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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 45
din 24 ianuarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 36 alin. (1)
din Legea educa˛iei fizice ∫i sportului nr. 69/2000
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Ion Tiuc„
Cristina C„t„lina Turcu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. 36 alin. (1) din Legea educa˛iei fizice ∫i
sportului nr. 69/2000, excep˛ie ridicat„ de Automobil Clubul
Rom‚n Ón Dosarul nr. 5.040/civ/2004 al Cur˛ii de Apel
Bucure∫ti — Sec˛ia a VII-a civil„ ∫i pentru cauze privind
conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent informeaz„ completul de judecat„ c„
la dosarul cauzei partea Cristian Baciucu a depus o
declara˛ie autentificat„ Ón cuprinsul c„reia arat„ c„ renun˛„
la dreptul pretins, respectiv Ónfiin˛area Federa˛iei Rom‚ne
de Automobilism, Ón temeiul art. 247 din Codul de
procedur„ civil„.
Av‚nd cuv‚ntul cu privire la declara˛ia de renun˛are,
reprezentantul Ministerului Public arat„ c„ aceasta nu are
relevan˛„ Ón cauz„, potrivit art. 55 din Legea nr. 47/1992.
Curtea constat„ c„ declara˛ia de renun˛are nu are
relevan˛„ Ón ceea ce prive∫te solu˛ionarea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate, fa˛„ de dispozi˛iile art. 55 din Legea
nr. 47/1992, potrivit c„rora îCurtea Constitu˛ional„, legal
sesizat„, procedeaz„ la examinarea constitu˛ionalit„˛ii,
nefiind aplicabile dispozi˛iile Codului de procedur„ civil„
referitoare la suspendarea, Óntreruperea sau stingerea
procesului ∫i nici cele privind recuzarea judec„torilor.“
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 9 septembrie 2005, Curtea de Apel
Bucure∫ti — Sec˛ia a VII-a civil„ ∫i pentru cauze privind
conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 36 alin. (1) din Legea educa˛iei fizice ∫i
sportului nr. 69/2000, excep˛ie ridicat„ de Automobil Clubul
Rom‚n Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect solu˛ionarea

recursurilor formulate Ómpotriva Óncheierii Tribunalului
Bucure∫ti — Sec˛ia a V-a civil„, prin care s-a dispus
acordarea personalit„˛ii juridice Federa˛iei Rom‚ne de
Automobilism.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine c„, de∫i art. 21 alin. (1) lit. f) din Legea
nr. 69/2000, cu modific„rile ulterioare, îstabile∫te c„
Automobil Clubul Rom‚n este singura institu˛ie din Rom‚nia
abilitat„ de lege s„ gestioneze automobilismul sportiv,
abilitare care include atribu˛iile de acordare a avizelor de
conformitate cu cerin˛ele pe care trebuie s„ le
Óndeplineasc„ o structur„ sportiv„ ce activeaz„ Ón acest
domeniu, art. 36 alin. (1) Óncalc„ acest drept acordat
A.C.R“. Œn acest fel, consider„ autorul excep˛iei, textul
criticat Óncalc„ dispozi˛iile art. 16 alin. (2) din Constitu˛ie.
Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a VII-a civil„ ∫i
pentru cauze privind conflicte de munc„ ∫i asigur„ri
sociale consider„ c„, îÓn realitate, prin art. 36 alin. (1) din
Legea nr. 69/2000 s-a reglementat o condi˛ie de form„
pentru constituirea federa˛iilor sportive na˛ionale, respectiv
avizul expres al Ministerului Tineretului ∫i Sportului, f„r„ ca
prin aceasta s„ se aduc„ atingere principiului consacrat de
art. 16 alin. (2) din Legea fundamental„“.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale.
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 Legea 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), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 69/2000, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 200 din
9 mai 2000, cu modific„rile ulterioare, care au urm„torul
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cuprins: îFedera˛iile sportive na˛ionale se vor constitui numai
cu avizul expres al Ministerului Tineretului ∫i Sportului.“
Se observ„ c„ Ón prezent, potrivit Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru
stabilirea unor m„suri privind Ónfiin˛area, organizarea,
reorganizarea sau func˛ionarea unor structuri din cadrul
aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor
organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale ∫i
a unor institu˛ii publice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, atribu˛iile fostului
Minister al Tineretului ∫i Sportului au trecut, Ón ceea ce
prive∫te activitatea sportiv„, la Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Sport, organ de specialitate al administra˛iei publice
centrale, cu personalitate juridic„, Ón subordinea Guvernului
∫i Ón coordonarea direct„ a primului-ministru.
Dispozi˛iile art. 36 alin. (1) din legea criticat„ sunt
considerate de autorul excep˛iei ca fiind neconstitu˛ionale Ón
raport cu prevederile art. 16 alin. (2) din Constitu˛ie, potrivit
c„rora îNimeni nu este mai presus de lege“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate invocat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 69/2000, îeduca˛ia
fizic„ ∫i sportul sunt activit„˛i de interes na˛ional sprijinite

de stat“, iar conform art. 35 alin. (1) ∫i (2) din aceea∫i
lege, federa˛iile sportive na˛ionale sunt structuri sportive de
interes na˛ional ∫i persoane juridice de drept privat, de
utilitate public„, autonome, neguvernamentale, apolitice ∫i
f„r„ scop lucrativ. Œnfiin˛area federa˛iilor a fost condi˛ionat„,
prin textul de lege criticat, de ob˛inerea avizului expres al
fostului Minister al Tineretului ∫i Sportului, devenit Agen˛ia
Na˛ional„ pentru Sport, ceea ce nu contravine alin. (2) al
art. 16 din Constitu˛ie, care prevede c„ îNimeni nu este mai
presus de lege“.
Faptul c„ art. 21 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 69/2000
prevede c„ Automobil Clubul Rom‚n este considerat
structur„ sportiv„ nu este de natur„ s„ determine concluzia
c„ textul criticat ar fi neconstitu˛ional. Textul de lege
invocat recunoa∫te doar statutul de structur„ sportiv„
pentru Automobil Clubul Rom‚n, f„r„ a-i putea conferi ∫i
atribu˛ii de autoritate public„.
Œn consecin˛„, av‚nd Ón vedere c„ atribu˛ia Ón discu˛ie
ce revine Agen˛iei Na˛ionale pentru Sport, Ón calitate de
autoritate public„ statal„, este Ónscris„ Ón lege, nu se poate
re˛ine c„ prevederile art. 16 alin. (2) din Constitu˛ie ar fi
Ónc„lcate.

Pentru considerentele expuse mai sus, 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. 36 alin. (1) din Legea educa˛iei fizice ∫i sportului
nr. 69/2000, excep˛ie ridicat„ de Automobil Clubul Rom‚n Ón Dosarul nr. 5.040/civ/2004 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti —
Sec˛ia a VII-a civil„ ∫i pentru cauze privind conflicte de munc„ ∫i asigur„ri sociale.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 24 ianuarie 2006
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 67
din 2 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 17 alin. (1) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de alimentare cu ap„
∫i de canalizare ∫i ale art. 3 lit. c) alin. 1, 2 ∫i 4 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asocia˛iilor
de proprietari) la Legea locuin˛ei nr. 114/1996
Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar

—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor

Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Cristina C„t„lina Turcu

—
—
—
—
—

judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 17 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 32/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor
publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare ∫i a celor
ale art. 3 lit. c) alin. 2 ∫i 4 din anexa nr. 2 (Regulamentulcadru al asocia˛iilor de proprietari) la Legea locuin˛ei
nr. 114/1996, excep˛ie ridicat„ de Mircea Nan Ón Dosarul
nr. 5.261/2005 al Judec„toriei Sibiu.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele dispune s„ se fac„ apelul ∫i Ón Dosarul
nr. 1.057 D/2005, av‚nd ca obiect aceea∫i excep˛ie de
neconstitu˛ionalitate, ridicat„ de Virginia B„ncil„ ∫i Maria
Imb„ru∫ Ón Dosarul nr. 5.262/2005 al Judec„toriei Sibiu.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Curtea, din oficiu, pune Ón discu˛ie conexarea dosarelor
sus-men˛ionate, av‚nd Ón vedere obiectul identic al
excep˛iilor ridicate.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea.
Curtea, Ón temeiul dispozi˛iilor art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.057 D/2005
la Dosarul nr. 734 D/2005, care este primul Ónregistrat.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ar„t‚nd c„
textele de lege criticate nu contravin prevederilor
constitu˛ionale invocate Ón sus˛inerea acesteia. Astfel,
limitele stabilite prin lege cu privire la dreptul de proprietate
se justific„ pentru asigurarea dreptului de administrare a
imobilului, a∫a cum a statuat Curtea prin Decizia nr. 455
din 20 septembrie 2005. Nu poate fi re˛inut„ nici critica cu
privire la Ónc„lcarea art. 1 pct. 1 din Primul Protocol
adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale, deoarece textele de lege
criticate reglementeaz„ folosin˛a bunurilor conform
interesului general, adic„ cu respectarea art. 1 pct. 2 din
protocolul men˛ionat.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 20 septembrie 2005 ∫i 7 noiembrie
2005, pronun˛ate Ón dosarele nr. 5.261/2005 ∫i
nr. 5.262/2005, Judec„toria Sibiu a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 17 alin. (1) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 32/2002 ∫i a celor ale art. 3 lit. c) alin. 2 ∫i 4
din anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996, excep˛ie ridicat„ de
Mircea Nan, Virginia B„ncil„ ∫i Maria Imb„ru∫ Ón cauze
av‚nd ca obiect obliga˛ia de a face.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii
acesteia sus˛in, Ón esen˛„, c„ dispozi˛iile art. 17 alin. (1)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 32/2002 restr‚ng dreptul de
proprietate al persoanei fizice care locuie∫te Óntr-un imobil
Ón care sunt mai mul˛i proprietari, Óntruc‚t aceasta nu se
poate separa de ceilal˛i cu instala˛iile de ap„ ∫i canalizare
pentru a achita doar ceea ce consum„. Se Óncalc„ Ón
acest fel ∫i dispozi˛iile art. 49 (devenit art. 53 din
Constitu˛ia revizuit„) privind restr‚ngerea exerci˛iului unor
drepturi sau al unor libert„˛i. Totodat„, este Ónc„lcat
principiul egalit„˛ii Ón drepturi, consacrat de art. 16 din

Constitu˛ie, deoarece ar trebui ca toate persoanele s„
utilizeze serviciile publice de gospod„rire comunal„, iar nu
doar îutilizatorii“ Ón sensul art. 17 alin. (1) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 32/2002.
Referitor la neconstitu˛ionalitatea dispozi˛iilor art. 3 lit. c)
alin. 2 ∫i 4 din anexa nr. 2 la Legea locuin˛ei nr. 114/1996,
autorii excep˛iei sus˛in c„ obligarea proprietarului unui
apartament de a r„m‚ne la nesf‚r∫it Ón indiviziune pentru
instala˛iile ∫i p„r˛ile care sunt destinate folosirii comune
Óncalc„ principiul ocrotirii egale a dreptului de proprietate
privat„, indiferent de titular, consacrat de art. 41 alin. (2)
[devenit art. 44 alin. (2) din Constitu˛ia revizuit„].
Judec„toria Sibiu consider„ c„ dispozi˛iile legale
criticate înu contravin dispozi˛iilor art. 44 ∫i 53 din
Constitu˛ie“.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„, Ón esen˛„, c„
art. 17 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 32/2002
îdefine∫te doar no˛iunea de utilizator, f„r„ s„ cuprind„ vreo
dispozi˛ie care s„ Óngr„deasc„ Óntr-un fel sau altul dreptul
de proprietate, Ón con˛inutul s„u, sau exercitarea acestui
drept.“
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, ar„t‚nd c„ textele de lege
criticate înu sunt de natur„ a aduce atingere dreptului de
proprietate, Óntruc‚t art. 17 alin. (1) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 32/2002 se refer„ exclusiv la drepturile
utilizatorilor de servicii publice de alimentare cu ap„ ∫i de
canalizare, ∫i nu la exercitarea dreptului de proprietate“. Œn
ceea ce prive∫te prevederile art. 3 lit. c) alin. 2 ∫i 4 din
anexa nr. 2 din Legea nr. 114/1996, Ón punctul de vedere
prezentat se precizeaz„ c„ aceste texte, definind
proprietatea comun„, îdau expresie competen˛ei legiuitorului
de a stabili con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate
privat„, conform art. 44 alin. (1) teza a doua din
Constitu˛ie“.
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 Legea 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), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 17 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 32/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor
publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002,
precum ∫i cele ale art. 3 lit. c) alin. 2 ∫i 4 din anexa nr. 2
(Regulamentul-cadru al asocia˛iilor de proprietari) la Legea
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locuin˛ei nr. 114/1996, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Este de observat Ón leg„tur„ cu obiectul excep˛iei c„,
de∫i autorul acesteia indic„ Ón mod expres alin. 2 ∫i 4 ale
art. 3 lit. c) din anexa nr. 2 la Legea nr. 114/1996, Ón
realitate, din motivarea acesteia ∫i mai ales prin
reproducerea textului pe care Ól consider„ neconstitu˛ional,
rezult„ c„ se refer„ ∫i la alin. 1 al articolului respectiv.
Œn consecin˛„, Curtea urmeaz„ a se pronun˛a asupra
dispozi˛iilor art. 17 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 32/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor
publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare ∫i ale art. 3
lit. c) alin. 1, 2 ∫i 4 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru
al asocia˛iilor de proprietari) la Legea locuin˛ei
nr. 114/1996.
Textele de lege criticate au urm„torul cuprins:
— Art. 17 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 32/2002: îUtilizator al serviciilor publice de alimentare cu
ap„ ∫i de canalizare poate fi orice persoan„ fizic„ sau juridic„,
proprietar„ sau cu Ómputernicire de proprietar al unui imobil
av‚nd bran∫ament propriu de ap„ potabil„ sau racord propriu
de canalizare ∫i care beneficiaz„ pe baz„ de contract de
serviciile operatorului.“;
— Art. 3 lit. c) alin. 1, 2 ∫i 4 din anexa nr. 2
(Regulamentul-cadru al asocia˛iilor de proprietari) la Legea
locuin˛ei nr. 114/1996: îTermenii utiliza˛i Ón prezentul
regulament au urm„torul Ón˛eles:
[...] c) Prin proprietate comun„ se Ón˛elege toate p„r˛ile
dintr-o cl„dire aflat„ Ón proprietate, care nu sunt apartamente ∫i
care sunt destinate folosirii Ón comun de c„tre to˛i proprietarii
din acea cl„dire.
Proprietatea comun„ este indivizibil„ ∫i este de˛inut„ de
proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor
calculate. [...]
Proprietatea comun„ include instala˛ii ale cl„dirii aflate Ón
folosin˛„ comun„ cu care a fost Ónzestrat„ cl„direa Ón timpul
construc˛iei sau cu care a fost dotat„ mai t‚rziu de c„tre
proprietari, ca de exemplu: canale pluviale, paratr„snete,
antene, instala˛ii de telefonie, instala˛ii electrice, conducte de
ap„, sisteme de Ónc„lzire ∫i conducte de gaze care pot trece
prin proprietatea comun„ p‚n„ la punctele de distribu˛ie din
apartamentele individuale.“
Critica de neconstitu˛ionalitate const„ Ón sus˛inerea c„
prevederile legale supuse controlului Óncalc„ dispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 16 alin. (1) ∫i (2) privind egalitatea
Ón drepturi, ale art. 41 alin. (2) teza Ónt‚i [devenit art. 44
alin. (2) teza Ónt‚i din Constitu˛ia revizuit„] privind protec˛ia
egal„ a propriet„˛ii private, indiferent de titular, precum ∫i
pe cele ale art. 49 (devenit art. 53 din Constitu˛ia revizuit„)
privind restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al unor
libert„˛i.
De asemenea, autorul invoc„ Ón sus˛inerea excep˛iei ∫i
Ónc„lcarea art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
re˛ine urm„toarele:
Coproprietatea for˛at„ permite, datorit„ naturii bunului
comun, exercitarea mai liber„ de c„tre fiecare coproprietar
a drepturilor sale asupra bunului respectiv, dar, Ón acela∫i
timp, impune ∫i obliga˛ii, printre care obliga˛ia de a suporta
propor˛ional cu cota-parte a fiec„ruia cheltuielile de
Óntre˛inere ∫i conservare a bunului comun.
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Critica de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 3 lit. c)
alin. 1, 2 ∫i 4 din anexa nr. 2 la Legea locuin˛ei
nr. 114/1996 Ón raport cu prevederile art. 44 alin. (2)
teza Ónt‚i din Constitu˛ie nu poate fi re˛inut„, deoarece
regimul de proprietate comun„ perpetu„ ∫i for˛at„ asupra
instala˛iilor din cl„dirile cu mai multe apartamente, instala˛ii
aflate Ón folosin˛„ comun„, se Óncadreaz„ Ón dispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit
c„rora prin lege se stabilesc con˛inutul ∫i limitele dreptului
de proprietate.
Œn acest sens, Curtea s-a pronun˛at prin Decizia nr. 455
din 20 septembrie 2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 935 din 20 octombrie 2005,
statu‚nd c„ îlimitele aduse prin lege dreptului de
proprietate, Ón spe˛„ asupra p„r˛ilor destinate folosirii Ón
comun de c„tre to˛i proprietarii dintr-o cl„dire cu mai multe
locuin˛e, se justific„ constitu˛ional prin asigurarea posibilit„˛ii
efective de administrare, folosire, Óntre˛inere ∫i exploatare a
imobilului Ón interesul tuturor proprietarilor de locuin˛e din
acel imobil“.
Nu poate fi re˛inut„ a∫adar nici Ónc„lcarea art. 53 din
Constitu˛ie, de vreme ce limitele impuse dreptului de
proprietate sunt stabilite prin textele de lege criticate, iar
acestea se justific„ prin necesitatea respect„rii drepturilor
tuturor proprietarilor dintr-o cl„dire cu mai multe locuin˛e.
Curtea re˛ine c„ protec˛ia propriet„˛ii private, garantat„
prin art. 1 pct. 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, nu exclude, ci, dimpotriv„, presupune dreptul
statului de a reglementa folosin˛a bunurilor, conform
interesului general, potrivit art. 1 pct. 2 din acela∫i act
interna˛ional. A∫a fiind, nu se poate re˛ine Ónc„lcarea prin
textele de lege criticate a art. 1 pct. 1 din Primul Protocol
adi˛ional la Conven˛ie, deoarece limitarea dreptului de
proprietate se datoreaz„ necesit„˛ii ca statul s„
reglementeze folosin˛a bunurilor aflate Ón coproprietate
for˛at„ ∫i perpetu„, conform interesului general.
Curtea constat„ c„ prevederile art. 17 alin. (1) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 32/2002 definesc doar no˛iunea
de utilizator al serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i
de canalizare, f„r„ a cuprinde vreo dispozi˛ie care s„
Óncalce art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i din Constitu˛ie privind
protec˛ia egal„ a propriet„˛ii private, indiferent de titular,
art. 53 privind restr‚ngerea exerci˛iului unor drepturi sau al
unor libert„˛i, din Legea fundamental„, precum ∫i art. 1 din
Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Curtea observ„ c„ at‚t art. 17 alin. (1) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 32/2002, c‚t ∫i art. 3 lit. c) alin. 1, 2 ∫i 4
din anexa nr. 2 la Legea locuin˛ei nr. 114/1996 nu aduc
atingere art. 16 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, Óntruc‚t se
aplic„ tuturor celor afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza
normei legale, f„r„ nici o discriminare pe considerente
arbitrare.
Curtea re˛ine c„ referirea autorului excep˛iei la unele
necorel„ri care ar exista Óntre reglementarea criticat„ ∫i
unele dispozi˛ii din Codul civil sau din Legea serviciilor
publice de gospod„rie comunal„ nr. 326/2001 nu are
relevan˛„, Óntruc‚t coordonarea legislativ„ este de
competen˛a autorit„˛ii legiuitoare, iar nu a instan˛ei de
contencios constitu˛ional.
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Pentru considerentele expuse mai sus, 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. 17 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 32/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare ∫i a celor ale art. 3 lit. c)
alin. 1, 2 ∫i 4 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asocia˛iilor de proprietari) la Legea locuin˛ei nr. 114/1996, excep˛ie
ridicat„ de Mircea Nan Ón Dosarul nr. 5.261/2005 al Judec„toriei Sibiu ∫i de Virginia B„ncil„ ∫i Maria Imb„ru∫ Ón Dosarul
nr. 5.262/2005 al aceleia∫i instan˛e.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 2 februarie 2006.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 69
din 2 februarie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 471 din Legea nr. 137/2002 privind
unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii
Ion Predescu
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Antonia Constantin
Cristina C„t„lina Turcu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
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. 47 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 208/2002, excep˛ie ridicat„ de Societatea de
Investi˛ii Financiare îMoldova“ — S.A. Ón Dosarul
nr. 2.784/COM/2003 al Tribunalului Constan˛a — Sec˛ia
comercial„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Pre∫edintele constat„ cauza Ón stare de judecat„ ∫i
acord„ cuv‚ntul pe fond.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, invoc‚nd Ón
acest sens jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 20 noiembrie 2003, Tribunalul
Constan˛a — Sec˛ia comercial„ a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 47 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 208/2002, excep˛ie ridicat„ de Societatea de

Investi˛ii Financiare îMoldova“ — S.A. Óntr-o cauz„ av‚nd ca
obiect ac˛iunea Ón anulare a unei hot„r‚ri a Consiliului de
Administra˛ie al Societ„˛ii Comerciale î™antierul Naval“ — S.A.
din Constan˛a.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia sus˛ine, Ón esen˛„, c„ textul de lege criticat
îintroduce o excep˛ie de la prevederile Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 28/2002 de natur„ s„ creeze un
dezechilibru Óntre ac˛ionarul majoritar ∫i ceilal˛i ac˛ionari ai
unei societ„˛i comerciale“. De asemenea, se arat„ c„
îprevederile art. 471 sunt de natur„ s„ aduc„ grave atingeri
dreptului de proprietate al ac˛ionarilor minoritari Ón ceea ce
prive∫te ac˛iunile pe care ace∫tia le de˛in, prin faptul c„
aplicarea Ordonan˛ei de urgen˛„ nr. 208/2002 [...] va
conduce la reducerea substan˛ial„ a cotelor din capitalul
social pe care le de˛in ace∫ti ac˛ionari minoritari“. Autorul
excep˛iei invoc„, Ón sus˛inerea acesteia, Ónc„lcarea
dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 41 privind ocrotirea
propriet„˛ii, coroborate cu art. 135 din Legea fundamental„,
devenite, dup„ revizuirea acesteia, art. 44 ∫i 136.
Tribunalul Constan˛a — Sec˛ia comercial„ consider„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, invoc‚nd Ón acest sens jurispruden˛a
Cur˛ii Constitu˛ionale Ón materie.
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Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛ia legal„
criticat„ este constitu˛ional„, a∫a cum a statuat Curtea Ón
jurispruden˛a sa.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei 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, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea 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), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum a
fost formulat, Ól constituie dispozi˛iile art. 471 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru
accelerarea privatiz„rii.
Œn realitate, obiectul excep˛iei Ól constituie dispozi˛iile
art. 47 1 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri
pentru accelerarea privatiz„rii, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, introdus
prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 208/2002,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 961
din 28 decembrie 2002, aprobat„ prin Legea nr. 540/2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 910
din 19 decembrie 2003, modificat„ prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 36/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobat„
prin Legea nr. 191/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004.
Dispozi˛iile legale criticate au urm„torul cuprins: îSunt
exceptate de la prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de
investi˛ii financiare ∫i pie˛ele reglementate, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 525/2002, cu modific„rile
ulterioare, opera˛iunile de majorare a capitalului social
efectuate Ón conformitate cu prevederile art. 14 ∫i 22 din
prezenta lege, precum ∫i cele efectuate Ón conformitate cu
prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 25/2002 privind unele
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m„suri de urm„rire a execut„rii obliga˛iilor asumate prin
contractele de privatizare a societ„˛ilor comerciale, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 506/2002, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.“
Œn esen˛„, critica de neconstitu˛ionalitate const„ Ón
sus˛inerea c„ textul de mai sus Óncalc„ dreptul de
proprietate al ac˛ionarilor la societ„˛ile comerciale la care
statul este ac˛ionar majoritar asupra ac˛iunilor emise de
societ„˛ile respective, drept ocrotit de dispozi˛iile art. 41
[devenit art. 44 din Constitu˛ia revizuit„] ∫i art. 135 [devenit
art. 136 din Constitu˛ia revizuit„].
De∫i autorul excep˛iei se refer„ la dispozi˛iile art. 41
[devenit art. 44 din Constitu˛ia revizuit„] ∫i art. 135 [devenit
art. 136 din Constitu˛ia revizuit„], din motivarea acesteia
rezult„ c„, Ón realitate, sunt vizate numai dispozi˛iile art. 44
alin. (2) teza Ónt‚i privind garantarea ∫i ocrotirea Ón mod
egal de lege a propriet„˛ii private, indiferent de titular, ∫i
cele ale art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea propriet„˛ii
private, Ón condi˛iile legii organice.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ asupra constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 471
din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru
accelerarea privatiz„rii s-a pronun˛at prin numeroase decizii,
resping‚nd de fiecare dat„ excep˛ia cu acela∫i obiect.
Astfel, prin Decizia nr. 275 din 26 mai 2005, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 670 din
27 iulie 2005, Curtea Constitu˛ional„ a statuat c„ textele
de lege criticate nu Óncalc„ prevederile constitu˛ionale
privind protec˛ia propriet„˛ii private, Óntruc‚t opera˛iunea de
majorare a capitalului social nu duce la un transfer de
proprietate ∫i, Ón consecin˛„, nu afecteaz„ posesia ac˛iunilor
de˛inute de al˛i ac˛ionari. Totodat„, prin aceea∫i decizie,
Curtea a re˛inut c„, Ón situa˛ia Ón care s-ar admite c„
majorarea de capital cu consecin˛a diminu„rii ponderii
ac˛iunilor de˛inute de unii ac˛ionari poate avea semnifica˛ia
unei limit„ri a unor drepturi ce decurg din dreptul de
proprietate asupra ac˛iunilor, aceasta îeste justificat„ de
interesul general al diminu„rii participa˛iei statului Ón
economie, prin privatizarea societ„˛ilor la care statul este
unic sau principal ac˛ionar“, obiectiv Ón deplin„ concordan˛„
cu dispozi˛iile art. 135 din Constitu˛ie.
Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi care s„ determine
schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, solu˛ia ∫i
considerentele cuprinse Ón decizia men˛ionat„ Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„.

Pentru considerentele expuse mai sus, 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. 471 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri
pentru accelerarea privatiz„rii, excep˛ie ridicat„ de Societatea de Investi˛ii Financiare îMoldova“ — S.A. Ón Dosarul
nr. 2.784/COM/2003 al Tribunalului Constan˛a — Sec˛ia comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 2 februarie 2006.
PRE™EDINTE,

ION PREDESCU
Magistrat-asistent,
Cristina C„t„lina Turcu
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Normelelor metodologice de punere Ón aplicare a prevederilor Conven˛iei
interna˛ionale din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative d„un„toare utilizate la nave
(Conven˛ia AFS)
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 2 din Legea nr. 585/2004 pentru aderarea la
Conven˛ia interna˛ional„ din 2001 privind controlul sistemelor antivegetative d„un„toare utilizate la nave, adoptat„ la
Conferin˛a Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale la Londra la 5 octombrie 2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice de punere
Ón aplicare a prevederilor Conven˛iei interna˛ionale din 2001
privind controlul sistemelor antivegetative d„un„toare
utilizate la nave (Conven˛ia AFS), denumite Ón continuare Norme
metodologice, prev„zute Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Autoritatea Naval„ Rom‚n„ poate
Óncredin˛a opera˛iunile de prelevare ∫i analizare a
e∫antioanelor din sistemele antivegetative, prev„zute la
art. 28 alin. (2) din Normele metodologice, oric„rui laborator
care are implementat un sistem de management al calit„˛ii;
standardul de referin˛„ este SR EN ISO/CEI 17025:2001
îCerin˛e generale pentru competen˛a laboratoarelor de
Óncerc„ri ∫i etalon„ri“ sau altul echivalent, Ón conformitate

cu procedurile prev„zute de legisla˛ia intern„ Ón vigoare
privind achizi˛iile publice.
(2) Œncredin˛area opera˛iunilor prev„zute la alin. (1) se
face Ón baza unui contract prin care trebuie s„ se convin„,
printre altele, asupra r„spunderii privind rezultatele
analizelor contestate de proprietarul sau operatorul navei ∫i
asupra angajamentului laboratorului c„ va respecta
instruc˛iunile cuprinse Ón anexa nr. 5 la Normele
metodologice ∫i Ón apendicele la aceasta.
Art. 3. — Autoritatea Naval„ Rom‚n„ va duce la
Óndeplinire prevederile prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la 30 de
zile de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 9 februarie 2006.
Nr. 196.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 249 bis abonament, care se poate achizi˛iona ∫i de la Centrul
pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea pct. 8 lit. a) ∫i b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005
privind stimularea absorb˛iei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de c„tre fondurile
de garantare, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 876/2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. II din Ordonan˛a Guvernului nr. 10/2006 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorb˛iei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de
c„tre fondurile de garantare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — La punctul 8 din Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea

absorb˛iei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de
c„tre fondurile de garantare, aprobate prin Hot„r‚rea

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 249/20.III.2006
Guvernului nr. 876/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, literele a)
∫i b) se modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:
îa) constituirea plafonului anual de garantare, cu o
expunere de p‚n„ la 5 ori. Valoarea total„ a garan˛iilor
care pot fi acordate Ón anul urm„tor Ón baza prevederilor
Legii nr. 218/2005 nu va putea dep„∫i de 5 ori suma
primit„ ∫i dob‚nzile acumulate p‚n„ la finele fiec„rui an,
din care se vor deduce soldurile garan˛iilor acordate deja ∫i
sumele cuvenite fondurilor de garantare din comisionul de
garantare datorat de fermierii priva˛i — persoane fizice
autorizate ∫i asocia˛iile familiale, constituite conform legii,
beneficiare de fonduri SAPARD.
Plafonul anual de garantare se va calcula de c„tre
fondurile de garantare odat„ cu bugetul de venituri ∫i
cheltuieli pe anul urm„tor, se va aproba de Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ∫i se va repartiza
pe institu˛iile de credit finan˛atoare cu care acestea au
Óncheiate conven˛ii de lucru.
Valorile maxime ale creditelor acordate de institu˛iile de
credit pentru cofinan˛area Programului SAPARD, care pot fi
garantate de fondurile de garantare, acoper„ cheltuielile
eligibile ∫i neeligibile pentru realizarea proiectelor din cadrul
m„surilor 1.1 «Œmbun„t„˛irea prelucr„rii ∫i marketingului
produselor agricole ∫i piscicole», 1.2 «Œmbun„t„˛irea
structurilor Ón vederea realiz„rii controlului de calitate,
veterinar ∫i fitosanitar, pentru calitatea produselor
alimentare
∫i
pentru
protec˛ia
consumatorilor»,
2.1. «Œmbun„t„˛irea ∫i dezvoltarea infrastructurii rurale»,
3.1. «Investi˛ii Ón exploata˛ii agricole», 3.4. «Dezvoltarea ∫i
diversificarea activit„˛ilor economice care s„ genereze
activit„˛i multiple ∫i venituri alternative» ∫i 3.5 «Silvicultur„»
din Programul SAPARD;
b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare
din garan˛iile acordate pe seama Fondului (suma
garantat„), prin plata soldului garan˛iei, Ón cazul contractelor
de garantare executate de institu˛iile de credit pentru
Ómprumuta˛ii care nu Ó∫i Óndeplinesc obliga˛iile asumate prin
contractele de credit.
Fondurile de garantare, la solicitarea institu˛iilor de
credit, vor putea acorda garan˛ii sindicalizate care pot
acoperi integral valoarea creditului acordat pentru realizarea
proiectelor din Programul SAPARD, dob‚nda urm‚nd a fi
garantat„ de Ómprumuta˛i.

— riscul garantat asumat de fondurile de garantare
const„ Ón plata garan˛iei (sold) ulterior declar„rii exigibilit„˛ii
obliga˛iilor debitorului stabilite prin contractul de credit.
Asumarea riscului de c„tre fondurile de garantare se
face propor˛ional, pe m„sura acord„rii ∫i ramburs„rii
creditului (potrivit graficului de e∫alonare ∫i efectu„rii
pl„˛ilor). Valoarea garan˛iei acordate se reduce cu suma
ratelor rambursate de c„tre beneficiarul de credit,
propor˛ional cu procentul de garantare prev„zut Ón
contractele de garantare Óncheiate Óntre institu˛iile de credit
∫i fondurile de garantare.
— suma garantat„ reprezint„ suma maxim„ p‚n„ la
care fondurile de garantare r„spund Ón cazul producerii
riscului garantat, Ón limita garan˛iei acordate prin contractul
de garantare, ∫i anume p‚n„ la 100% din valoarea
creditului de investi˛ii pe termen scurt, mediu ∫i lung de
Fondul de Garantare a Creditului Rural — S.A. ∫i,
respectiv, p‚n„ la 70% din valoarea creditului de investi˛ii
pe termen scurt, mediu ∫i lung de Fondul Na˛ional de
Garantare a Creditelor pentru Œntreprinderile Mici ∫i Mijlocii.
Pentru suma garantat„ (valoarea garan˛iei acordate de
fondurile de garantare) institu˛iile de credit vor solicita
debitorilor s„ emit„ un bilet la ordin stipulat f„r„ protest,
cu scaden˛„ la vedere, de valoare egal„ cu suma
garantat„ pe care creditorul Ól va gira f„r„ drept de regres
fondurilor de garantare la momentul execut„rii contractului
de garantare.
Garan˛iile se vor acorda la solicitarea institu˛iilor de
credit, pe baza documenta˛iei de credit aprobate de
acestea ∫i a normelor proprii de lucru ale fondurilor de
garantare, f„r„ a solicita garan˛ii din partea Ómprumuta˛ilor.
— soldul garan˛iei reprezint„ soldul creditului la care se
aplic„ procentul de garantare prev„zut Ón contractul de
garantare, sum„ pe care fondurile de garantare sunt
obligate s„ o pl„teasc„ creditorilor Ón cazul Ón care
Ómprumutatul este declarat exigibil.
Plata sumei garantate/soldul acesteia se va face de
c„tre fondurile de garantare numai dac„ s-au respectat
prevederile contractului de garantare Óncheiat Óntre p„r˛i ∫i
Ón condi˛iile Ón care institu˛iile de credit au ini˛iat procedurile
judiciare Ómpotriva debitorului ∫i gireaz„ biletul la ordin
emis de Ómprumutat Ón favoarea institu˛iilor de credit;“.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 8 martie 2006.
Nr. 318.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru Institutul de Investigare
a Crimelor Comunismului Ón Rom‚nia
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, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se suplimenteaz„ bugetul Cancelariei
Primului-Ministru, pentru Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului Ón Rom‚nia, din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, la capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni
externe“, titlul 51 îTransferuri Óntre unit„˛i ale administra˛iei
publice centrale“, art. 51.01 îTransferuri curente“,
alin. 51.01.01 îTransferuri c„tre institu˛ii publice“, cu suma
de 6.000 mii lei (RON).

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la cererea ordonatorului principal de credite, s„ introduc„
modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Cancelariei PrimuluiMinistru pe anul 2006.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal
de credite se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 322.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea finan˛„rii unor cheltuieli aferente organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii,
Ón perioada 25 aprilie—3 mai 2006, a Festivalului Interna˛ional îShakespeare“, Craiova
Av‚nd Ón vedere prevederile art.
m„suri financiare, aprobat„ cu modific„ri
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia
publice, cu modific„rile ulterioare, precum

23 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor
∫i complet„ri prin Legea nr. 146/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele
∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2006, la capitolul
67.01 îCultur„, recreere ∫i religie“, titlul îTransferuri Óntre
unit„˛ile administra˛iei publice“, cu suma de 600 mii lei
(RON), din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru finan˛area cheltuielilor aferente organiz„rii ∫i
desf„∫ur„rii, Ón perioada 25 aprilie—3 mai 2006, a
Festivalului Interna˛ional îShakespeare“, Craiova.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) poate fi utilizat„ pentru
finan˛area, Ón condi˛iile legii, a tuturor categoriilor de
cheltuieli legate de preg„tirea, organizarea ∫i desf„∫urarea

Ón bune condi˛ii a Festivalului Interna˛ional îShakespeare“,
Craiova, de Óndeplinirea obliga˛iilor asumate prin contractele
interne ∫i interna˛ionale Óncheiate, inclusiv de finan˛area
transportului interna˛ional.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2006.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate se reÓntrege∫te
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului p‚n„
la data de 30 noiembrie 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 323.

Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006, Ón vederea finaliz„rii lucr„rilor la Muzeul Unirii din Ia∫i
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, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor pe anul 2006, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006, cu
suma de 1.500 mii lei (RON), la capitolul 67.01 îCultur„,
recreere ∫i religie“, titlul 51 îTransferuri Óntre unit„˛i ale
administra˛iei publice“, pentru Complexul Muzeal Na˛ional
îMoldova“ din Ia∫i, Ón vederea finaliz„rii lucr„rilor la Muzeul
Unirii din Ia∫i.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2006.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate, potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 324.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
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, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2006, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 32.540 mii lei
(RON), conform anexei care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 325.
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ANEX√
SITUAﬁIE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
Explica˛ii

Cod

CHELTUIELI — TOTAL GENERAL
BUGET DE STAT
BUNURI ™I SERVICII
ACTIVE NEFINANCIARE
ORDINE PUBLIC√ ™I SIGURANﬁ√ NAﬁIONAL√
BUNURI ™I SERVICII
ACTIVE NEFINANCIARE
— construc˛ii — investi˛ii Ón continuare
— construc˛ii — alte cheltuieli de investi˛ii
— ma∫ini, echipamente ∫i mijloace de transport

5000
5001
20
71
6101
20
71
710101
710101
710102

Suma
— mii lei —
(RON)

32.540
32.540
18.200
14.340
32.540
18.200
14.340
2.072
2.168
10.100

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 2006, pentru jude˛ul Bihor
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. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 1.700 mii lei (RON),
pentru jude˛ul Bihor, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetului local al ora∫ului Nucet
pentru finan˛area Centrului medico-social de psihiatrie Nucet.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 326.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
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, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din Fondul de

rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul
de stat pe anul 2006, cu suma de 402 mii lei (RON),
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reprezent‚nd contravaloarea a 110.000 euro, la capitolul
84.01 îTransporturi“, subcapitolul 84.01.01 îAdministra˛ie
central„“, titlul îAlte transferuri“, pozi˛ia îPrograme PHARE
∫i alte programe cu finan˛are nerambursabil„“, Ón vederea
Óndeplinirii angajamentelor financiare ale p„r˛ii rom‚ne Ón
cadrul programului comunitar îMarco Polo“.
Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la propunerea ordonatorului principal de credite, s„
introduc„ modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura
bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului
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Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pe
anul 2006.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data
de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului
principal de credite se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 327.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru suplimentarea bugetului Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
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, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului pe anul 2006 cu suma de
3.885 mii lei (RON), din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006, la capitolul 80.01 îAc˛iuni generale economice,
comerciale ∫i de munc„“, titlul 10 îCheltuieli de personal“,
Ón vederea asigur„rii fondurilor necesare finan˛„rii celor
93 de posturi nou-create, conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 1/2006 privind unele m„suri pentru Ónt„rirea
capacit„˛ii administrative a Rom‚niei pentru integrarea Ón
Uniunea European„.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice,
la cererea ordonatorului principal de credite, s„ introduc„
modific„rile prev„zute la art. 1 Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Economiei
∫i Comer˛ului pe anul 2006.
Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal
de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe
anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 328.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea atest„rii localit„˛ii Arie∫eni, jude˛ul Alba, ca sta˛iune turistic„ de interes local
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 din Ordonan˛a Guvernului nr. 58/1998
privind organizarea ∫i desf„∫urarea activit„˛ii de turism Ón Rom‚nia, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 755/2001, cu modific„rile ulterioare, ∫i potrivit art. 5 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea
condi˛iilor ∫i a procedurii de atestare a sta˛iunilor turistice, precum ∫i pentru declararea unor localit„˛i ca sta˛iuni turistice
de interes na˛ional, respectiv local, cu complet„rile ulterioare,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ atestarea localit„˛ii Arie∫eni, jude˛ul
Alba, ca sta˛iune turistic„ de interes local.
Art. 2. — Sec˛iunea îSta˛iuni turistice de interes local“
din anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.122/2002
pentru aprobarea condi˛iilor ∫i a procedurii de atestare a

sta˛iunilor turistice, precum ∫i pentru declararea unor
localit„˛i ca sta˛iuni turistice de interes na˛ional, respectiv
local, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 770 din 23 octombrie 2002, cu complet„rile ulterioare,
se completeaz„ Ón mod corespunz„tor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 329.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind rechemarea ∫i numirea unui consul general
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Domnul Ovidiu Grecea se recheam„ din
calitatea de consul general, ∫ef al Consulatului General al
Rom‚niei la Sydney, Australia.
Art. 2. — Domnul Ovidiu Grecea Ó∫i va Óncheia
misiunea Ón termen de cel mult 90 de zile de la

publicarea prezentei hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — Œncep‚nd cu data Óncheierii misiunii domnului
Ovidiu Grecea, domnul Marius Dragolea se nume∫te Ón
func˛ia de consul general, ∫ef al Consulatului General al
Rom‚niei la Sydney, Australia.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leu∫tean,
secretar de stat
Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 330.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind eliberarea domnului Avram Auric„ din func˛ia public„
de subprefect al jude˛ului Br„ila
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 84 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i prevederile Decretului Pre∫edintelui
Rom‚niei nr. 259/2006 pentru numirea unui procuror,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Avram Auric„ se elibereaz„ din func˛ia public„
de subprefect al jude˛ului Br„ila.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 331.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea domnului Popa Dumitru Ón func˛ia public„
de subprefect al jude˛ului Br„ila
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 45 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale ∫i a altor drepturi ale
func˛ionarilor publici pentru anul 2006,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Domnul Popa Dumitru se nume∫te Ón func˛ia public„
de subprefect al jude˛ului Br„ila, p‚n„ la organizarea concursului Ón vederea
ocup„rii definitive a postului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 332.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru propunerea Œnalt Preasfin˛itului Bartolomeu (Valeriu)
Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului ∫i Clujului,
Ón func˛ia de Mitropolit al Clujului, Albei, Cri∫anei
∫i Maramure∫ului Ón vederea recunoa∫terii
prin decret al Pre∫edintelui Rom‚niei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i al
art. 21 alin. (1) din Decretul-lege nr. 177/1948 pentru regimul general al
cultelor religioase din Rom‚nia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se propune Pre∫edintelui Rom‚niei recunoa∫terea, prin
decret, Ón func˛ia de Mitropolit al Clujului, Albei, Cri∫anei ∫i Maramure∫ului a
Œnalt Preasfin˛itului Bartolomeu (Valeriu) Anania, Arhiepiscop al Vadului,
Feleacului ∫i Clujului.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu

Bucure∫ti, 16 martie 2006.
Nr. 333.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALIATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea anexei la Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 1.018/2005 privind Ónfiin˛area Ón cadrul Direc˛iei de∫euri ∫i substan˛e chimice periculoase
a Secretariatului pentru compu∫i desemna˛i
Œn temeiul art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite prezentul ordin.
Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului mediului ∫i
gospod„ririi apelor nr. 1.018/2005 privind Ónfiin˛area Ón
cadrul Direc˛iei de∫euri ∫i substan˛e chimice periculoase a
Secretariatului pentru compu∫i desemna˛i, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 966 din
1 noiembrie 2005, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. La articolul 2, litera d) va avea urm„torul cuprins:
îd) urm„re∫te executarea activit„˛ilor din planurile de
eliminare/decontaminare Óntocmite de operatorii economici ∫i
aprobate de autorit„˛ile teritoriale de protec˛ie a mediului ∫i
ia toate m„surile care se impun pentru Óncadrarea Ón
termenele prev„zute Ón aceste planuri.“
2. Dup„ articolul 2 se introduc 3 noi articole, articolele 21,
2
2 ∫i 23, cu urm„torul cuprins:
îArt. 21. — Echipamentul con˛in‚nd PCB-uri, care nu
constituie subiect de inventariere conform art. 7 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea
regimului special privind gestiunea ∫i controlul bifenililor
policlorura˛i ∫i ale altor compu∫i similari, cu modific„rile
ulterioare, desemna˛i ∫i care reprezint„ o component„ a
unui alt echipament, va fi Óndep„rtat ∫i colectat separat
atunci c‚nd echipamentul din care face parte este scos din
uz, reciclat sau eliminat.
Art. 2 2 . — (1) Œn sensul prezentului ordin, prin
eliminare/decontaminare se Ón˛elege:
a) eliminare — opera˛iunile prev„zute Ón anexa nr. II A
la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 78/2000 privind
regimul de∫eurilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 426/2001;

b) decontaminare — opera˛iunile care au Ón vedere
reutilizarea, reciclarea sau eliminarea Ón condi˛ii de
siguran˛„ a echipamentelor, obiectelor, materialelor sau
fluidelor contaminate cu PCB, aflate Ón posesia unui
de˛in„tor, ∫i opera˛iunile de Ónlocuire a fluidelor care nu
con˛in PCB;
c) de˛in„tor de PCB-uri — persoana fizic„ sau juridic„
posesoare de PCB-uri ∫i/sau de al˛i compu∫i desemna˛i,
enumera˛i la art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 173/2000
privind gestiunea ∫i controlul bifenililor policlorura˛i ∫i ale
altor compu∫i desemna˛i.
(2) Se interzice stivuirea transformatorilor cu PCB.
Art. 2 3 . — (1) Echipamentele care con˛in fluide cu
PCB-uri Óntre 0,05% ∫i 0,005% din greutatea acestora pot
fi inventariate, solicit‚ndu-se numai urm„toarele date:
a) numele ∫i adresa de˛in„torului;
b) localizarea ∫i descrierea echipamentului;
c) data declara˛iei.
(2) Aceste echipamente pot fi etichetate ca PCB-uri
contaminate cu mai pu˛in de 0,05% ∫i vor fi decontaminate
sau eliminate la sf‚r∫itul ciclului lor de via˛„ Ón urm„toarele
condi˛ii:
a) Ónlocuirea fluidului ce nu con˛ine PCB s„ se realizeze
cu cele mai mici riscuri;
b) Ónlocuirea fluidului trebuie s„ nu compromit„
eliminarea ulterioar„ a PCB-urilor;
c) dup„ decontaminare eticheta transformatorului s„ fie
Ónlocuit„ cu eticheta prev„zut„ Ón anexa nr. 4 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 173/2000.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 13 martie 2006.
Nr. 257.
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