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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 264
din 24 februarie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Ioan Vida
Aspazia Cojocaru
Nicolae Cochinescu
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Simona Ricu
Claudia-Margareta Krupenschi

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008
privind ajutorul public judiciar în materie civilă, excepție ridicată
de Ioan Brândușe în Dosarul nr. 10467.1/55/2007 al
Judecătoriei Arad, cauză ce face obiectul Dosarului
nr. 2.008D/2008 al Curții Constituționale.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul
nr. 2.247D/2008 și în Dosarul nr. 1D/2009, având ca obiect
aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de Faur Nistor
Isai în Dosarul nr. 2.793/55/2007, respectiv de Francisc Ursei în
Dosarul nr. 3.394/108/2008 ale Tribunalului Arad — Secția civilă.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Curtea, văzând identitatea de obiect a acestor cauze, din
oficiu, pune în discuție problema conexării lor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
propunerea de conexare a cauzelor.
Curtea, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1D/2009 și
nr. 2.247D/2008 la Dosarul nr. 2.008D/2008, care a fost primul
înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată. Actul
normativ criticat nu aduce atingere liberului acces la justiție, așa
cum susțin autorii excepției, ci, dimpotrivă, reprezintă
concretizarea acestui drept, care însă nu implică și gratuitatea
sa. Sub aspectul limitei maxime reglementate pentru acordarea
sumelor de bani cu titlu de ajutor public judiciar, se arată că
aceasta este expresia opțiunii legiuitorului, fără a încălca însă
normele constituționale invocate.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele:
Prin Încheierea din 30 septembrie 2008, pronunțată în
Dosarul nr. 10467.1/55/2007, respectiv prin încheierile din
28 octombrie 2008 și 22 decembrie 2008, pronunțate în
dosarele nr. 2.793/55/2007 și nr. 3.394/108/2008, Judecătoria
Arad, respectiv Tribunalul Arad — Secția civilă au sesizat
Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate

a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.
Excepțiile de neconstituționalitate au fost ridicate de Ioan
Brândușe, respectiv de Faur Nistor Isai și Francisc Ursei în
cauze civile în cadrul cărora aceștia au formulat cereri de
acordare a ajutorului public judiciar.
În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii
acesteia susțin, în esență, că prevederile Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 51/2008 sunt neconstituționale, deoarece
îngrădesc accesul liber la justiție și la petiționare al reclamanților
care, datorită mijloacelor financiare limitate, nu pot plăti taxele
judiciare de timbru aferente cererilor lor, astfel că nu pot
beneficia de exercitarea dreptului la un proces echitabil și de
celelalte garanții procedurale pentru apărarea drepturilor și
intereselor lor legitime, suferind în același timp o discriminare
pe criterii de avere. În plus, în Dosarul nr. 2.247D/2008, autorul
excepției susține că stabilirea unei limite maxime pentru
acordarea ajutorului public judiciar este de natură să afecteze
grav drepturile fundamentale invocate, cu încălcarea art. 53 din
Constituție. Ordonanța abrogă prevederile art. 74—81 din Codul
de procedură civilă, act normativ cu forță juridică superioară,
ceea ce contravine și art. 115 alin. (1), (6), (7) și (8) din
Constituție, precum și art. 108 alin. (2) din aceasta.
Judecătoria Arad, exprimându-și opinia în Dosarul
nr. 2.008D/2008, apreciază că Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 51/2008 este neconstituțională. Arată în acest
sens că actul normativ criticat reglementează, la art. 7, limitări
ale cuantumului ajutorului public judiciar, limitări care, chiar dacă
sunt admisibile și rezonabile, nu pot face decât obiectul unei
legi, și nu al unei ordonanțe de urgență, astfel că este încălcat
art. 53 din Constituție. În plus, prin faptul că ordonanța
stabilește anumite limitări în exercitarea libertății de acces la
justiție, indiferent dacă aceste limitări sunt sau nu rezonabile,
sunt nesocotite prevederile art. 115 alin. (6) din Legea
fundamentală.
Tribunalul Arad — Secția civilă, exprimându-și opinia în
dosarele nr. 2.247D/2008 și nr. 1D/2009, apreciază că excepția
de neconstituționalitate nu este fondată. Contrar susținerilor
autorilor excepției, actul normativ facilitează exercitarea
accesului liber la justiție — drept ce nu implică și gratuitatea
lui — prin acordarea unui ajutor public judiciar persoanelor care
nu obțin venituri suficiente pentru a face față cheltuielilor unui
proces, în limita unei sume maxime de 12 salarii minime brute
pe țară în decursul unui an.
Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la
excepția de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar
în materie civilă sunt constituționale. Acestea nu încalcă, ci,
dimpotrivă, reprezintă concretizarea dreptului părților interesate
de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor, libertăților și
intereselor lor legitime, de a beneficia de un proces echitabil și

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 198/30.III.2009
de judecarea cauzelor într-un termen rezonabil. De altfel,
finalitatea reglementărilor cuprinse în actul normativ criticat este
de a crea condiții mai bune pentru valorificarea acestor drepturi,
și nu de limitare a lor.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008
privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie
2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 193/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 723 din 24 octombrie 2008.
În opinia autorilor excepției, dispozițiile legale criticate
contravin prevederilor art. 16 — „Egalitatea în drepturi” și ale
art. 21 — „Accesul liber la justiție” din Constituție, precum și
celor ale art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului
și a libertăților fundamentale, referitoare la dreptul la un proces
echitabil. În plus, în Dosarul nr. 2.247D/2008, autorul excepției
mai invocă și următoarele dispoziții: art. 1 alin. (4) și (5), art. 11,
20, 24, 48, 51, 53, art. 115 alin. (1), (6), (7) și (8), art. 108 alin. (2)
și (3) și art. 148 din Constituție, art. 1, 5, 8, 10, 13, 14, 17, 18
și 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, Protocolul nr. 12 la Convenție și
„normele comunitare adoptate prin Legea nr. 157/2005 de
ratificare a Tratatului de aderare a României la statele membre
ale Uniunii Europene, inclusiv Carta Drepturilor Fundamentale”.
Analizând excepția de neconstituționalitate invocată, Curtea
Constituțională constată că aceasta urmează să fie respinsă ca
neîntemeiată, având în vedere cele ce urmează:
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind
ajutorul public judiciar în materie civilă reprezintă transpunerea
în planul legislației interne a Directivei Consiliului Uniunii
Europene 2003/8/CE privind îmbunătățirea accesului la justiție
în cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale
comune referitoare la asistența judiciară acordată în cadrul
acestor categorii de cauze. Scopul acestei reglementări este
prevăzut la art. 1 și constă în „asigurarea dreptului la un proces
echitabil și garantarea accesului egal la actul de justiție, pentru
realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară,
inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești sau a
altor titluri executorii”. În vederea realizării acestui deziderat,
legiuitorul a reglementat ajutorul public judiciar ca formă de
asistență acordată de stat, în condițiile legii, oricărei persoane
fizice, în situația în care aceasta nu poate face față cheltuielilor
unui proces sau celor pe care le implică obținerea unor
consultații juridice în vederea apărării unui drept sau interes
legitim în justiție, fără a pune în pericol întreținerea sa ori a
familiei sale. Prin această reglementare se urmărește
asigurarea efectivității dreptului de acces la justiție, prin
stabilirea unor minime și rezonabile condiții.
Prin urmare, Curtea nu poate reține critica de
neconstituționalitate potrivit căreia actul normativ criticat, în
ansamblul său, împiedică accesul liber la justiție și dreptul
părților la un proces echitabil, din moment ce tocmai înlesnirea
realizării acestor drepturi reprezintă scopul declarat al
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reglementării. De altfel, Curtea observă că susținerile autorilor
excepției pornesc de la o abordare greșită a conceptului de
acces liber la justiție, și anume în sensul că acesta ar implica
gratuitatea realizării actului de justiție. Or, Curtea Constituțională
a statuat în mod constant că accesul liber la justiție nu înseamnă
că acesta trebuie să fie în toate cazurile gratuit. Prin Decizia
nr. 453 din 20 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 943 din 21 octombrie 2005, Curtea a
reținut că nici dispozițiile art. 21 din Constituție și niciun alt text
din convenții sau tratate la care România este parte nu instituie
vreo interdicție cu privire la taxele în justiție, fiind legal și echitabil
ca justițiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea
desfășurată de autoritățile judecătorești să contribuie la
acoperirea cheltuielilor acestora, urmând ca aceste cheltuieli să
fie în final recuperate de la partea căzută în pretenții.
Așa fiind, Curtea nu poate primi critica de neconstituționalitate
potrivit căreia stabilirea unei sume maxime echivalente cu
12 salarii minime brute pe țară la nivelul anului în care a fost
formulată cererea de acordare, până la care se poate acorda,
cumulat, în cursul unei perioade de un an, ajutorul public
judiciar, este de natură a împiedica accesul liber la justiție,
exercitarea dreptului la un proces echitabil sau că instituie
discriminări pe criterii de avere.
Stabilirea unor limite și condiții privind acordarea ajutorului
public judiciar a fost determinată de posibilitatea asigurării
resurselor financiare publice necesare acordării ajutorului, de
realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele
prevăzute la art. 6 din ordonanță, de prevenirea exercitării
abuzive a cererii de ajutor și a prejudicierii altor categorii de
persoane fizice care ar fi în nevoie de susținere din partea
statului și l-ar solicita, fără a se îngrădi în acest mod accesul
efectiv la justiție.
În ce privește critica de neconstituționalitate formulată în
Dosarul nr. 2.247D/2008, Curtea constată că, prin Decizia nr. 96
din 20 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 109 din 24 februarie 2009, a fost respinsă excepția
de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7, 8 și 53 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008, controlul de
constituționalitate fiind raportat, cu acel prilej, la temeiuri și critici
de neconstituționalitate asemănătoare, formulate, de altfel, de
același autor al excepției ca și în acest dosar. În plus, în
prezenta cauză, autorul excepției invocă și prevederile art. 108
alin. (2) și (3) din Constituție, care însă nu au incidență,
deoarece aceste prevederi se referă la actele Guvernului —
hotărâri și ordonanțe, emise în temeiul unei legi speciale de
abilitare, și nu la ordonanța de urgență. Cu privire la dispozițiile
art. 115 alin. (1), (7) și (8) din Legea fundamentală, de
asemenea invocate, Curtea constată că nici acestea nu au
incidență în cauză.
Cât privește critica de neconstituționalitate a Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 51/2008, față de art. 24 din Legea
fundamentală, Curtea constată că dispozițiile criticate nu
contravin principiului constituțional al dreptului la apărare, părțile
având posibilitatea de a formula apărările necesare, în condițiile
legii. Totodată, critica de neconstituționalitate a actului atacat,
prin raportare la art. 115 alin. (6) din Constituție, nu poate fi
primită, întrucât prin finalitatea sa nu afectează drepturile și
libertățile fundamentale, ci, dimpotrivă, asigură condiții mai bune
pentru exercitarea efectivă a dreptului de acces la justiție.
În sfârșit, Curtea nu poate reține nici pretinsa contradicție
dintre prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 51/2008 și acte sau norme ale unor acte juridice
internaționale în materia drepturilor omului, aplicabile României,
la care face referire autorul excepției în Dosarul nr. 2.247D/2008,
întrucât acesta doar le enunță și nu arată concret în ce anume
constă această contradicție.
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Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul
public judiciar în materie civilă, excepție ridicată de Ioan Brândușe în Dosarul nr. 10467.1/55/2007 al Judecătoriei Arad, respectiv
de Faur Nistor Isai și Francisc Ursei în dosarele nr. 2.793/55/2007 și nr. 3.394/108/2008 ale Tribunalului Arad — Secția civilă.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 24 februarie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 324
din 12 martie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I, art. II alin. (2)
și art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri
pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Ion Predescu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Doina Suliman

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent-șef

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. I, art. II alin. (2) și art. V din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri
pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției,
excepție ridicată din oficiu de Tribunalul Mureș — Secția civilă în
Dosarul nr. 652/102/2008.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Cauza este în stare de judecată.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere
jurisprudența în materie a Curții Constituționale, pune concluzii
de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepției de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și art. II alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 și de
respingere, ca fiind neîntemeiată, a excepției de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. V din aceeași ordonanță.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 23 octombrie 2008, pronunțată în Dosarul
nr. 652/102/2008, Tribunalul Mureș — Secția civilă a sesizat
Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. I, art. II alin. (2) și art. V din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de

măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în
sistemul justiției.
Excepția a fost ridicată din oficiu de instanța de judecată cu
ocazia soluționării unei acțiuni având ca obiect „drepturi
bănești”.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că dispozițiile de lege criticate contravin
prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (3)—(5), art. 11, art. 16
alin. (1), art. 20, art. 21 alin. (3), art. 61 alin. (1), art. 73 alin. (3)
lit. l), art. 115 alin. (4)—(6), art. 124 alin. (2), art. 126 alin. (2)—(5),
art. 129 și art. 141.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului consideră că excepția de
neconstituționalitate a art. I și art. II alin. (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 75/2008 este inadmisibilă, iar
dispozițiile art. V din ordonanță sunt constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate
la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. I, art. II alin. (2) și art. V din Ordonanța de urgență
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a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru
soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din
20 iunie 2008, dispoziții care au următorul conținut:
„Art. I — (1) Cererile având ca obiect acordarea unor drepturi
salariale, formulate de personalul salarizat potrivit Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte
drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de
personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările
ulterioare, precum și potrivit Ordonanței Guvernului nr. 8/2007
privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor
judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și
din cadrul altor unități din sistemul justiției, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările ulterioare,
sunt soluționate, în primă instanță, de curțile de apel.
(2) Recursul împotriva hotărârilor pronunțate în primă
instanță de curțile de apel se judecă de Înalta Curte de Casație
si Justiție.
Art. II — [] (2) Cauzele prevăzute la alin. (1) aflate în curs
de judecată în fond la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență vor fi trimise de îndată spre soluționare
curților de apel, prin încheiere care nu este supusă niciunei căi
de atac.
[]
Art. V — În Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din
8 februarie 2007, după alineatul (2) al articolului 19 se introduce
un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
«(3) Sesizările având ca obiect măsurile legislative adoptate
în contextul stabilirii politicii de salarizare a personalului din
sistemul bugetar nu intră în competența de soluționare a
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.»”
În susținerea neconstituționalității dispozițiilor de lege
criticate, instanța de judecată invocă înfrângerea prevederilor
constituționale ale art. 1 alin. (3)—(5), art. 11, art. 16 alin. (1), art. 20,
art. 21 alin. (3), art. 61 alin. (1), art. 73 alin. (3) lit. l), art. 115
alin. (4)—(6), art. 124 alin. (2), art. 126 alin. (2)—(5), art. 129 și
art. 141.
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1. Prin Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie
2009, Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art. I și
art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 sunt
neconstituționale.
Deoarece decizia menționată a fost pronunțată ulterior
sesizării Curții Constituționale, urmează ca, în temeiul art. 29
alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. I și art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 75/2008 să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.
2. În ceea ce privește criticile de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 75/2008 în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) și art. 1
alin. (1) și (5) din Constituție, coroborate cu cele ale art. 11 și
art. 20 din Constituție, precum și cu cele ale art. 14 din
Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale și „toate celelalte convenții privind
nondiscriminarea în materie de remunerare”, Curtea reține că
aceasta este neîntemeiată.
Analizând aceste critici, Curtea constată că din textul de lege
supus controlului nu se poate desprinde vreun înțeles
neconstituțional, atât timp cât nu lasă în competența Consiliului
Național pentru Combaterea Discriminării sesizările având ca
obiect măsurile legislative adoptate în contextul stabilirii politicii
de salarizare a personalului din sistemul bugetar.
În acest sens s-a pronunțat Curtea Constituțională prin
Decizia nr. 1.325 din 4 decembrie 2008, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 23 decembrie 2008,
când a constatat că dispozițiile Ordonanței Guvernului
nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor
de discriminare sunt neconstituționale în măsura în care din
acestea se desprinde înțelesul că instanțele judecătorești au
competența să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte
normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii,
și să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu
prevederi cuprinse în alte acte normative.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I și art. II alin. (2) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției,
excepție ridicată din oficiu de Tribunalul Mureș — Secția civilă în Dosarul nr. 652/102/2008.
2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. V din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției, excepție ridicată
din oficiu de aceeași instanță de judecată în același dosar.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 12 martie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent-șef,
Doina Suliman
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de S.C. APOPI & BLUMEN — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. APOPI & BLUMEN — S.R.L. în cel de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a)
din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. APOPI & BLUMEN —
S.R.L. în cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de
reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. APOPI & BLUMEN — S.R.L. deține
licența de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.

Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. APOPI &
BLUMEN — S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare a
gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. APOPI & BLUMEN —S.R.L. va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de
resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. APOPI & BLUMEN —
S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479
din 27 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 10.
ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. APOPI & BLUMEN — S.R.L.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

7.725

Venit reglementat unitar

lei/MWh

27,79

Venit total unitar

lei/MWh

29,14

MWh

7.725

Venit reglementat unitar

lei/MWh

0,53

Venit total unitar

lei/MWh

1,16

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 198/30.III.2009
ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. APOPI & BLUMEN — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

33,57

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

32,87

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim
reglementat realizată de S.C. APOPI & BLUMEN — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

102,89

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

102,18

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate
de S.C. BEN & BEN — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea Gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
realizat de S.C. BEN & BEN — S.A. în cel de-al doilea an al total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
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în regim reglementat realizat de S.C. BEN & BEN — S.A. în cel
de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
conform lit. b) din anexa nr. 1.
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. BEN & BEN — S.A. deține licența de
distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. BEN & BEN —

S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. BEN & BEN — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 75/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. BEN & BEN — S.A.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din
27 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 11.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. BEN & BEN — S.A.
a ) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

18.500

Venit reglementat unitar

lei/MWh

22,75

Venit total unitar

lei/MWh

25,51

MWh

18.500

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,73

Venit total unitar

lei/MWh

5,72

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. BEN & BEN — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

29,85

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

27,24

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

25,15

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. BEN & BEN — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

104,67

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

101,48

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

98,93

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
realizate de S.C. CONGAZ — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
realizat de S.C. CONGAZ — S.A. în cel de-al doilea an al celei anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din anexa
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. CONGAZ —
nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
în regim reglementat realizat de S.C. CONGAZ — S.A. în cel
conțin
acciza pentru gazul natural și TVA.
de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
Art. 6. — S.C. CONGAZ — S.A. va duce la îndeplinire
conform lit. b) din anexa nr. 1.
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
Energiei vor urmări respectarea acestora.
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
din localitățile în care S.C. CONGAZ — S.A. deține licența de abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
distribuție a gazelor naturale.
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 76/2008 privind
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA. stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza a gazelor naturale realizate de S.C. CONGAZ — S.A., publicat
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 30 iunie
2008.
art. 1 și 2.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 12.
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ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. CONGAZ — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

3.047.253

Venit reglementat unitar

lei/MWh

13,82

Venit total unitar

lei/MWh

14,81

MWh

763.615

Venit reglementat unitar

lei/MWh

1,89

Venit total unitar

lei/MWh

2,19

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. CONGAZ — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

18,40

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

17,75

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

16,86

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

16,65

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

16,36

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

15,93

ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. CONGAZ — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

94,59

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

93,72

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

92,50

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

92,29

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

91,53

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
realizate de S.C. CONSTRUCT P&G — S.R.L.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
realizat de S.C. CONSTRUCT P&G — S.R.L. în cel de-al doilea anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
an al celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a)
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. CONSTRUCT
din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul P&G — S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare a
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
în regim reglementat realizat de S.C. CONSTRUCT P&G —
conțin
acciza pentru gazul natural și TVA.
S.R.L. în cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de
Art. 6. — S.C. CONSTRUCT P&G — S.R.L. va duce la
reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.
îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de
Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
din localitățile în care S.C. CONSTRUCT P&G — S.R.L. deține abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
licența de distribuție a gazelor naturale.
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2008 privind
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA. stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza a gazelor naturale realizate de S.C. CONSTRUCT P&G —
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482
din 30 iunie 2008.
art. 1 și 2.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 13.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. CONSTRUCT P&G — S.R.L.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

14.778

Venit reglementat unitar

lei/MWh

18,68

Venit total unitar

lei/MWh

21,27

MWh

14.778

Venit reglementat unitar

lei/MWh

2,95

Venit total unitar

lei/MWh

3,12

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată
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ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. CONSTRUCT P&G — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

21,81

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

20,94

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

20,91

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

20,66

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. CONSTRUCT P&G — S.R.L.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

94,03

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

93,00

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

92,90

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

92,60

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție
și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale
realizate de S.C. CORDUN GAZ — S.A.
Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din
Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale
realizat de S.C. CORDUN GAZ — S.A. în cel de-al doilea an al
celei de-a doua perioade de reglementare, conform lit. a) din
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul
total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale
în regim reglementat realizat de S.C. CORDUN GAZ — S.A. în
cel de-al doilea an al celei de-a doua perioade de reglementare,
conform lit. b) din anexa nr. 1.
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Art. 3. — (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, prevăzute
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică
terților, beneficiari ai serviciului de distribuție a gazelor naturale
din localitățile în care S.C. CORDUN GAZ — S.A. deține licența
de distribuție a gazelor naturale.
(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin TVA.
Art. 4. — Regularizarea veniturilor aferente celui de-al doilea
an al celei de-a doua perioade de reglementare se face pe baza
venitului reglementat unitar și a venitului total unitar prevăzute la
art. 1 și 2.
Art. 5. — (1) Se aprobă prețurile finale reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se
aplică consumatorilor din localitățile în care S.C. CORDUN GAZ —

S.A. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor
naturale, care optează pentru un astfel de preț.
(3) Prețurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu
conțin acciza pentru gazul natural și TVA.
Art. 6. — S.C. CORDUN GAZ — S.A. va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din
cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
Art. 8. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2008 privind
stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de
distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată
a gazelor naturale realizate de S.C. CORDUN GAZ — S.A.,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din
30 iunie 2008.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 24 martie 2009.
Nr. 14.

ANEXA Nr. 1

Veniturile reglementate unitare și veniturile totale unitare
pentru S.C. CORDUN GAZ — S.A.
a) Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită

MWh

16.924

Venit reglementat unitar

lei/MWh

30,00

Venit total unitar

lei/MWh

30,57

MWh

16.924

Venit reglementat unitar

lei/MWh

5,39

Venit total unitar

lei/MWh

5,67

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată

ANEXA Nr. 2

Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. CORDUN GAZ — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

34,12

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

32,99

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

31,46

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

30,11

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00
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ANEXA Nr. 3

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat
realizată de S.C. CORDUN GAZ — S.A.
Categoria de consumatori

Lei/MWh

A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

108,77

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh

107,38

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh

105,65

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh

104,12

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de fabricație/import a producătorilor
și importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigație clinică,
și acordarea certificatului de bună practică de fabricație în cazul fabricanților de medicamente
și/sau substanțe active
Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale strategii și politica medicamentului nr. I.B. 2.663/2009,
având în vedere:
— prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, titlul XVII — Medicamentul, cu modificările și
completările ulterioare;
— Ordonanța Guvernului nr. 125/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările
ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Reglementările privind autorizarea de
fabricație/import a producătorilor și importatorilor de
medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigație
clinică, și acordarea certificatului de bună practică de fabricație
în cazul fabricanților de medicamente și/sau substanțe active,
prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului sănătății publice nr. 918/2006 pentru

aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de fabricație/
import a producătorilor și importatorilor de medicamente de uz
uman, inclusiv cele pentru investigație clinică, și de materii prime
utilizate la fabricația medicamentelor de uz uman, inclusiv a
celor pentru investigație clinică, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 719 din 22 august 2006, cu modificările
ulterioare.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ion Bazac
București, 16 martie 2009.
Nr. 312.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru
relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.
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A C T E A L E C O M I S I E I D E S U P R AV E G H E R E A A S I G U R Ă R I L O R
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind interzicerea temporară a exercitării activității de asigurare și/sau reasigurare
a Societății Comerciale ASIGRUP Broker de Asigurare — S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,
cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000
privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în ședința din data de 17 februarie 2009,
conform art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată
documentația aferentă Notei nr. IX.41 din 20 ianuarie 2009 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială ASIGRUP
Broker de Asigurare — S.R.L.,
în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,
în baza Deciziei nr. 1.117 din 23 decembrie 2008, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat
un control inopinat la Societatea Comercială ASIGRUP Broker de Asigurare — S.R.L., cu sediul social în municipiul Târgu Jiu,
str. Grigore Cătălin Hăidău, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 24, județul Gorj, reprezentată de domnul Titu Ghițu-Tătaru — director executiv.
Obiectul controlului inopinat a constat în „verificarea respectării condițiilor aprobate prin autorizația de funcționare, precum
și modul de îndeplinire a acestora, aplicării prevederilor normei C.S.A. privind raportările aprobate prin Ordinul nr. 113.139/2006,
cu modificările ulterioare, și a normei C.S.A. privind situațiile financiare aprobate prin Ordinul nr. 19/19.02.2008”.
Controlul a fost efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor — C.S.A., în perioada
12 ianuarie 2009 — 14 ianuarie 2009, la sediul social al Societății Comerciale ASIGRUP Broker de Asigurare — S.R.L., situat în
municipiul Târgu Jiu, str. Grigore Cătălin Hăidău, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 24, județul Gorj, și a avut la bază documentele și situațiile
prezentate sub responsabilitatea conducerii societății.
Rezultatele acțiunii de analiză și control au fost concretizate în Procesul-verbal, semnat cu obiecțiuni de către
reprezentantul brokerului, înregistrat sub nr. 4 din 15 ianuarie 2009 la societatea sus-menționată, iar la Comisia de Supraveghere
a Asigurărilor, sub nr. 1.004 din 16 ianuarie 2009.
În urma efectuării controlului s-au constatat următoarele:
1. Societatea nu s-a conformat Deciziei de sancționare nr. 1.016 din 10 noiembrie 2008, în sensul că nu și-a radiat din
obiectul de activitate codul CAEN 6629 pentru care nu deține avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, ceea ce constituie
contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
2. Societatea nu a virat taxa de funcționare aferentă lunilor octombrie—noiembrie, fapt ce contravine art. 36 alin. (3) din
Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
3. Societatea nu are încheiate situațiile financiare/balanțele de verificare aferente lunilor octombrie și noiembrie 2008, fapt
ce contravine prevederilor art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu
Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme
cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
4. Societatea nu are în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, încălcând prevederile art. 35
alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 lit. c) și art. 7 lit. b) din Normele
privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere
a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.
5. Societatea nu a respectat termenele de transmitere/nu a transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările
trimestriale și lunare, respectiv societatea nu s-a conformat prevederilor art. 3 pct. III și pct. IV alin. (3) și (4) din Normele privind
forma și conținutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin
Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Faptele sus-menționate constituie contravenție, conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. f), g), m2), m3) și r) din Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
Față de aceste motive, pentru faptele reținute în sarcina societății, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării
stabilității activității de asigurare în România, în ședința din data de 17 februarie 2009, Consiliul Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor a hotărât sancționarea Societății Comerciale ASIGRUP Broker de Asigurare — S.R.L. cu interzicerea temporară a
exercitării activității de asigurare, în conformitate cu art. 39 alin. (3) lit. d) din lege,
drept care decide:
Art. 1. — Se interzice temporar exercitarea activității de
asigurare și/sau reasigurare a Societății Comerciale ASIGRUP
Broker de Asigurare — S.R.L., cu sediul social în municipiul
Târgu Jiu, str. Grigore Cătălin Hăidău, bl. 2, sc. 2, et. 4, ap. 24,
județul Gorj, reprezentată de domnul Titu Ghițu-Tătaru —
director executiv, în conformitate cu dispozițiile art. 39 alin. (3)
lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările
ulterioare, până la ducerea la îndeplinire a obligațiilor stabilite la
art. 2, 3, 4, 5 și 6.

Art. 2. — Conducerea societății va face demersurile necesare
la Oficiul Registrului Comerțului — Târgu Jiu, pentru radierea
codului CAEN 6629 din obiectul de activitate al societății, și în
termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei va transmite
la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor — C.S.A. dovada
modificării solicitate.
Art. 3. — Administratorul societății va lua măsurile necesare
pentru încheierea situațiilor financiare (a balanțelor de verificare
aferente lunilor octombrie și noiembrie 2008) și în termen de
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15 zile de la data comunicării deciziei va transmite la C.S.A.
copia acestora.
Art. 4. — Societatea are obligația de a achita taxa de
funcționare aferentă lunilor octombrie—noiembrie, inclusiv
majorările pentru neplată, în termen de 10 zile de la data primirii
deciziei.
Art. 5. — Brokerul are obligația ca în termen de 10 zile de la
data comunicării deciziei să facă dovada deținerii unui contract
de asigurare de răspundere civilă profesională, în conformitate
cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 lit. c)
și art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de
asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul
președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.
Art. 6. — Societatea are obligația ca în termen de 10 zile de
la data comunicării deciziei să transmită la C.S.A. raportările
trimestriale și lunare restante, conform prevederilor art. 3 pct. III
și IV, alin. (3) și (4) din Normele privind forma și conținutul
raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de
asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul
președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
nr. 113.139/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 7. — (1) Pe toată perioada de interzicere a activității de
broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare

i se interzice desfășurarea activității de negociere și încheierea
de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau
juridice, a acordării de asistență pe durata derulării contractelor
în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum și
desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de
asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Brokerul de asigurare are obligația să aducă la cunoștința
clienților săi interzicerea activității de asigurare, în termen de cel
mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea
efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare
direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru
îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 8. — (1) Împotriva prezentei decizii se poate face
plângere la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de
la comunicarea acesteia, conform art. 40 alin. (1) din Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000,
cu modificările și completările ulterioare, plângerea adresată
Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării
acesteia, executarea măsurii sancționatorii dispuse de Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 9. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din
Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 11 martie 2009.
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