o garan˛ie a desf„∫ur„rii corecte a
procesului penal, prin asigurarea drepturilor tuturor p„r˛ilor,
inclusiv ale celor care nu sunt prezente la momentul
Óncheierii unor acte procesuale. Se mai arat„ c„ exist„
cadrul legal de exercitare a reprezent„rii Ón cursul urm„ririi
penale, aceasta put‚ndu-se realiza, cu excep˛ia actelor cu
caracter personal.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia ridicat„ este
neÓntemeiat„, pentru acelea∫i considerente expuse pe larg
de instan˛a de judecat„. Se arat„ totodat„ c„, urmare
modific„rii art. 174 din Codul de procedur„ penal„ prin
dispozi˛iile Legii nr. 281/2003, îlegiuitorul a extins
posibilitatea reprezent„rii pe tot parcursul procesului penal,
indiferent de fazele acestuia, excep˛ie f„c‚nd situa˛iile Ón
care se efectueaz„ audierea p„r˛ilor sau acte cu caracter
strict personal“.
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Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile art. 174 din
Codul de procedur„ penal„ nu instituie privilegii sau
discrimin„ri pe considerente arbitrare ∫i se aplic„ Ón mod
egal tuturor p„r˛ilor Ón procesul penal, astfel Ónc‚t nu poate
fi re˛inut„ critica acestora Ón raport de dispozi˛iile art. 16
din Constitu˛ie. Se arat„ totodat„ c„ textul de lege criticat
nu contravine sub nici un aspect dreptului p„r˛ii de a fi
asistat„ de un avocat ales sau numit din oficiu.
Interzicerea, Ón anumite cazuri, a reprezent„rii Ónvinuitului
sau inculpatului nu constituie o Óngr„dire a dreptului la
ap„rare ∫i creeaz„ posibilitatea acestuia de a da explica˛ii
instan˛ei ∫i de a-∫i dovedi nevinov„˛ia.
Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Pre∫edintele Senatului nu a transmis punctul s„u de
vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, raportul Óntocmit de judec„torul-raportor,
concluziile autorilor excep˛iei ∫i ale 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, precum ∫i 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„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 174 din Codul de procedur„ penal„, av‚nd
urm„torul cuprins: îŒn cursul judec„˛ii Ónvinuitul ∫i inculpatul,
precum ∫i celelalte p„r˛i pot fi reprezenta˛i, cu excep˛ia
cazurilor Ón care prezen˛a Ónvinuitului sau inculpatului este
obligatorie.
Œn cazurile Ón care legea admite reprezentarea Ónvinuitului
sau inculpatului, instan˛a de judecat„, c‚nd apreciaz„
necesar„ prezen˛a Ónvinuitului sau inculpatului, dispune
aducerea lui.“
Textele constitu˛ionale invocate Ón motivarea excep˛iei
au urm„torul cuprins:
— Art. 16 (Egalitatea Ón drepturi) alin. (1): îCet„˛enii
sunt egali Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i
f„r„ discrimin„ri.“;
— Art. 24 (Dreptul la ap„rare) alin. (1): îDreptul la
ap„rare este garantat.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate formulat„,
Curtea constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i urmeaz„
s„ fie respins„.
Curtea re˛ine c„ Ónc„lcarea principiului egalit„˛ii Ón
drepturi exist„ atunci c‚nd se aplic„ un tratament juridic
diferit unor subiecte de drept aflate Ón situa˛ii identice sau
similare. Or, dispozi˛iile procedural-penale care
reglementeaz„ institu˛ia reprezent„rii se aplic„ Ón mod egal
tuturor p„r˛ilor din procesul penal — Ónvinuitului,
inculpatului, precum ∫i celorlalte p„r˛i — f„r„ privilegii sau
discrimin„ri pe considerente arbitrare, astfel Ónc‚t nu poate
fi re˛inut„ critica autorilor excep˛iei Óntemeiat„ pe dispozi˛iile
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art. 16 din Constitu˛ie, care consacr„ egalitatea cet„˛enilor
Ón fa˛a legii.
Textul de lege criticat nu Óncalc„, de asemenea, nici
dreptul la ap„rare, Óntruc‚t nu Ómpiedic„ Ón nici un fel
p„r˛ile s„ fie asistate de ap„r„tor, iar interzicerea, Ón
anumite cazuri, a reprezent„rii Ónvinuitului sau inculpatului
nu constituie o Óngr„dire a dreptului la ap„rare, ci,
dimpotriv„, o concretizare a acestui drept, prezen˛a
personal„ a acestora fiind necesar„ tocmai pentru
l„murirea tuturor aspectelor Ón raport cu care instan˛a se
poate pronun˛a.

De altfel, autorii excep˛iei sunt nemul˛umi˛i de solu˛ia
legislativ„ consacrat„ de textul criticat, care, Ón opinia lor,
ar trebui s„ reglementeze nu numai reprezentarea îÓn
cursul judec„˛ii“, ci ∫i Ón

cursul urm„ririi penale. O

asemenea critic„ excedeaz„ Óns„ competen˛ei Cur˛ii care,
potrivit dispozi˛iilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992,
î[...] se pronun˛„ numai asupra constitu˛ionalit„˛ii actelor cu
privire la care a fost sesizat„, f„r„ a putea modifica sau
completa prevederile supuse controlului“.

Pentru considerentele ar„tate, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 alin. (1) 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. 174 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„
de Paula Florica ™erb ∫i Vasile Beleca Ón Dosarul nr. 1.025/2004 al Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 14 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

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

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind unele m„suri pentru declan∫area procesului de privatizare
a Societ„˛ii Na˛ionale de Gaze Naturale îRomgaz“ — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 41 alin. (2) lit. d) ∫i al art. 15 din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru
accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Œn vederea preg„tirii ∫i realiz„rii privatiz„rii,
precum ∫i atragerii de investi˛ii Ón Societatea Na˛ional„ de
Gaze Naturale îRomgaz“ — S.A., Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii
Ón Industrie, va angaja, Ón condi˛iile legii, un consultant
interna˛ional specializat ale c„rui servicii vor include ∫i
realizarea unui studiu de pia˛„ privind strategia de
asigurare a unui climat concuren˛ial Ón producerea ∫i
furnizarea de gaze naturale.
Art. 2. — (1) Cheltuielile legate de plata componentei
fixe a onorariului pentru consultan˛ii interna˛ionali ∫i a
componentei variabile a onorariului, aferent„ pl„˛ii din

valoarea total„ a tranzac˛iei de care beneficiaz„ Societatea
Na˛ional„ de Gaze Naturale îRomgaz“ — S.A., cheltuielile
pentru plata unor firme de avocatur„ angajate de Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului
∫i Privatiz„rii Ón Industrie, precum ∫i cheltuielile pentru
preg„tirea ∫i realizarea privatiz„rii Societ„˛ii Na˛ionale de
Gaze Naturale îRomgaz“ — S.A., inclusiv cele legate de
publicitate, vor fi suportate, Ón conformitate cu prevederile
art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002, de c„tre Societatea
Na˛ional„ de Gaze Naturale îRomgaz“ — S.A., care va
dispune plata acestora direct c„tre beneficiari la termenele
stabilite, Ón baza confirm„rii Oficiului Participa˛iilor Statului ∫i
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Privatiz„rii Ón Industrie a Óndeplinirii obliga˛iilor asumate prin
contractele Óncheiate Ón acest sens.
(2) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a
onorariului consultantului, aferente sumelor Óncasate efectiv
de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, pentru

ac˛iunile v‚ndute, vor fi suportate de c„tre acesta din urm„
din bugetul propriu.
(3) Cheltuielile prev„zute la alin. (1) ∫i (2) vor fi pl„tite
conform prevederilor contractelor Óncheiate Ón acest sens.
(4) Societatea Na˛ional„ de Gaze Naturale îRomgaz“ —
S.A. asigur„ ∫i garanteaz„ Ón totalitate sursele de finan˛are
a cheltuielilor prev„zute la alin. (1), care cad Ón sarcina sa.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 623.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.369/2004 privind garantarea
de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice a unor Ómprumuturi externe, Ón valoare total„
de maximum 196 milioane euro, contractate de Societatea Comercial„
îComplexul Energetic Craiova“ — S.A., pentru finan˛area obiectivului îReabilitarea
∫i modernizarea blocului 7 de 315 MW din Termocentrala I∫alni˛a“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.369/2004
privind garantarea de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice a
unor Ómprumuturi externe, Ón valoare total„ de maximum
196 milioane euro, contractate de Societatea Comercial„
îComplexul Energetic Craiova“ — S.A., pentru finan˛area
obiectivului îReabilitarea ∫i modernizarea blocului 7 de
315 MW din Termocentrala I∫alni˛a“, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 820 din 6 septembrie
2004, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Titlul va avea urm„torul cuprins:
îHOT√R¬RE
privind garantarea de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice
a unor Ómprumuturi externe, Ón valoare total„
de maximum 210 milioane euro, contractate de
Societatea Comercial„ «Complexul Energetic
Craiova» — S.A., pentru finan˛area obiectivului
«Reabilitarea ∫i modernizarea blocului 7 de 315 MW
din Termocentrala I∫alni˛a»“

2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ contractarea de c„tre Societatea
Comercial„ «Complexul Energetic Craiova» — S.A. a unor
Ómprumuturi externe, Ón valoare total„ de maximum
210

milioane

euro,

pentru

finan˛area

«Reabilitarea ∫i modernizarea blocului 7 de 315 MW din
Termocentrala I∫alni˛a», la care se adaug„ ∫i prima de
asigurare.“
3. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Ministerul

Finan˛elor Publice garanteaz„ Ón

propor˛ie de 80% Ómprumuturile externe prev„zute la art. 1,
precum ∫i dob‚nzile, primele de asigurare, comisioanele ∫i
alte costuri aferente.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 624.

obiectivului
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor umanitar pentru popula˛ia din jude˛ele Olt ∫i Teleorman
afectat„ de fenomenele meteorologice care s-au produs Ón perioada 2—4 iulie 2005
Œn temeiul 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 cu titlu gratuit,
Ón limita sumei de 950.000 lei (RON), familiilor sinistrate din
jude˛ele Olt (410.000 lei) ∫i Teleorman (540.000 lei)
afectate de fenomenele meteorologice periculoase care
s-au produs Ón perioada 2—4 iulie 2005, const‚nd Ón
produse alimentare, conform anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Administra˛ia Na˛ional„ a Rezervelor de
Stat va sc„dea din gestiune la pre˛ul de Ónregistrare, prin
conturile 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, cantit„˛ile de produse
aprobate a fi scoase 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 institu˛iile prefectului din jude˛ele Olt ∫i
Teleorman.
(2) ReÓntregirea stocurilor cu cantit„˛ile acordate conform
anexei 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 produselor p‚n„ la locul
indicat de fiecare institu˛ie a prefectului se va efectua Ón
regim de urgen˛„ cu mijloace auto din dotarea unit„˛ilor
teritoriale din subordinea Administra˛iei Na˛ionale a
Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societ„˛i
comerciale angajate de acestea.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea ∫i transportul
produselor se suport„ de Administra˛ia Na˛ional„ a
Rezervelor de Stat, Ón limita bugetului aprobat.
(3) Distribuirea produselor c„tre popula˛ia sinistrat„ se
va face de institu˛iile prefectului din jude˛ele Olt ∫i
Teleorman, prin persoane anume Ómputernicite.
(4) Schimbarea, sub orice form„, a destina˛iei produselor
acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzis„ ∫i
atrage, dup„ caz, r„spunderea civil„, administrativ„,
disciplinar„ sau penal„.
Art. 4. — (1) Institu˛iile prefectului din jude˛ele Olt ∫i
Teleorman vor justifica distribuirea produselor scoase 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 sediile institu˛iilor prefectului din jude˛ele Olt ∫i
Teleorman Ón vederea punerii lor la dispozi˛ie organelor de
control abilitate.
Art. 5. — Se aprob„ acumularea Ón regim de urgen˛„ a
cantit„˛ii de 11,6 tone ulei rafinat de floarea-soarelui Ón
limita sumei de 38.628 lei (RON), finan˛area realiz‚ndu-se
din bugetul de stat aprobat pentru Administra˛ia Na˛ional„ a
Rezervelor de Stat.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Pre∫edintele Administra˛iei Na˛ionale a Rezervelor de Stat,
Sorin Vicol
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 650.
ANEX√
LISTA

produselor alimentare care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru popula˛ia afectat„
de fenomenele meteorologice periculoase produse Ón perioada 2—4 iulie 2005
Produsul

U.M.

Cantit„˛ile
jude˛ul Olt

Ulei rafinat de floarea-soarelui
Zah„r
Conserve de carne
Pate de ficat

l
kg
kg
kg

5.000
5.000
15.000
10.000

jude˛ul Teleorman

6.600
6.600
19.800
13.200
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea art. 2 alin. (1) ∫i (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 512/2005
privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din jude˛ele Cara∫-Severin
∫i Timi∫ ale c„ror gospod„rii au fost distruse ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile
din perioada aprilie—mai 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 2 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 512/2005 privind acordarea unui
ajutor umanitar, cu titlu gratuit, locuitorilor din jude˛ele
Cara∫-Severin ∫i Timi∫ ale c„ror gospod„rii au fost distruse
ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din
perioada aprilie—mai 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 499 din 13 iunie 2005, se modific„
∫i vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Prin ordin comun al ministrului
administra˛iei ∫i internelor ∫i al ministrului agriculturii,

p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale se constituie comisii la nivelul
unit„˛ilor administrativ-teritoriale, care identific„ gospod„riile
distruse, precum ∫i num„rul membrilor din gospod„rie.
(2) Repartizarea pe jude˛e ∫i distribuirea cantit„˛ilor de
produse acordate locuitorilor din jude˛ele Cara∫-Severin ∫i
Timi∫, ale c„ror gospod„rii au fost distruse, conform art. 1,
se realizeaz„ de Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor, prin
institu˛ia prefectului ∫i prim„riile locale, Ón condi˛iile stabilite
prin ordin comun al ministrului administra˛iei ∫i internelor ∫i
al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 651.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 1 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 119/2003, ale
art. 5 alin. (1) lit. h) ∫i alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea
Fondului na˛ional de solidaritate, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i
ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„
de 110.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical Ón
str„in„tate, doamnei Dud„u C„t„lina Georgiana, Ón v‚rst„
de 25 de ani, domiciliat„ Ón municipiul Oradea,
Str. Fluviului nr. 3, bl. PB 30, ap. 15, jude˛ul Bihor.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat dup„ cum urmeaz„:
— Ministerul S„n„t„˛ii va aloca suma de 50.000 euro;
— Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei va
aloca suma de 60.000 euro.
(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din
bugetul Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de S„n„tate
Public„ a Jude˛ului Bihor, c‚t ∫i din bugetul Ministerului

Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, prin Direc˛ia de
Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a Jude˛ului Bihor, la
cursul de schimb valutar al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
din ziua lucr„toare precedent„ efectu„rii deschiderii de
credite bugetare.
(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea
tratamentului medical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
Jude˛ului Bihor c„tre Direc˛ia de S„n„tate Public„ a
Jude˛ului Bihor, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical Ón
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str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de
S„n„tate Public„ a Jude˛ului Bihor, care va efectua plata ∫i

va certifica documentele financiar-contabile prezentate de
furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 652.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL S√N√T√ﬁII

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii nr. 10/2005 pentru aprobarea
derul„rii programelor ∫i subprogramelor de s„n„tate finan˛ate din bugetul de stat Ón anul 2005
Œn temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii,
cu modific„rile ulterioare,
cunosc‚nd prevederile Ordinului ministrului s„n„t„˛ii nr. 10/2005 pentru aprobarea derul„rii programelor ∫i
subprogramelor de s„n„tate finan˛ate din bugetul de stat Ón anul 2005, cu modific„rile ulterioare,
v„z‚nd Referatul de aprobare nr. M.C. 8.334/2005,
ministrul s„n„t„˛ii emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 10/2005 pentru
aprobarea derul„rii programelor ∫i subprogramelor de
s„n„tate finan˛ate din bugetul de stat Ón anul 2005, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 61 ∫i nr. 61 bis
din 18 ianuarie 2005, cu modific„rile ulterioare, se modific„
∫i se completeaz„ astfel:
1. Œn anexa nr. II pct. II/2 îProgram de prevenire ∫i
control al bolilor netransmisibile“, la subprogramul 2.5
îProfilaxie Ón patologia psihiatric„ ∫i psihosocial„“,
paragraful îActivit„˛i“ va avea urm„torul cuprins:
îActivit„˛i
— Terapia ocupa˛ional„ ∫i ergoterapia
— Reabilitarea centrelor de ergoterapie
— Campanie de informare, educare, comunicare
— Cofinan˛area Proiectului PHARE — Twinning Light
RO-2002/005-551.03.03 — RO03/IB/OT 09 — «Plan de

ac˛iune pentru implementarea Strategiei de s„n„tate mintal„
a Ministerului S„n„t„˛ii»“
2. La anexa nr. III, unit„˛ile sanitare de la subprogramul
2.5 îProfilaxie Ón patologia psihiatric„ ∫i psihosocial„“ se
completeaz„ cu:
îSpitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru
Obregia» Bucure∫ti“
Art. II. — Œn vederea decont„rii, Spitalul Clinic de
Psihiatrie îProf. Dr. Alexandru Obregia“ Bucure∫ti va
eviden˛ia cheltuielile aferente cofinan˛„rii conform fi∫ei
Proiectului PHARE — Twinning Light RO-2002/005551.03.03 — RO03/IB/OT 09, Ón mod distinct, cu
respectarea prevederilor legale.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Bucure∫ti, 4 iulie 2005.
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