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CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 281
din 7 iunie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia
Ioan Vida
— pre∫edinte
Aspazia Cojocaru
— judec„tor
Constantin Doldur
— judec„tor
Kozsokár Gábor
— judec„tor
Acsinte Gaspar
— judec„tor
Petre Ninosu
— judec„tor
™erban Viorel St„noiu
— judec„tor
Ion Predescu
— judec„tor
Aurelia Rusu
— procuror
Valentina B„rb„˛eanu
— magistrat-asistent
Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 5 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului

nr. 102/2000 privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón
Rom‚nia, modificat„ prin Legea nr. 323/2001, excep˛ie
ridicat„ de Wang Lumei Ón Dosarul nr. 3.292/2004 al
Judec„toriei Sectorului 4 Bucure∫ti.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere
ca
neÓntemeiat„
a
excep˛iei
de
neconstitu˛ionalitate. Precizeaz„ c„, la data ridic„rii
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, textul de lege criticat
fusese deja modificat, Ón sensul includerii pedepselor
inumane sau degradante printre v„t„m„rile la care risc„ s„
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fie supus str„inul solicitant al protec˛iei umanitare
condi˛ionate Ón cazul return„rii sale Ón ˛ara de origine. A∫a
fiind, sub acest aspect, critica autorului excep˛iei este
neÓntemeiat„. Apreciaz„ c„ art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 102/2000 nu impune o limitare a cazurilor
de acordare a protec˛iei umanitare condi˛ionate numai la
acele situa˛ii Ón care riscul de tortur„ sau tratamente
inumane sau degradante are la baz„ rasa, religia,
na˛ionalitatea, opiniile politice, apartenen˛a la un anumit
grup social.
La dosar a fost depus punctul de vedere al Oficiului
Na˛ional pentru Refugia˛i, care solicit„ respingerea excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„. Œn sus˛inerea
acestei cereri, arat„ c„ textul de lege criticat e Ón deplin„
concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale ∫i conven˛ionale
invocate de autorul excep˛iei. Men˛ioneaz„ c„ art. 5 pct. 2
din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 condi˛ioneaz„
acordarea unei forme de protec˛ie de dovedirea
poten˛ialului de risc de a fi supus torturii sau tratamentelor
inumane ori degradante, f„r„ a se face referire la motivele
care ar putea genera acest risc.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 1 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.292/2004, Judec„toria Sectorului 4 Bucure∫ti
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 5 lit. b) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 privind statutul ∫i
regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, modificat„ prin Legea
nr. 323/2001.
Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ de Wang
Lumei Óntr-o cauz„ civil„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea
pl‚ngerii Ómpotriva hot„r‚rii Oficiului Na˛ional pentru
Refugia˛i de respingere a cererii de acordare a statutului
de refugiat sau a protec˛iei umanitare condi˛ionate.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, se
sus˛ine c„ art. 5 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 este contrar dispozi˛iilor constitu˛ionale ale
art. 20 alin. (1) ∫i ale art. 22 alin. (2), precum ∫i
prevederilor art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale. Astfel, consider„ c„
textul criticat este neconstitu˛ional, deoarece limiteaz„
cazurile de acordare a protec˛iei umanitare condi˛ionate
numai la situa˛iile Ón care riscul de tortur„ sau tratamente
inumane sau degradante are la baz„ unul din motivele
defini˛iei Conven˛iei de la Geneva din 1951, ∫i anume rasa,
religia, na˛ionalitatea, opiniile politice, apartenen˛a la un
anumit grup social. Œn continuare, precizeaz„ c„ îdispozi˛iile
art. 5 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 nu
includ Ón motivele de acordare a protec˛iei umanitare
pedepsele inumane sau degradante, diferen˛a Óntre
tratamente ∫i pedepse const‚nd Ón caracterul
institu˛ionalizat al actelor din urm„“. Mai arat„ c„, spre
deosebire de articolul criticat pentru neconstitu˛ionalitate,
at‚t art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, c‚t ∫i art. 3 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale sunt incidente Ón toate cazurile existen˛ei
riscului de tortur„, pedepse sau tratamente inumane sau
degradante, indiferent de motive. Apreciaz„ c„ îdispozi˛iile
art. 5 lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000, prin
condi˛ionarea acord„rii protec˛iei umanitare de dovedirea
existen˛ei temerii bine Óntemeiate de persecu˛ie pentru unul
sau mai multe din motivele defini˛iei Conven˛iei de la
Geneva din 1951, exclud de la protec˛ie persoanele care,
de∫i nu Óndeplinesc condi˛ia temerii bine Óntemeiate de

persecu˛ie pentru motivele defini˛iei, ofer„ suficiente motive
serioase s„ se cread„ c„ sunt expuse, Ón ˛ara de origine,
riscului de tortur„, pedepse sau tratamente inumane sau
degradante pentru alte cauze dec‚t cele de persecu˛ie
pentru motivele defini˛iei“. Œnvedereaz„ Cur˛ii Constitu˛ionale
c„ includerea riscului de pedepse inumane sau degradante
ca motiv de acordare a protec˛iei umanitare reprezint„
îunul dintre pu˛inele cazuri Ón care Curtea European„ a
Drepturilor Omului face un control de conven˛ionalitate a
legii interne“. Œn acest sens, precizeaz„ c„, îÓn condi˛iile Ón
care, cel mai adesea, Curtea European„ se ab˛ine de la a
face aprecieri cu privire la dispozi˛iile legii na˛ionale,
caracterul absolut al protec˛iei instituite prin art. 3 din
Conven˛ia european„ a drepturilor omului o determin„ s„
declare ca neconven˛ional„ o lege represiv„“. Œn continuare,
autoarea excep˛iei, cet„˛ean chinez, arat„ Ón fapt c„,
Óntruc‚t a n„scut Ón Rom‚nia un copil provenit dintr-o
leg„tur„ extraconjugal„, risc„ la Óntoarcerea Ón China s„
fie supus„ la pedepse ∫i tratamente de natura celor
prev„zute Ón Regulamentul privind planificarea natalit„˛ii,
printre care ∫i aplicarea unor m„suri contraceptive
inumane, inclusiv sterilizarea for˛at„. De asemenea, sus˛ine
c„ risc„ s„ fie supus„ ∫i la traume psihice cauzate de
faptul c„ Ón China nu va avea dreptul s„ Ónregistreze
na∫terea, îceea ce va influen˛a Óntreaga existen˛„ a
copilului, (...) Óntruc‚t acesta va fi considerat non-persoan„,
neav‚nd nici un drept social-politic“.
Judec„toria Sectorului 4 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Precizeaz„ c„, potrivit art. 11 din Constitu˛ie, tratatele
ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern. Arat„
c„, Ón continuarea acestui principiu, art. 20 din Constitu˛ie
prevede c„, dac„ 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.
Prin urmare, îinterpretarea dispozi˛iilor prev„zute de art. 5
lit. b) din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000, astfel cum a
fost modificat„, urmeaz„ a se face prin prisma dispozi˛iilor
Conven˛iei de la Geneva din 1951, precum ∫i ale art. 3
din Conven˛ia european„ a drepturilor omului, astfel c„ nu
se aduce atingere prevederilor constitu˛ionale ale art. 22
alin. (2) privind pedepsele sau tratamentele inumane sau
degradante“.
Potrivit prevederilor 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„. Arat„ c„
prevederile art. 5 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000,
astfel cum au fost modificate prin Ordonan˛a Guvernului
nr. 43/2004, au avut Ón vedere evolu˛ia la nivel european a
conceptului de protec˛ie subsidiar„, fapt ce a condus la
necesitatea reformul„rii defini˛iei protec˛iei umanitare
condi˛ionate. Œn aceste condi˛ii, textul normativ criticat
transpune dispozi˛iile art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, fiind
Ón deplin„ concordan˛„ cu acestea. Mai arat„ c„ art. 11,
coroborat cu art. 20 din Legea fundamental„, statueaz„
faptul c„ tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac
parte din dreptul intern, iar Ón situa˛ia Ón care exist„
neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului, la care Rom‚nia este
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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. De aceea,
interpretarea articolului criticat se face at‚t prin prisma
reglement„rilor Conven˛iei de la Geneva din 1951, c‚t ∫i
ale art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale. Œn consecin˛„, dispozi˛iile
constitu˛ionale referitoare la tratatele interna˛ionale privind
drepturile fundamentale ale omului sunt pe deplin
respectate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens, invoc„ Decizia nr. 151
din 17 aprilie 2003, prin care Curtea Constitu˛ional„,
referindu-se la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. 5 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000, a constatat c„ acest
text este îÓn deplin„ concordan˛„ cu prevederile
constitu˛ionale prin care se consfin˛e∫te dreptul la via˛„ ∫i
la integritate fizic„ ∫i psihic„, prev„zut de art. 22 din
Constitu˛ie“. Œn sus˛inerea punctului s„u de vedere,
Guvernul precizeaz„ c„ îobliga˛iile ce incumb„ unui stat,
pe t„r‚mul art. 3 din conven˛ie, nu se limiteaz„ numai la
obliga˛ia negativ„, aceea de a nu practica tortura ∫i de a
nu aplica tratamente inumane ∫i degradante, ci includ ∫i o
obliga˛ie pozitiv„, aceea de a proteja orice persoan„ aflat„
sub jurisdic˛ia sa contra unei situa˛ii iremediabile de pericol
de a fi supus„ la rele tratamente, chiar dac„ acest risc ar
urma s„ se materializeze Ón afara teritoriului s„u“.
Apreciaz„ c„ textul de lege criticat reprezint„ tocmai
asumarea de c„tre stat a obliga˛iei pozitive mai sus
men˛ionate, de a oferi o form„ de protec˛ie persoanei care,
neÓndeplinind condi˛iile pentru acordarea statutului de
refugiat, ar fi expus„ pericolului ca, Ón situa˛ia Ón care ar fi
returnat„ Ón ˛ara de origine, s„ sufere o v„t„mare a
drepturilor sale, const‚nd Ón tortur„, tratamente sau
pedepse inumane sau degradante. Œn ceea ce prive∫te
sus˛inerea autorului conform c„reia textul criticat limiteaz„
cazurile de acordare a protec˛iei umanitare condi˛ionate
numai la situa˛iile Ón care riscul de tortur„ sau tratamente
inumane sau degradante are la baz„ numai motive legate
de ras„, religie, na˛ionalitate, opinii politice sau apartenen˛a
la un anumit grup social, men˛ioneaz„ c„ art. 5 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 îcondi˛ioneaz„
acordarea acestei forme de protec˛ie interna˛ional„ de
dovedirea poten˛ialului risc de a fi supus torturii sau
tratamentelor inumane ori degradante, f„r„ a se face nici o
referire la motivele care ar putea genera acest risc“. Arat„
c„, urmare modific„rilor ∫i complet„rilor Ordonan˛ei
Guvernului nr. 102/2000, aceasta a fost republicat„, art. 5
pct. 2 prev„z‚nd, ca motiv de acordare a protec˛iei
umanitare condi˛ionate, riscul de a fi supus torturii,
tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante.
Avocatul Poporului precizeaz„ c„, ulterior sesiz„rii
Cur˛ii Constitu˛ionale, Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, a fost republicat„,
art. 5 lit. b) devenind art. 5 pct. 2. Apreciaz„ c„ stabilirea,
prin dispozi˛iile criticate, a condi˛iilor Ón care se poate
acorda protec˛ia umanitar„ condi˛ionat„ este Ón deplin„
concordan˛„ cu prevederile constitu˛ionale prin care se
garanteaz„ dreptul la via˛„ ∫i la integritate fizic„ ∫i psihic„.
Astfel, aceast„ form„ de protec˛ie se poate acorda
str„inului care nu Óndepline∫te condi˛iile pentru acordarea
statutului de refugiat ∫i cu privire la care exist„ motive
serioase s„ se cread„ c„, dac„ va fi returnat Ón ˛ara de
origine, risc„ s„ sufere o v„t„mare a drepturilor sale.
Consider„ c„ acest beneficiu acordat de statul rom‚n nu
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contravine prevederilor art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, fiind
conforme ∫i cu reglement„rile interna˛ionale referitoare la
statutul ∫i regimul refugia˛ilor.
Pre∫edintele Senatului nu a comunicat 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 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), 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,
conform Óncheierii de sesizare, prevederile art. 5 lit. b) 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, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea nr. 323/2001,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 342
din 27 iunie 2001. Ulterior sesiz„rii Cur˛ii Constitu˛ionale,
Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000 a fost republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.136 din
1 decembrie 2004. Ca urmare a renumerot„rii, art. 5 lit. b)
a devenit art. 5 pct. 2, av‚nd urm„torul cuprins: îProtec˛ia
umanitar„ condi˛ionat„ se poate acorda str„inului care nu
Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la art. 2 alin. (1) ∫i cu privire la
care exist„ motive serioase s„ se cread„ c„, dac„ va fi returnat
Ón ˛ara de origine, risc„ s„ sufere o v„t„mare a drepturilor sale,
const‚nd Ón:
(...)
2. tortur„, tratamente sau pedepse inumane ori
degradante;“.
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
textul de lege criticat contravine dispozi˛iilor art. 20 ∫i ale
art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie, care au urm„torul cuprins:
— Art. 20: î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile
∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor fi interpretate ∫i aplicate Ón
concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, cu
pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.
(2) Dac„ 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. 22 alin. (2): îNimeni nu poate fi supus torturii ∫i nici
unui fel de pedeaps„ sau de tratament inuman ori degradant.“
De asemenea, autorul excep˛iei invoc„, Ón sprijinul criticii
de neconstitu˛ionalitate, ∫i dispozi˛iile art. 3 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, conform c„rora îNimeni nu poate fi supus
torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori
degradante“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ nu poate fi re˛inut„ critica autorului conform
c„reia textul supus controlului de constitu˛ionalitate ar fi
contrar prevederilor art. 22 alin. (2) din Constitu˛ie ∫i ale
art. 3 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, deoarece nu ar cuprinde printre
motivele de acordare a protec˛iei umanitare condi˛ionate
pedepsele inumane sau degradante. Curtea observ„ c„, Ón
momentul ridic„rii excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ón fa˛a
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Judec„toriei Sectorului 4 Bucure∫ti, Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 fusese modificat„ Ón temeiul art. I pct. 2 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 102/2000 privind
statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, iar textul de lege
criticat stabile∫te c„ îProtec˛ia umanitar„ condi˛ionat„ se
poate acorda str„inului care nu Óndepline∫te condi˛iile
prev„zute la art. 2 alin. (1) ∫i cu privire la care exist„ motive
serioase s„ se cread„ c„, dac„ va fi returnat Ón ˛ara de origine,
risc„ s„ sufere o v„t„mare a drepturilor sale, const‚nd Ón: (...)
2. tortur„, tratamente sau pedepse inumane ori degradante“.
Œn aceast„ nou„ redactare, Ón cuprinsul art. 5 pct. 2 se
reg„sesc ∫i pedepsele inumane sau degradante, a c„ror
lips„ din text o semnala autorul excep˛iei. A∫adar, Ón
actuala redactare, textul de lege este chiar Ón sensul criticii
de neconstitu˛ionalitate formulate, astfel c„ excep˛ia ridicat„
a r„mas f„r„ obiect ∫i urmeaz„ s„ fie respins„.
Autorul excep˛iei mai sus˛ine c„ textul ce constituie
obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate limiteaz„ cazurile
de acordare a protec˛iei umanitare condi˛ionate numai la
situa˛iile Ón care riscul de tortur„ sau tratamente inumane

ori degradante are la baz„ unul dintre criteriile stabilite Ón
defini˛ia termenului de îrefugiat“, a∫a cum aceasta este
prev„zut„ Ón Conven˛ia de la Geneva din 1951 privind
Statutul refugia˛ilor, ∫i anume rasa, religia, na˛ionalitatea,
opiniile politice, apartenen˛a la un anumit grup social. Œn
leg„tur„ cu aceast„ sus˛inere Curtea constat„ c„ singura
condi˛ie impus„ de art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 102/2000 o constituie existen˛a unor motive serioase cu
privire la care s„ se cread„ c„, dac„ va fi returnat Ón ˛ara
de origine, str„inul risc„ s„ sufere o v„t„mare a drepturilor
sale, const‚nd Ón tortur„, tratamente sau pedepse inumane
ori degradante. Or, aprecierea Ón concret a existen˛ei unor
asemenea motive este o problem„ de interpretare ∫i
aplicare a legii, care excedeaz„ competen˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale. Instan˛ei de judecat„ Ói revine competen˛a
de a analiza existen˛a unor astfel de motive, independent
de criteriile la care se refer„ autorul excep˛iei, respectiv
rasa, religia, na˛ionalitatea, opiniile politice, apartenen˛a la
un anumit grup social a solicitantului unei forme de
protec˛ie.

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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 102/2000
privind statutul ∫i regimul refugia˛ilor Ón Rom‚nia, excep˛ie ridicat„ de Wang Lumei Ón Dosarul nr. 3.292/2004 al
Judec„toriei Sectorului 4 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 7 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Valentina B„rb„˛eanu

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transferul ac˛iunilor de˛inute Ón numele statului de Ministerul S„n„t„˛ii
la Societatea Comercial„ îAntibiotice“ — S.A. Ia∫i Ón portofoliul
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Ac˛iunile de˛inute Ón numele statului la
Societatea Comercial„ îAntibiotice“ — S.A. Ia∫i de c„tre
Ministerul S„n„t„˛ii se transfer„ Ón portofoliul Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului.
Art. 2. — Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului este Ómputernicit„, Ón numele statului, s„ exercite
toate drepturile ∫i s„ Ó∫i asume toate obliga˛iile care decurg
din calitatea de ac˛ionar la Societatea Comercial„
îAntibiotice“ — S.A. Ia∫i.
Art. 3. — Transferul ac˛iunilor se face pe baz„ de
protocol de predare-preluare Óncheiat Óntre institu˛iile

implicate Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — (1) Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la data
de Ónt‚i a lunii urm„toare public„rii Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
(2) La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se
abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 365/2002 privind transferul
pachetului de ac˛iuni de˛inut la Societatea Comercial„
îAntibiotice“ — S.A. Ia∫i de c„tre Autoritatea pentru
Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor Statului, la
Ministerul S„n„t„˛ii ∫i Familiei, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚nei, Partea I, nr. 267 din 22 aprilie 2002, precum
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Ministerului S„n„t„˛ii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 249 din 25 martie 2005, cu
modific„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Gabriel Ionel ZbÓrcea
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 29 iunie 2005.
Nr. 643.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Justi˛iei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Justi˛iei din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, la
capitolul 55.01 îOrdine public„ ∫i siguran˛„ na˛ional„“, cu
suma de 11.000 mii lei (RON) — Subven˛ii de la bugetul

de stat pentru Administra˛ia Na˛ional„ a Penitenciarelor, la
titlul îCheltuieli materiale ∫i servicii“.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Justi˛iei pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 653.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne de c„tre unele persoane
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 ∫i 11 din Legea cet„˛eniei rom‚ne
nr. 21/1991, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se acord„ cet„˛enia rom‚n„ persoanelor
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta

hot„r‚re, care au avut aceast„ cet„˛enie ∫i au solicitat
redob‚ndirea ei, cu stabilirea domiciliului Ón Rom‚nia.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leu∫tean,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 655.
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ANEX√*)

LISTA
persoanelor care solicit„ redob‚ndirea cet„˛eniei rom‚ne, cu stabilirea domiciliului Ón Rom‚nia

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea particip„rii Rom‚niei la Cea de-a Doua Conferin˛„ Mondial„
a Pre∫edin˛ilor de Parlamente, Ón perioada 7—9 septembrie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ participarea delega˛iei Rom‚niei la
Cea de-a Doua Conferin˛„ Mondial„ a Pre∫edin˛ilor de
Parlamente, Ón perioada 7—9 septembrie 2005.
Art. 2. — (1) Cheltuielile determinate de participarea
delega˛iei Rom‚niei la activitatea prev„zut„ la art. 1 se
suport„ din bugetele aprobate pe anul 2005 Senatului
Rom‚niei, Camerei Deputa˛ilor ∫i altor institu˛ii sau autorit„˛i
publice implicate, dup„ caz.
(2) Cazarea delega˛iei Rom‚niei ∫i plata serviciilor
aferente se vor efectua, potrivit condi˛iilor stabilite de c„tre

organizatori ∫i conform contractelor Óncheiate, prin contul
Misiunii Permanente a Rom‚niei la Organiza˛ia Na˛iunilor
Unite — New York.
Art. 3. — Misiunea Permanent„ a Rom‚niei la
Organiza˛ia Na˛iunilor Unite — New York va acorda sprijin
de specialitate ∫i logistic institu˛iilor publice participante la
conferin˛„, pentru derularea corespunz„toare a activit„˛ilor
cuprinse Ón program.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Mnistrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 657.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea doamnei C„t„lina Stan Ón func˛ia de secretar
de stat Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. d) ∫i ale art. 19 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data prezentei decizii, doamna C„t„lina
Stan se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat Ón cadrul Cancelariei
Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 387.
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