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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 175
din 4 noiembrie 1999

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 29 pct. 1 lit. d), art. 361 alin. 1
lit. d) ºi ale art. 3851 alin. 1 lit. c) ºi d) din Codul de procedurã penalã, astfel cum au fost modificate
prin Legea nr. 45/1993 ºi prin Legea nr. 141/1996, ale art. II din Legea nr. 153/1998
pentru modificarea ºi completarea Legii Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993 ºi ale art. 25
alin. 1 lit. b) din Legea nr. 56/1993, modificatã ºi completatã prin Legea nr. 153/1998
Lucian Mihai
Ñ preºedinte
Costicã Bulai
Ñ judecãtor
Constantin Doldur
Ñ judecãtor
Kozsok‡r G‡bor
Ñ judecãtor
Ioan Muraru
Ñ judecãtor
Nicolae Popa
Ñ judecãtor
Lucian Stângu
Ñ judecãtor
Florin Bucur Vasilescu
Ñ judecãtor
Romul Petru Vonica
Ñ judecãtor
Iuliana Nedelcu
Ñ procuror
Marioara Prodan
Ñ magistrat-asistent
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 29 pct. 1 lit. d), ale art. 361 alin. 1
lit. d) ºi ale art. 3851 alin. 1 lit. c) ºi d) din Codul de procedurã penalã, astfel cum au fost modificate ºi completate
prin Legea nr. 45/1993 ºi prin Legea nr. 141/1996, ale
art. II din Legea nr. 153/1998 pentru modificarea ºi completarea Legii Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993 ºi ale
art. 25 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 56/1993, modificat ºi
completat prin Legea nr. 153/1998, excepþie ridicatã de
Dumitru Drãghin, Ghiþã Grigorie ºi Ionel Zorilã în Dosarul
nr. 2.954/1998 al Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia
penalã.
La apelul nominal se prezintã Dumitru Drãghin, asistat
de avocat Gheorghe Dediu, consilier juridic locotenent-colonel Bujorel Florea, pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi
pentru Spitalul Militar Central, precum ºi Ghiþã Grigorie,
Ionel Zorilã, Petru Cobzac, Eugen Oprea, Marin Stroe,
Gheorghe Popovici, Constantin Copãcianu, Gheorghe Popa,
Constantin Stanciu, Maria Stan, Ioana Ispas, ªtefan
Ungureanu, Ionel Dumitru, Cristian Huza, Corneliu
Socoteanu, Dumitru Þogui, Maria Gheorghe, Octavian
Antonescu, Vasile Samoilã, Gherghina Popescu, Aurel
Nastalin ºi Elena-Olimpia Petrescu, lipsind celelalte pãrþi
faþã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, avocatul autorului
excepþiei, Dumitru Drãghin, solicitã admiterea excepþiei, considerând cã textele de lege criticate contravin prevederilor
art. 16 din Constituþie, referitoare la egalitatea cetãþenilor în
faþa legii ºi a autoritãþilor, instituind un tratament diferit ºi
nejustificat faþã de inculpaþi ºi o necorelare între modificãrile
procedurii penale ºi cele de ordin structural, fiind desfiinþatã
calea de atac a apelului pentru o anumitã categorie de
persoane. Acesta se referã la Decizia nr. 60/1993 a Curþii
Constituþionale ºi considerã cã, potrivit art. 16 din
Constituþie, inculpaþii nu pot fi privaþi de calea de atac a
apelului. Mai aratã cã în speþã inculpatul pe care îl apãrã
este privat nu numai de exercitarea cãii de atac a apelului,
dar, având gradul de general, este lipsit ºi de dreptul de a
fi judecat, cel puþin în primã instanþã, de o instanþã militarã. Acest lucru se impune cu atât mai mult cu cât cauza
dedusã judecãþii priveºte în mod concret aspecte militare
(de ordin, de executare), specifice ºtiinþei militare. El aratã

cã este nelogic ca salariaþii civili sã fie judecaþi de instanþe
militare, iar generalii, pentru infracþiuni grave ce implicã, în
esenþã, cunoaºterea de cãtre judecãtori a ºtiinþei militare,
sã fie judecaþi de o instanþã formatã din judecãtori civili, fie
chiar de la Curtea Supremã de Justiþie. În final, solicitã
admiterea excepþiei de neconstituþionalitate.
Ghiþã Grigorie solicitã, de asemenea, admiterea
excepþiei, fiind de acord cu argumentele expuse de avocatul Gheorghe Dediu.
Ionel Zorilã aratã cã nu mai are nimic de adãugat ºi,
pentru argumentele deja prezentate, solicitã admiterea
excepþiei.
Consilier juridic locotenent-colonel Bujorel Florea, reprezentantul Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi al Spitalului
Militar Central, solicitã admiterea excepþiei, apreciind cã textele legale criticate sunt neconstituþionale, deoarece contravin prevederilor art. 16 referitoare la egalitatea cetãþenilor
în faþa legii ºi a autoritãþilor ºi celor ale art. 21 referitoare
la accesul liber la justiþie, din legea fundamentalã. Conform
acestor texte generalii, senatorii ºi deputaþii, fiind judecaþi
pentru sãvârºirea unor infracþiuni de Curtea Supremã de
Justiþie, în primã instanþã, sunt privaþi de un grad de jurisdicþie. Acesta aratã cã aceleaºi categorii de persoane nu
beneficiazã, în urma modificãrilor aduse Legii nr. 56/1993
prin Legea nr. 153/1998, de dreptul de a fi judecaþi de o
instanþã militarã, încãlcându-se astfel prevederile art. 16 din
Constituþie. Mai aratã cã judecarea lor de cãtre o instanþã
militarã nu constituie un privilegiu, fiind nelogic ca alþi salariaþi civili ai Ministerului Apãrãrii Naþionale sã fie judecaþi de
instanþe militare, iar generalii sã fie judecaþi de instanþe
civile.
Celelalte pãrþi prezente, fiind întrebate pe rând, declarã
cã sunt de acord ca punctul lor de vedere sã fie expus de
Eugen Oprea.
Având cuvântul, Eugen Oprea solicitã respingerea
excepþiei ca nefondatã, ridicarea excepþiei de
neconstituþionalitate fiind de fapt o posibilitate pentru
inculpaþi de a amâna judecarea în fond a cauzei, tergiversarea având ca scop împlinirea termenului de prescripþie
de 12 ani ºi exonerarea lor de rãspundere penalã. De asemenea, aratã cã inculpaþii sunt vinovaþi de moartea copiilor
lor ºi singura pretenþie pe care o au pãrþile civile este
pedepsirea celor vinovaþi.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepþiei ca nefondatã. În acest sens se referã
la Decizia Plenului Curþii Constituþionale nr. 1/1994, prin
care s-a statuat cã liberul acces la justiþie nu înseamnã
accesul la toate gradele ºi structurile judecãtoreºti, ci
asigurarea accesului, în condiþii de egalitate, la drepturile
procedurale, putând fi stabilite reguli diferite pentru categorii diferite de persoane. Considerã cã nu sunt încãlcate nici
prevederile Convenþiei pentru apãrarea drepturilor omului ºi
a libertãþilor fundamentale, în interpretarea Curþii Europene
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a Drepturilor Omului, pentru cã noþiunea proces echitabil
este privitã din punct de vedere al ”egalitãþii armelorÒ, respectiv al existenþei aceloraºi condiþii de exercitare a cãilor
de atac. Or, din acest punct de vedere existã proces echitabil pentru cã atât Ministerul Public, pãrþile civile, cât ºi
inculpaþii au dreptul la exercitarea aceloraºi cãi de atac
prevãzute de lege. De asemenea, considerã cã nu a fost
încãlcat nici alin. 2 al art. 2 din Protocolul nr. 7 al
Convenþiei pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, pentru cã în recurs se face un
control judiciar amãnunþit, examinându-se atât aspectele de
fapt, cât ºi cele de drept, recursul având, în acest caz, un
efect devolutiv. Referitor la art. II din Legea nr. 153/1998
aratã cã acesta nu aduce atingere nici unui principiu constituþional, deoarece nu face nici o discriminare ºi nu
încalcã principiul liberului acces la justiþie.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, reþine
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 4 mai 1999, pronunþatã în Dosarul
nr. 2.954/1998, Curtea Supremã de Justiþie Ñ Secþia
penalã a sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor: art. 29 pct. 1 lit. d) din
Codul de procedurã penalã, potrivit cãruia Curtea Supremã
de Justiþie judecã în primã instanþã infracþiunile sãvârºite
de mareºali, amirali, generali; art. 361 alin. 1 lit. d) din
Codul de procedurã penalã, astfel cum a fost modificat prin
Legea nr. 45/1993, conform cãruia nu pot fi atacate cu
apel sentinþele pronunþate de Secþia penalã ºi de Secþia
militarã ale Curþii Supreme de Justiþie; art. 3851 alin. 1
lit. c) ºi d) din Codul de procedurã penalã, modificat prin
Legea nr. 45/1993 ºi prin Legea nr. 141/1996, text care
prevede cã pot fi atacate cu recurs sentinþele pronunþate
de curþile de apel ºi de Curtea Militarã de Apel ºi, respectiv, sentinþele pronunþate de Secþia penalã ºi de Secþia
militarã ale Curþii Supreme de Justiþie; art. II din Legea
nr. 153/1998 pentru modificarea ºi completarea Legii Curþii
Supreme de Justiþie nr. 56/1993, conform cãruia procesele
aflate pe rolul Secþiei militare a Curþii Supreme de Justiþie
la data intrãrii în vigoare a acestei legi vor fi judecate de
Secþia penalã a Curþii; art. 25 alin. 1 lit. b) din Legea
nr. 56/1993, modificatã ºi completatã prin Legea
nr. 153/1998, text conform cãruia, în primã instanþã, Curtea
Supremã de Justiþie judecã procesele penale privind pe
mareºali, amirali ºi generali. Excepþia de neconstituþionalitate a fost ridicatã de Dumitru Drãghin, Ghiþã Grigorie ºi
Ionel Zorilã.
Autorii excepþiei considerã cã dispoziþiile legale
menþionate sunt contrare prevederilor constituþionale
cuprinse în: art. 16 referitor la egalitatea în drepturi; art. 21
privind accesul liber la justiþie; art. 125 referitor la înfãptuirea justiþiei de cãtre instanþele judecãtoreºti; art. 128 referitor la folosirea cãilor de atac. De asemenea, aceste texte
legale sunt considerate contrare prevederilor art. 6 ºi 14
din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, prevederi referitoare la unicitatea
ºi egalitatea justiþiei pentru toþi. Se mai susþine cã textele
legale criticate aduc atingere drepturilor inculpaþilor sub
douã aspecte:
a) privarea lor de dreptul de a exercita toate cãile de
atac prevãzute de lege;
b) privarea inculpaþilor care au calitatea de militar de
dreptul de a fi judecaþi de o instanþã militarã.
Cu privire la privarea de o cale de atac, în motivarea
excepþiei se aratã cã, potrivit art. 361 ºi 3851 din Codul de
procedurã penalã, astfel cum au fost modificate prin Legea
nr. 45/1993 ºi prin Legea nr. 141/1996, cu referire la
art. 29 din Codul de procedurã penalã, astfel cum a fost
modificat prin Legea nr. 45/1993, sentinþa nu poate fi atacatã
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decât cu recurs, în condiþiile art. 29 pct. 2 lit. c) din
acelaºi cod, fiind exclusã calea de atac a apelului.
Inculpatul Dumitru Drãghin, fiind judecat în primã instanþã
de Curtea Supremã de Justiþie, datoritã calitãþii sale de
general, este privat de dreptul la calea de atac a apelului.
În continuare autorii excepþiei considerã cã aceastã exceptare de la calea de atac a apelului pe criteriul competenþei
personale constituie o discriminare contrarã principiului egalitãþii cetãþenilor în faþa legii, în raport cu prevederile art. 16
din legea fundamentalã. Se invocã ºi Decizia Plenului
Curþii Constituþionale nr. 1 din 8 februarie 1994, prin care
s-a decis, cu privire la accesul liber la justiþie, cã este de
competenþa legiuitorului sã instituie reguli speciale de exercitare a drepturilor procesuale, fãrã ca prin aceasta sã se
încalce dreptul constituþional, câtã vreme se asigurã posibilitatea neîngrãditã a celor interesaþi de a se adresa liber
justiþiei. De asemenea, în motivarea excepþiilor se face
referire ºi la Decizia Curþii Constituþionale nr. 60 din
14 octombrie 1993, prin care s-a statuat cã este neconstituþionalã dispoziþia legalã care exclude de la dreptul de a
folosi cãile de atac o categorie de salariaþi din acelaºi
domeniu de activitate, în timp ce pentru ceilalþi este recunoscut acest drept. Autorii excepþiei considerã cã instituirea
unui tratament diferit în privinþa folosirii cãilor de atac nu
poate fi expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie sã se justifice raþional, cu respectarea principiului egalitãþii cetãþenilor în faþa legii. Se mai susþine cã
restrângerea exerciþiului unor drepturi ºi al unor libertãþi
este admisã de Constituþie prin art. 49, numai dacã se
face prin lege ºi numai dacã se impune din necesitatea
apãrãrii anumitor valori, dar nu poate fi bazatã pe calitatea
persoanei. De aceea, se susþine în continuare în motivarea excepþiei, excluderea cãii de atac a apelului pentru
anumite categorii de cetãþeni, excludere determinatã de
calitatea acestora, în procesele penale, prin încãlcarea principiului egalitãþii, atrage, în opinia autoritãþilor excepþiei,
neconstituþionalitatea art. 29 pct. 2 lit. a), art. 361 alin. 1 ºi
a art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedurã penalã.
Cu privire la art. II din Legea nr. 153/1998 se susþine
cã acesta încalcã principiul constituþional al egalitãþii, deoarece o anumitã categorie de militari nu mai beneficiazã de
dreptul de a fi judecaþi de o instanþã militarã, deºi cauzele
deduse judecãþii au un caracter militar, iar actul de acuzare se întemeiazã pe încãlcãri ale regulamentelor ºi
ºtiinþei militare, ale cãror cunoaºtere ºi aplicare presupun o
pregãtire specialã.
Exprimându-ºi opinia asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate, instanþa aratã cã aceasta este neîntemeiatã
sub toate aspectele, astfel:
a) Referitor la critica de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 29 pct. 1 lit. d) ºi ale art. 3851 alin. 1
lit. c) din Codul de procedurã penalã, considerate de autorii excepþiei ca fiind contrare prevederilor art. 16, 21, 125
ºi 128 din Constituþie, deoarece priveazã pe inculpat de
dreptul la calea de atac a apelului, instanþa invocã soluþia
adoptatã prin Decizia nr. 16 din 9 februarie 1999, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din
1 aprilie 1999, prin care Curtea Constituþionalã a respins o
excepþie similarã, ºi anume cea privind neconstituþionalitatea
art. 29 pct. 2 lit. a), a art. 361 alin. 1 lit. c) ºi a art. 3851
alin. 1 lit. c) din Codul de procedurã penalã, considerente
ºi soluþie pe care instanþa le considerã aplicabile ºi în
speþã.
b) Cu privire la excepþia de neconstituþionalitate a art. II
din Legea nr. 153/1998 instanþa considerã, de asemenea,
cã este nefondatã, susþinând cã nu constituie o încãlcare a
unor drepturi constituþionale faptul cã legiuitorul a apreciat
cã anumite fapte penale comise de o anumitã categorie de
militari trebuie sã fie judecate de instanþe civile ºi nu de
cele militare, din moment ce în cauzã judecata se face
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dupã aceleaºi norme de procedurã, cu respectarea tuturor
drepturilor procesuale, indiferent de calitatea subiectului.
În conformitate cu dispoziþiile art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului pentru a formula ºi a transmite
punctele lor de vedere.
În punctul de vedere al Guvernului se aratã cã excepþia
de neconstituþionalitate privind art. 29 pct. 1 lit. d),
art. 361 alin. 1 lit. d), art. 3851 alin. 1 lit. c) ºi d) din
Codul de procedurã penalã, art. II din Legea nr. 153/1998
ºi art. 25 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 56/1993, republicatã,
în raport cu art. 16, 21, 125 ºi 128 din Constituþie, este
neîntemeiatã. În acest sens se invocã Decizia Plenului
Curþii Constituþionale nr. 1 din 8 februarie 1994 prin care
s-a statuat cã nu este contrarã principiului egalitãþii, consacrat în art. 16 alin. (1) din Constituþie, instituirea unor reguli
speciale, inclusiv în privinþa cãilor de atac, câtã vreme se
asigurã egalitatea juridicã a cetãþenilor în utilizarea acestora. Principiul egalitãþii nu exclude, ci presupune soluþii
diferite pentru situaþii deosebite. De asemenea, se face
referire ºi la Decizia nr. 16 din 9 februarie 1999 prin care
Curtea
Constituþionalã
a
respins
excepþia
de
neconstituþionalitate a art. 29 pct. 2 lit. a), a art. 361
alin. 1 lit. c) ºi a art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedurã penalã, reþinând cã legiuitorul constituant sau cel
ordinar a stabilit, prin dispoziþii constituþionale ori legale,
regimuri diferite în raport cu natura unor autoritãþi ºi cu
atribuþiile acestora. S-a statuat, de asemenea, cã în considerarea unor situaþii deosebite legiuitorul poate institui
reguli speciale de procedurã, precum ºi modalitãþi diferite
de exercitare a drepturilor procesuale, accesul liber la
justiþie neînsemnând accesul la toate structurile
judecãtoreºti ºi la toate cãile de atac. Instituirea regulilor
de desfãºurare a procesului în faþa
instanþelor
judecãtoreºti este de competenþa exclusivã a legiuitorului,
soluþie ce decurge din chiar dispoziþiile constituþionale invocate, ºi anume art. 125 alin. (3) din Constituþie, potrivit
cãrora ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de
legeÒ. Se mai aratã cã în art. 2 din Protocolul nr. 7 la
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale se prevede un dublu grad de jurisdicþie.
Guvernul reþine ca fiind neîntemeiatã ºi critica adusã prevederilor art. II din Legea nr. 153/1998, conform cãrora de
la data publicãrii legii modificatoare procesele aflate pe
rolul Secþiei militare a Curþii Supreme de Justiþie vor fi
judecate de Secþia penalã a Curþii, deoarece acest text
legal nu încalcã nici unul dintre principiile constituþionale
invocate.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziþiile legale criticate, raportate la
prevederile Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii
nr. 47/1992, reþine urmãtoarele:
În temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al
art. 12 ºi 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea
Constituþionalã este competentã sã soluþioneze excepþia cu
care a fost legal sesizatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 29 pct. 1 lit. d), ale art. 361 alin. 1 lit. d) ºi
ale art. 3851 alin. 1 lit. c) ºi d) din Codul de procedurã
penalã, astfel cum au fost modificate ºi completate prin
Legea nr. 45/1993 ºi prin Legea nr. 141/1996, dispoziþiile
art. II din Legea nr. 153/1998 pentru modificarea ºi completarea Legii Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993 ºi ale

art. 25 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 56/1993, astfel cum a
fost modificatã ºi completatã prin Legea nr. 153/1998.
Art. 29 pct. 1 lit. d) din Codul de procedurã penalã,
astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din
1 iulie 1993, are urmãtorul cuprins: ”Curtea Supremã de
Justiþie judecã în primã instanþã: [...] d) infracþiunile sãvârºite
de mareºali, amirali ºi generali.Ò
Art. 361 alin. 1 lit. d) din Codul de procedurã penalã,
astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 45/1993, are
urmãtoarea redactare: ”Sentinþele pot fi atacate cu apel. Nu
pot fi atacate cu apel: [...] d) sentinþele pronunþate de Secþia
penalã ºi Secþia militarã ale Curþii Supreme de Justiþie.Ò
Textul art. 3851 alin. 1 lit. c) ºi d), astfel cum a fost
modificat prin Legea nr. 45/1993 ºi prin Legea
nr. 141/1996, prevede cã ”Pot fi atacate cu recurs: [...]
c) sentinþele pronunþate de curþile de apel ºi Curtea Militarã de
Apel; d) sentinþele pronunþate de Secþia penalã ºi Secþia militarã ale Curþii Supreme de JustiþieÒ.
Aceste
prevederi
legale
sunt
considerate
neconstituþionale de autorii excepþiei, în raport cu
dispoziþiile art. 16, 21, 125 ºi 128 din Constituþie, precum
ºi cu prevederile art. 6 ºi 14 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale,
pentru cã limiteazã liberul acces la justiþie ºi încalcã principiul egalitãþii în drepturi a cetãþenilor, fãrã privilegii ºi fãrã
discriminãri, prin lipsirea unor categorii de justiþiabili de
dreptul de acces la calea de atac a apelului.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate Curtea
reþine cã, în privinþa criticii referitoare la liberul acces la
justiþie, Plenul Curþii Constituþionale a statuat prin Decizia
nr. 1 din 8 februarie 1994 cã liberul acces la justiþie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se
înfãptuieºte actul de justiþie. S-a considerat cã legiuitorul
are competenþa exclusivã de a stabili regulile de
desfãºurare a procesului în faþa instanþelor judecãtoreºti,
soluþie ce rezultã din dispoziþiile constituþionale ale art. 125
alin. (3), potrivit cãrora ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilite de legeÒ, ºi din cele ale art. 128 din
Constituþie, în conformitate cu care ”Împotriva hotãrârilor
judecãtoreºti pãrþile interesate ºi Ministerul Public pot exercita
cãile de atac, în condiþiile legiiÒ. În considerentele aceleiaºi
decizii se reþine cã nu poate fi exclusã de la exerciþiul
drepturilor procesuale nici o categorie de persoane sau
grup social. S-a mai statuat însã cã, în considerarea unor
situaþii deosebite, legiuitorul poate stabili reguli speciale de
procedurã, precum ºi modalitãþi de exercitare a drepturilor
procesuale, astfel încât liberul acces la justiþie nu
înseamnã accesul, în toate cazurile, la toate structurile
judecãtoreºti ºi la toate cãile de atac.
Referitor la încãlcarea principiului egalitãþii cetãþenilor în
faþa legii ºi a autoritãþilor publice, prevãzut la art. 16 din
Constituþie, Curtea Constituþionalã reþine cã legiuitorul poate
stabili regimuri diferite de judecatã ºi de exercitare a cãilor
de atac pentru militarii care au calitatea de demnitar în
raport cu ceilalþi militari. Un astfel de regim special este
prevãzut pentru infracþiunile sãvârºite de senatori, deputaþi,
membri ai Guvernului, mareºali, amirali ºi generali, precum
ºi de alte categorii de demnitari. În aceste cazuri trebuie
însã sã se aibã în vedere ºi dispoziþiile art. 3856 alin. 3
din Codul de procedurã penalã, conform cãrora ”Recursul
declarat împotriva unei hotãrâri care, potrivit legii, nu poate fi
atacatã cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevãzute
în art. 3859, iar instanþa este obligatã ca, în afara temeiurilor
invocate ºi cererilor formulate de recurent, sã examineze
întreaga cauzã sub toate aspecteleÒ.
Examinând excepþia de neconstituþionalitate a acestor
dispoziþii legale ºi sub aspectul concordanþei lor cu art. 6
din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces
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echitabil, Curtea constatã cã de fapt textul invocat nu se prevederile art. 29 pct. 1 lit. d) din Codul de procedurã
referã la cãile de atac. O astfel de referire se gãseºte însã penalã, conform cãrora Curtea Supremã de Justiþie judecã
în Protocolul nr. 7 la convenþie, care prevede la pct. 1 în primã instanþã procesele penale ºi alte cauze prevãzute
dreptul la folosirea cãilor de atac, iar la pct. 2 precizeazã de lege privind pe mareºali, amirali ºi generali. Aceste discã acest drept poate face obiectul unor restrângeri prin poziþii legale nu contravin principiilor constituþionale invocate
lege, între altele în cazul în care cel în cauzã a fost jude- de autorii excepþiei ºi care sunt cuprinse în prevederile
cat în primã instanþã de cea mai înaltã jurisdicþie. Aºa art. 16, 21, 125 ºi 128 din legea fundamentalã, ci, dimpofiind, dispoziþiile legale criticate, care prevãd dreptul la un trivã, sunt în deplinã concordanþã cu acestea. Astfel cum
dublu grad de jurisdicþie, nu pot fi considerate ca fiind con- s-a arãtat anterior, conform art. 125 alin. (3) din
trare Convenþiei pentru apãrarea drepturilor omului ºi a Constituþie, ”Competenþa ºi procedura de judecatã sunt stabilibertãþilor fundamentale. În acest sens Curtea lite de legeÒ. Autoritatea legislativã are deci competenþa
Constituþionalã s-a mai pronunþat prin Decizia nr. 73 din exclusivã de a stabili procedura de judecatã. Nu au fost
4 iunie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, încãlcate nici prevederile art. 128 din Constituþie, conform
Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, ºi prin Decizia cãrora ”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi
nr. 33 din 4 martie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiþiile legiiÒ, ºi
României, Partea I, nr. 199 din 7 mai 1999.
aceasta deoarece, în condiþiile legii (Codul de procedurã
Dispoziþiile art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de proce- penalã), autorii excepþiei pot exercita calea de atac a
durã penalã au mai fãcut obiectul controlului de recursului. În acest caz, conform art. 3856 alin. 3, fiind
constituþionalitate al Curþii Constituþionale, care, prin Decizia declarat împotriva unei hotãrâri care, potrivit legii, nu poate
nr. 16 din 9 februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al fi atacatã cu apel, recursul nu este limitat la motivele de
României, Partea I, nr. 136 din 1 aprilie 1999, examinând casare prevãzute la art. 3859, iar instanþa este obligatã ca,
ºi constituþionalitatea art. 29 pct. 2 lit. a) ºi a art. 361 alin. 1 în afara temeiurilor invocate ºi a cererilor formulate de
lit. c) din Codul de procedurã penalã, a respins excepþia recurent, sã examineze întreaga cauzã sub toate aspectele.
ca fiind neîntemeiatã, în raport cu aceleaºi principii ºi preCu privire la excepþia de neconstituþionalitate a
vederi ale legii fundamentale cuprinse în art. 16, 21, 125 ºi dispoziþiilor art. II din Legea nr. 153/1998 pentru modifica128, precum ºi în raport cu prevederile art. 6 ºi 14 din rea ºi completarea Legii Curþii Supreme de Justiþie
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor nr. 56/1993, text legal în temeiul cãruia de la data
fundamentale. În considerentele acestei decizii Curtea a
publicãrii legii modificatoare procesele aflate pe rolul Secþiei
statuat cã ”liberul acces la justiþie este compatibil cu instimilitare a Curþii Supreme de Justiþie vor fi judecate de
tuirea unor proceduri speciale, pentru situaþii deosebite, ºi
Secþia penalã a acelei curþi, Curtea Constituþionalã constatã
implicã existenþa unor proceduri unice chiar ºi pentru
cã aceasta este neîntemeiatã, deoarece nu se poate
situaþii deosebite, inclusiv în ceea ce priveºte exercitarea
cãilor de atacÒ. S-a considerat, de asemenea, cã egalitatea susþine cã textul ar încãlca principiile egalitãþii în drepturi,
cetãþenilor nu este încãlcatã în aceste cazuri ”cât timp se al accesului liber la justiþie ori principiul realizãrii justiþiei de
asigurã egalitatea juridicã a cetãþenilor în utilizarea lor, instanþele judecãtoreºti stabilite de lege. Textul legal este
necesar pentru cã era firesc ca, în condiþiile în care prin
principiul egalitãþii neînsemnând uniformitateÒ.
Legea nr. 153/1998 a fost desfiinþatã Secþia militarã a
Întrucât nu au intervenit elemente noi care sã deter- Curþii Supreme de Justiþie, procesele aflate pe rolul acelei
mine schimbarea jurisprudenþei Curþii, aceste considerente secþii, având exclusiv caracter penal, sã fie judecate de
îºi pãstreazã valabilitatea ºi în prezenta cauzã, urmând ca
Secþia penalã a Curþii Supreme de Justiþie.
excepþia de neconstituþionalitate referitoare la dispoziþiile
Nu este justificatã nici susþinerea referitoare la încãlcaart. 29 pct. 1 lit. d), ale art. 361 alin. 1 lit. d) ºi ale
art. 3851 alin. 1 lit. c) ºi d) din Codul de procedurã penalã rea ”dreptului autorilor excepþiei care au calitatea de militari
de a fi judecaþi de o instanþã militarãÒ, pentru cã acest
sã fie respinsã.
În privinþa excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor drept nu este prevãzut în Constituþie ºi nici în Codul de
art. 25 alin. 1 lit. b) din Legea Curþii Supreme de Justiþie procedurã penalã, legiuitorul având competenþa în exclusinr. 56/1993, cu modificãrile
aduse prin Legea vitate de a stabili procedura de judecatã, potrivit art. 125
nr. 153/1998, republicatã în Monitorul Oficial al României, alin. (3) din Constituþie.
Criticile de neconstituþionalitate fiind neîntemeiate sub
Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, Curtea
Constituþionalã constatã cã aceastã excepþie este, de ase- toate aspectele, excepþia urmeazã sã fie respinsã pentru
menea, neîntemeiatã. Textul de lege menþionat reproduce considerentele expuse.
Faþã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 ºi al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E :

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 29 pct. 1 lit. d), ale art. 361 alin. 1 lit. d) ºi ale
art. 3851 alin. 1 lit. c) ºi d) din Codul de procedurã penalã, astfel cum au fost modificate ºi completate prin Legea
nr. 45/1993 ºi prin Legea nr. 141/1996, a dispoziþiilor art. II din Legea nr. 153/1998 pentru modificarea ºi completarea
Legii Curþii Supreme de Justiþie nr. 56/1993 ºi ale art. 25 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 56/1993, modificatã ºi completatã
prin Legea nr. 153/1998, excepþie ridicatã de Dumitru Drãghin, Ghiþã Grigorie ºi Ionel Zorilã în Dosarul nr. 2.954/1998 al
Curþii Supreme de Justiþie Ñ Secþia penalã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 4 noiembrie 1999.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Marioara Prodan

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 11/13.I.2000

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
SECRETARIATUL DE STAT
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ORDIN
privind plata drepturilor salariale pentru asistenþii personali ai persoanelor cu handicap grav
ºi a transportului în comun pentru persoanele cu handicap ºi pentru asistenþii personali
care beneficiazã de aceasta conform legii
Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
având în vedere:
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.100/1990;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea ºi funcþionarea Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap;
Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap;
Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, aprobat
prin Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 120/1998,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În temeiul art. 20 alin. (2) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã
ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap,
începând cu data de 1 ianuarie 2000 plata drepturilor salariale pentru asistenþii personali ai persoanelor cu handicap
grav ºi a transportului în comun pentru persoanele cu handicap ºi pentru asistenþii personali care beneficiazã de
aceasta conform legii se preia de cãtre consiliile locale în
a cãror circumscripþie teritorialã aceºtia îºi au domiciliul.
Art. 2. Ñ Pentru a asigura corecta aplicare a prevederilor art. 20 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 102/1999 inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor comunica în scris consiliilor locale
în a cãror circumscripþie teritorialã îºi are domiciliul persoana cu handicap grav urmãtoarele: numele ºi prenumele
acesteia, numele ºi prenumele asistentului personal ºi
cuantumul salariului lunar cuvenit acestuia, precum ºi lista
cuprinzând persoanele care beneficiazã de gratuitatea
transportului în comun.
Art. 3. Ñ Inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor închide carnetele de muncã ale
asistenþilor personali, persoanele fiind considerate transferate în interesul serviciului. Aceastã închidere se face la
data de 31 decembrie 1999.
Art. 4. Ñ Consiliile locale vor încheia contracte de
muncã începând cu data de 1 ianuarie 2000, cu avizul
prealabil al inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, pentru asistenþii personali ai persoanelor
cu handicap grav.

Art. 5. Ñ Pentru completarea sumelor ce reprezintã
plata drepturilor salariale cuvenite asistenþilor personali ºi a
transportului în comun inspectoratele de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap vor solicita consiliilor locale
situaþii privind sumele necesare. Sumele se deconteazã din
Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu
handicap, în baza convenþiilor încheiate între consiliile
locale în a cãror circumscripþie teritorialã îºi au domiciliul
persoanele cu handicap ºi inspectoratele de stat teritoriale
pentru persoanele cu handicap, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
Art. 6. Ñ Lunar, inspectoratele de stat teritoriale pentru
persoanele cu handicap prezintã Direcþiei Fondul special de
solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap din
cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu
Handicap situaþiile privind sumele necesare solicitate de
consiliile locale. Convenþiile sunt vizate de contabilul-ºef al
inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu
handicap.
Art. 7. Ñ Comunicarea în scris cãtre consiliile locale, la
care face referire art. 2, cuprinde ºi modelul de anchetã
socialã agreat de inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap, conform anexei nr. 2. Sarcina de a
efectua anchetele sociale ºi de a întocmi referatul social
revine consiliilor locale, prin intermediul serviciilor specializate.
Art. 8. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, precum ºi inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele
cu handicap vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 9. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
dr. Gabriela Popescu,
secretar de stat
Bucureºti, 13 decembrie 1999.
Nr. 152.
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ANEXA Nr. 1
CONVENÞIE

încheiatã astãzi .......................
între:
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, prin Inspectoratul de stat teritorial
pentru persoanele cu handicap din ........................., cu sediul în ..................................................,
telefon...................., codul fiscal nr. ...................., contul nr. ...................., deschis la ......................,
reprezentat de ..............................................,
ºi
Consiliul Local ................................., cu sediul în ...................................., telefon ....................,
codul fiscal nr. ...................., contul nr. ...................., deschis la .................................., reprezentat
de .....................................
CAPITOLUL I
Obiectul convenþiei
Art. 1. Ñ Prezenta convenþie are ca obiect asocierea pãrþilor menþionate, în vederea plãþii
salariilor asistenþilor personali ºi a transportului urban.
Art. 2. Ñ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, prin Inspectoratul de stat
teritorial pentru persoanele cu handicap din ...................., reprezentat de ..........................., alocã
consiliului local în anul ...................... suma în valoare de ..................................... lei din Fondul
special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap, pentru asigurarea cheltuielilor
de .............................. .
Art. 3. Ñ Consiliul Local ........................., reprezentat de ......................................, alocã în
anul .................... suma în valoare de ......................... lei din bugetul local, pentru asigurarea
cheltuielilor de .................... .
CAPITOLUL II
Drepturile ºi obligaþiile pãrþilor
A. Drepturile ºi obligaþiile Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap

Art. 4. Ñ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, prin Inspectoratul de stat
teritorial pentru persoanele cu handicap din ..............................., are urmãtoarele obligaþii:
a) sã aloce lunar sumele stabilite la art. 2 din prezenta convenþie;
b) sã acorde asistenþã tehnicã de specialitate în desfãºurarea ºi realizarea programelor de
servicii sociale .................................... .
Art. 5. Ñ Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are dreptul sã coordoneze ºi
sã controleze gestionarea sumelor alocate.
Art. 6. Ñ Plata sumelor se realizeazã prin virament bancar, din contul Inspectoratului de stat
teritorial pentru persoanele cu handicap nr. .................... în contul Consiliului Local .........................
nr. ..................... .
B. Drepturile ºi obligaþiile Consiliului Local

Art. 7. Ñ Consiliul Local.................... are urmãtoarele obligaþii:
a) sã prevadã în bugetul local sumele prevãzute la art. 3 din prezenta convenþie;
b) sã plãteascã la începutul fiecãrei luni, din contul consiliului local nr. ............., salariile asistenþilor personali ºi transportul în comun pentru persoanele cu handicap, pentru luna anterioarã.
Art. 8. Ñ Consiliul local are dreptul sã verifice modul de gestionare a sumelor alocate de la
bugetul local.
CAPITOLUL III
Încetarea convenþiei
Art. 9. Ñ Convenþia înceteazã atunci când una dintre pãrþi nu respectã clauzele prevãzute
de aceasta, în urmãtoarele cazuri:
a) una dintre pãrþi nu alocã la termen sumele stabilite;
b) sumele nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost alocate;
c) nu sunt prezentate la termenul stabilit rapoartele de activitate intermediare ºi finale;
d) este împiedicatã verificarea actelor financiar-contabile;
e) prin acordul scris al tuturor pãrþilor.
CAPITOLUL IV
Clauze speciale
Art. 10. Ñ Modificarea prezentei convenþii se poate face cu acordul pãrþilor, prin act
adiþional.
Art. 11. Ñ Convenþia se încheie pe o perioadã de un an, cu posibilitatea prelungirii, dacã
nici una dintre pãrþi nu o denunþã în scris cu cel puþin 30 de zile înainte de expirare.
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Art. 12. Ñ Toate neînþelegerile apãrute între pãrþi în legãturã cu interpretarea ºi executarea
prezentei convenþii vor fi soluþionate de Curtea de Apel*) ........................ Ñ Secþia contencios
administrativ.
Art. 13. Ñ Nerespectarea prevederilor prezentei convenþii de cãtre pãrþi atrage rãspunderea
civilã ºi, dupã caz, penalã.
Art. 14. Ñ Prezenta convenþie s-a încheiat în 3 (trei) exemplare.
SECRETARIATUL DE STAT
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

CONSILIUL LOCAL

Reprezentant,
...................................

Reprezentant,
.....................................

*) Se va completa, dupã caz, cu datele corespunzãtoare, în funcþie de curtea de apel în a cãrei razã
jurisdicþionalã se aflã centrul respectiv.
ANEXA Nr. 2

CONSILIUL LOCAL .............................

Judeþul ............................................
REFERAT SOCIAL

privind situaþia doamnei (domnului): ........................................
cu domiciliul în ......................................................
I. Investigaþia socialã
În urma anchetei sociale din data de ................................. privind pe ........................................,
cu domiciliul în .............................................., nãscut la data de ..................../................./...................
în localitatea ..............................., posesor al buletinului/cãrþii de identitate/certificatului de naºtere
seria .................... nr. ...................., cod numeric personal ............................................, eliberat
de ..............................., familia de origine ............................., care solicitã internarea într-o unitate
de asistenþã socialã ................................ .
Relaþiile cu familia de origine:

Descrierea familiei (numele/gradul de rudenie/vârsta/ocupaþia) ...................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Descrierea relaþiei cu membrii familiei sau cu susþinãtorii legali..................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Relaþiile cu vecinii:

(din declaraþiile petentului ºi ale vecinilor, referitoare la acestea) ..............................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Relaþiile cu familia proprie:

Descrierea familiei (numele/gradul de rudenie/vârsta/ocupaþia) ...................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Locuinþa:

Domnul/Doamna ................................................, în vârstã de ......................ani, posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate/certificatului de naºtere seria ................. nr. ........................,
cod numeric personal .................................., locuiesc:
a) singur/singurã;
b) împreunã cu........................................
în locuinþã (descrierea locuinþei: casã/apartament; tipul de proprietate: de stat/particularã; folosinþa:
exclusivã/în comun; gradul de confort, numãrul camerelor, dependinþe, igienã, electricitate etc.)
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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Situaþia materialã (situaþia financiarã/sursele de venit, ajutoarele familiale):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Anamneza:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Starea sãnãtãþii (boli cronice, psihice, alcoolism, tulburãri de comportament etc., conform
certificatelor medicale ºi declaraþiilor petentului/dacã existã certificat de persoanã cu handicap):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Situaþia educativã/profesionalã (studiile, profesia, locul de muncã):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

II. Diagnoza socialã (problemele principale cu care se confruntã petentul):
Sãnãtate ............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Igienã .................................................................................................................................................
Materiale ............................................................................................................................................
Relaþionale.........................................................................................................................................
Educaþionale ......................................................................................................................................
III. Concluzii (descrierea intervenþiilor anterioare în rezolvarea cazului, recomandãri pentru
terapia socialã):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Solicitant,
.............................

Asistent social,
................................

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ORDIN
privind înfiinþarea comisiilor de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap
Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap,
având în vedere:
Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 1.100/1990;
Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea ºi funcþionarea Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap;
Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, aprobat
prin Ordinul secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 120/1998,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) În temeiul art. 22Ñ30 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecþia specialã
ºi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, se
înfiinþeazã, la nivel judeþean ºi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureºti, comisii de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, denumite în continuare comisii.
(2) Comisiile sunt în coordonarea Comisiei superioare
de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap.
(3) Aceste comisii funcþioneazã în cadrul inspectoratelor
de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
Art. 2. Ñ Comisiile sunt alcãtuite din:
Ñ un preºedinte, medic de expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã, angajat prin concurs de

inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu
handicap, cu normã întreagã;
Ñ 2 membri, dintre care un medic specialist de expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã, desemnat de oficiul judeþean de expertizã medicalã ºi recuperare
a capacitãþii de muncã, ºi un medic desemnat de inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap;
Ñ un membru desemnat de organizaþiile neguvernamentale care sunt reprezentative prin activitatea în domeniul
protecþiei speciale a persoanelor cu handicap în judeþul respectiv sau în municipiul Bucureºti;
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Ñ un secretar, cadru mediu, angajat prin concurs de
inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
Art. 3. Ñ (1) Pentru buna desfãºurare a activitãþii comisiile pot încheia contracte de colaborare cu medicii de
expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã ºi
cu medici de diferite specialitãþi din judeþe sau din sectoarele municipiului Bucureºti.
(2) Aceºtia sunt retribuiþi din Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap.
(3) Medicii de expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã emit avize cãtre comisia judeþeanã sau a
sectorului municipiului Bucureºti, conform modelului-tip prezentat în anexa nr. I.
Art. 4. Ñ (1) Comisiile de expertizã medicalã a copiilor
cu handicap, prevãzute la art. 23 alin. (1) din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999, sunt actualele comisii de diagnostic ºi triaj, constituite în baza Ordinului secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele
cu Handicap nr. 245/1992.
(2) Ele sunt preluate prin protocol de Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap de la Ministerul
Sãnãtãþii ºi emit avize cãtre comisie.
(3) Cu excepþia preºedintelui ºi a secretarului comisiei,
care sunt angajaþi cu contract de muncã la Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap, membrii comisiei care
elibereazã avize vor fi retribuiþi pentru activitatea depusã în
baza unor contracte de colaborare încheiate cu inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.
Art. 5. Ñ (1) Comisiile au urmãtoarea componenþã:
Ñ un medic specialist pediatru;
Ñ un medic specialist psihiatru pentru copii;
Ñ un psiholog,
desemnaþi de conducerile direcþiilor de sãnãtate publicã
judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti.
(2) Componenþa comisiilor este completatã cu un psihopedagog desemnat de inspectoratele ºcolare judeþene, respectiv al municipiului Bucureºti.
Art. 6. Ñ Membrii comisiilor prevãzute la art. 22 ºi 23
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 au
dreptul la o indemnizaþie de ºedinþã. Cuantumul lunar al
indemnizaþiilor de ºedinþã nu poate depãºi cuantumul
câºtigului salarial mediu net comunicat de Comisia
Naþionalã pentru Statisticã la data stabilirii drepturilor.
Art. 7. Ñ Comisiile constituite în baza art. 22 ºi 23 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999
funcþioneazã în cadrul inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap ºi sunt în coordonarea Comisiei
superioare de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, care funcþioneazã pe lângã Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
Art. 8. Ñ Comisiile au urmãtoarele atribuþii:
a) examineazã persoanele care solicitã eliberarea unui
certificat de persoanã cu handicap, analizeazã
documentaþia medicalã, precum ºi rapoartele de anchetã
socialã întocmite de organele competente;
b) emit certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã sau,
dupã caz, resping cererea de încadrare. Pentru persoanele
cu handicap grav se va specifica pe certificat ºi faptul cã
acestea au nevoie de un asistent personal. Respingerea,
precum ºi încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã se fac prin certificat,
conform modelului-tip prezentat în anexa nr. II;
c) întocmesc ºi urmãresc realizarea programului individual de recuperare atât pentru copiii, cât ºi pentru adulþii
cu handicap;
d) îndeplinesc orice alte atribuþii prevãzute de lege, precum ºi îndrumarea ºi consilierea persoanelor cu handicap,
copii ºi adulþi cu deficienþe neuropsihice, în centre de asistenþã, recuperare ºi învãþãmânt special;

e) primesc din teritoriul judeþului sau al sectorului municipiului Bucureºti avize privind recomandarea de evaluare,
conform anexei nr. I, pe care le examineazã la prezentarea
persoanei. La fel se procedeazã ºi în cazul copiilor, avizele
fiind emise de comisiile pentru copii. Comisiile emit, în
baza avizelor ºi a examinãrii certificatelor medicale, precum
ºi a persoanelor cu handicap, certificate atât pentru copii,
cât ºi pentru adulþi. Programul de lucru este adaptat astfel
încât o zi sau douã pe sãptãmânã sã fie rezervate copiilor,
în funcþie de solicitãrile din zona de adresabilitate.
Art. 9. Ñ Eliberarea certificatelor este scutitã de taxa de
timbru, conform art. 27 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 102/1999.
Art. 10. Ñ Certificatele pot fi contestate în termen de
30 de zile de la comunicare la Comisia superioarã de
expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, secþiunea
pentru adulþi ºi, respectiv, secþiunea pentru copii.
Contestaþia se va soluþiona prin decizie, în care se precizeazã încadrarea sau respingerea cererii de încadrare
într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã
protecþie specialã, conform modelului-tip prezentat în anexa
nr. III, în termen de 45 de zile lucrãtoare de la înregistrare
la Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor
cu handicap.
Art. 11. Ñ (1) În urma activitãþii zilnice comisiile întocmesc un proces-verbal, conform modelului-tip prezentat în
anexa nr. IV, în care se consemneazã activitatea
desfãºuratã.
(2) Programul individual de recuperare este întocmit ºi
înmânat persoanei cu handicap, o datã cu certificatul.
Art. 12. Ñ (1) Programul de recuperare este elaborat în
scris atât pentru copii, cât ºi pentru adulþi. Acest program
cuprinde acþiunile medicale, educative, profesionale ºi sociale necesare pentru recuperarea, readaptarea, instruirea ºi
reintegrarea socialã a persoanei cu handicap. Din analiza
datelor din dosarul medical se va decide asupra cazurilor
care necesitã internarea pentru tratament medical, recuperare prin tratament balnear sau chirurgical.
(2) Susþinerea programului de recuperare se face prin
protocoale încheiate cu Ministerul Sãnãtãþii ºi cu Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate privind tratamentul
medical, precum ºi cu Ministerul Educaþiei Naþionale privind
programul educativ.
(3) Pentru copii programul cuprinde ºi intervenþiile educative, formele de ºcolarizare recomandate sau forma de
pregãtire educativã adecvatã pentru nevãzãtori ºi
surdo-muþi.
(4) Prin colaborare cu organizaþiile neguvernamentale se
vor gãsi soluþii adecvate din punct de vedere social pentru
fiecare caz: plasament familial, asigurarea unui îngrijitor la
domiciliu.
Art. 13. Ñ (1) Comisia superioarã de expertizã medicalã
a persoanelor cu handicap are în componenþã douã
secþiuni: secþiunea pentru adulþi ºi secþiunea pentru copii.
(2) Secþiunea pentru adulþi cu handicap este organizatã
în cadrul Institutului Naþional de Studii ºi Strategii privind
Problemele Persoanelor cu Handicap, aflat în coordonarea
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.
(3) Secþiunea pentru copii cu handicap este organizatã
în aceleaºi condiþii.
Art. 14. Ñ (1) În temeiul art. 26 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 se înfiinþeazã Comisia
superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, care funcþioneazã pe lângã Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în cadrul Institutului Naþional
de Studii ºi Strategii privind Problemele Persoanelor cu
Handicap.
(2) Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap coordoneazã activitatea comisiilor la nivel
judeþean ºi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureºti.
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Art. 15. Ñ (1) Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap Ñ secþiunea pentru adulþi
cu handicap are urmãtoarea componenþã:
Ñ un preºedinte, medic de expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de muncã, angajat de Secretariatul de
Stat pentru Persoanele cu Handicap prin concurs;
Ñ un medic din cadrul Institutului Naþional de Studii ºi
Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap;
Ñ un secretar, cadru mediu sanitar, angajat prin concurs de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu
Handicap.
Membrii cu caracter nepermanent, care sunt convocaþi
în funcþie de nevoile comisiei, sunt:
Ñ un reprezentant al Ministerului Sãnãtãþii;
Ñ un reprezentant al Ministerului Muncii ºi Protecþiei
Sociale;
Ñ un reprezentant al Institutului Naþional de Expertizã
ºi de Recuperare a Capacitãþii de Muncã;
Ñ un reprezentant al Institutului de Medicinã Legalã;
Ñ un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.
(2) Comisia superioarã de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap Ñ secþiunea pentru copii cu handicap
are urmãtoarea componenþã:
Ñ un preºedinte, medic specialist pediatru, angajat prin
concurs ºi salarizat de Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap;
Ñ un medic din cadrul Institutului Naþional de Studii ºi
Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap;
Ñ un secretar, cadru mediu sanitar, angajat prin concurs, salarizat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele
cu Handicap.
De asemenea, membrii cu caracter nepermanent sunt:
Ñ un reprezentant al Ministerului Sãnãtãþii;

Ñ un reprezentant al Departamentului pentru Protecþia
Copilului;
Ñ un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru
Persoanele cu Handicap.
(3) Preºedinþii ºi secretarii celor douã comisii lucreazã
permanent, cu program de lucru zilnic.
Art. 16. Ñ Membrii Comisiei superioare de expertizã
medicalã a persoanelor cu handicap beneficiazã de indemnizaþie de ºedinþã în condiþiile art. 24 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 102/1999.
Art. 17. Ñ Deciziile emise de Comisia superioarã de
expertizã medicalã a persoanelor cu handicap pot fi
atacate conform Legii contenciosului administrativ
nr. 29/1990, cu modificãrile ulterioare.
Art. 18. Ñ Indemnizaþiile de ºedinþã se suportã din
Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu
handicap.
Art. 19. Ñ Preºedinþii ºi membrii tuturor comisiilor au
obligaþia sã respecte actele normative existente în domeniul protecþiei speciale a persoanei cu handicap. În caz
contrar se aplicã sancþiunile prevãzute la art. 30 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999.
Art. 20. Ñ Conform art. 59 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 102/1999, în termen de un an, începând cu
data de 1 ianuarie 2000, comisiile vor examina ºi vor
reevalua toate persoanele deþinãtoare de certificate de persoanã cu handicap, care necesitã protecþie specialã.
Art. 21. Ñ Direcþiile de specialitate din cadrul
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, precum ºi inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele
cu handicap vor asigura punerea în practicã a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 22. Ñ Anexele nr. IÑVI fac parte integrantã din
prezentul ordin.

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
dr. Gabriela Popescu,
secretar de stat
Bucureºti, 14 decembrie 1999.
Nr. 153.

ANEXA Nr. I

Judeþul ..............................................
Localitatea ........................................
Unitatea sanitarã..............................
Nr. ............. data ............................

AVIZ

Subsemnatul dr. ........................, în calitate de medic de expertizã medicalã ºi recuperare a
capacitãþii de muncã, examinând astãzi .......... pe domnul/doamna ......................................, domiciliat/domiciliatã în ............................................, str. .................................... nr. ..........., et. ..............,
ap. ................, judeþul/sectorul ......................., nãscut/nãscutã la data de ...................., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria ................ nr. ..............................., suferind/suferindã
de ........................... conform Certificatului medical nr. ........... din data de ..............., eliberat de
............................, propun admiterea/respingerea încadrãrii în gradul de handicap ......................... .
Prezentul aviz se elibereazã pentru a-i servi la Comisia de expertizã medicalã a persoanelor
cu handicap a judeþului/sectorului ............................................ .
Prezentul aviz este valabil timp de 30 de zile de la data eliberãrii.
Medic expert,
dr. ..............................
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ANEXA Nr. II

Nr. ........../.......................

COMISIA DE EXPERTIZÃ MEDICALÃ
A PERSOANELOR CU HANDICAP

Judeþul ..............................................
CERTIFICAT

de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã
Comisia de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, constituitã în baza Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 102/1999, examinând pe domnul/doamna ........................................., fiul/fiica
lui ............................. ºi al/a ......................................, nãscut/nãscutã la data de ................... ..............
în localitatea ..............................., judeþul ......................., domiciliat/domiciliatã în ...............................,
str. .................................................. nr. ..........., et. .........., ap. .........., judeþul/sectorul ......................,
posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria ............. nr. ..............................., hotãrãºte
încadrarea/respingerea încadrãrii în gradul de handicap ............., cu diagnosticul ..............................,
conform Certificatului medical nr. .............. din data de ................................., eliberat de ..................,
ºi a Avizului nr. ..................., eliberat de ............................. la data de ............................ .
Prezentul certificat este valabil timp de 6Ñ12 luni de la data eliberãrii.
Prezentul certificat se elibereazã pentru a-i servi la Inspectoratul de stat teritorial pentru
persoanele cu handicap ................................ .
Preºedinte,
dr. .............................

Secretar,
................................

ANEXA Nr. III

COMISIA SUPERIOARÃ DE EXPERTIZÃ
MEDICALÃ A PERSOANELOR CU HANDICAP

Nr. ............../...........................
DECIZIE

de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã
Comisia de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, constituitã în baza art. 22 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999, examinând pe domnul/doamna ...........................,
fiul/fiica lui ............................... ºi al/a .................................., nãscut/nãscutã la data de ......................
în localitatea ..............................., judeþul .........................., domiciliat/domiciliatã în ............................,
str. ........................................... nr. ........., et. .........., ap. .........., judeþul/sectorul ......................., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrþii de identitate seria ............... nr. ............................., decide încadrarea/respingerea încadrãrii în gradul de handicap .............., cu diagnosticul .................................,
conform Certificatului medical nr. ............. din data de .............................., eliberat de ......................,
a Avizului nr. ......................, eliberat de ............................. la data de ............................., ºi a
Certificatului emis de Comisia de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap a judeþului/sectorului ................................... nr. ...................... din data de .................................... .
Prezenta decizie este valabilã timp de 6Ñ12 luni de la data eliberãrii.
Prezentul certificat se elibereazã pentru a-i servi la Inspectoratul de stat teritorial pentru
persoanele cu handicap ................................ .
Preºedinte,
dr. ..........................

Secretar,
...........................

ANEXA Nr. IV
PROCES-VERBAL

Comisia de expertizã medicalã a persoanelor cu handicap, constituitã în baza art. 22 ºi 23
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 102/1999 la data de ......................., avizeazã favorabil
emiterea certificatelor nr. ....................... de la ................................ pânã la ..............................
Observaþii: ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Preºedinte,
Membri,
.........................
..................................
..................................
..................................
..................................
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ANEXA Nr. V

Atribuþiile membrilor comisiilor de expertizã medicalã a
persoanelor cu handicap sunt urmãtoarele:
Preºedintele, medic de expertizã medicalã ºi recuperare a
capacitãþii de muncã:

Ñ examineazã persoana care solicitã eliberarea unui
certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;
Ñ studiazã documentaþia medicalã, inclusiv avizul medicului expert;
Ñ încadreazã sau, dupã caz, respinge cererea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap;
Ñ elibereazã certificatul de încadrare într-o categorie de
persoane cu handicap;
Ñ vegheazã la respectarea legalitãþii ºi a bunului mers
al activitãþii comisiei.

Medicul desemnat de Secretariatul de Stat pentru Persoanele
cu Handicap:

Ñ participã la examinarea persoanelor cu handicap;
Ñ participã la examinarea documentaþiei medicale;
Ñ examineazã anchetele sociale;
Ñ întocmeºte planul individual de recuperare a persoanei cu handicap;
Ñ semneazã procesul-verbal de eliberare a certificatelor.
Medicul de expertizã medicalã ºi recuperare a capacitãþii de
muncã, desemnat de Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale:

Ñ asigurã consultanþã medicalã de specialitate, sprijinind
la nevoie aplicarea altor mãsuri de protecþie specialã, conform legislaþiei în vigoare.
Reprezentantul organizaþiei neguvernamentale:

Ñ are statut de observator;
Ñ are obligaþia de a lua în evidenþã toate cazurile deosebite de persoane cu handicap ºi de a implica toate organizaþiile de la nivel local pentru a contribui la sprijinirea
acestora.
ANEXA Nr. VI

Atribuþiile membrilor Comisiei superioare de expertizã
medicalã a persoanelor cu handicap sunt urmãtoarele:
A. Secþiunea pentru adulþi cu handicap:
Preºedintele, medic de expertizã medicalã ºi recuperare a
capacitãþii de muncã:

Ñ studiazã documentaþia medicalã;
Ñ încadreazã sau, dupã caz, respinge contestaþia împotriva certificatului emis de comisia de expertizã a persoanelor cu handicap;
Ñ elibereazã decizia de încadrare într-o categorie de
persoane cu handicap care necesitã protecþie specialã;
Ñ vegheazã la respectarea legalitãþii ºi a bunului mers
al activitãþii comisiei.

Medicul din cadrul Institutului Naþional de Studii ºi Strategii
privind Problemele Persoanelor cu Handicap:

Ñ participã la examinarea documentaþiei medicale;
Ñ examineazã anchetele sociale;
Ñ verificã planul individual de recuperare a persoanei
cu handicap;
Ñ semneazã procesul-verbal de eliberare a deciziilor.
Membrii cu caracter nepermanent vor fi convocaþi în
funcþie de structura cazuisticã ºi vor da avize consultative
de specialitate în cazurile deosebite.
B. Secþiunea pentru copii cu handicap:
Preºedintele ºi membrii au aceleaºi atribuþii ca ºi
preºedintele ºi membrii secþiunii pentru adulþi.

ACTE ALE CONSILIULUI DE ASOCIERE DINTRE COMUNITÃÞILE
EUROPENE ªI STATELE MEMBRE ALE ACESTORA, PE DE O PARTE,
ªI ROMÂNIA, PE DE ALTÃ PARTE
ASOCIEREA DINTRE UNIUNEA EUROPEANÃ ªI ROMÂNIA
CONSILIUL DE ASOCIERE

UEÑRO 1810/98

D E C I Z I A Nr. 2/1999
din 16 martie 1999
pentru adoptarea reglementãrilor necesare în vederea aplicãrii prevederilor art. 64 paragrafele 1 (i),
(ii) ºi 2 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, ºi Comunitãþile
Europene ºi statele membre ale acestora, pe de altã parte, precum ºi a reglementãrilor necesare în
vederea aplicãrii prevederilor art. 9 paragrafele 1 (1), (2) ºi 2 din Protocolul nr. 2 privind produsele
C.E.C.O., anexã la acord
Consiliul de Asociere,
având în vedere Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, ºi Comunitãþile Europene
ºi statele membre ale acestora, pe de altã parte1), ºi, în mod special, art. 64 paragraful 3 din acesta,
având în vedere Protocolul nr. 2 privind produsele C.E.C.O., anexã la acordul european menþionat, ºi, în special,
art. 9 paragraful 3 din acesta,
1)

Jurnalul Oficial al Comunitãþilor Europene, L 357 din 31 decembrie 1994, p. 2.
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considerând cã art. 64 paragraful 3 din acordul european prevede adoptarea prin decizie a Consiliului de Asociere
a reglementãrilor necesare în vederea aplicãrii paragrafelor 1 ºi 2 ale acestui articol în decurs de 3 ani de la data intrãrii
în vigoare a acordului,
considerând cã art. 9 paragraful 3 din Protocolul nr. 2, anexã la acordul european, prevede adoptarea prin decizie a Consiliului de Asociere a reglementãrilor necesare în vederea aplicãrii paragrafelor 1 ºi 2 ale acestui articol în
decurs de 3 ani de la data intrãrii în vigoare a acordului,
decide:
Reglementãrile necesare în vederea aplicãrii dispoziþiilor
art. 64 paragrafele 1 (i) ºi (ii) ºi 2 din Acordul european
instituind o asociere între România, pe de o parte, ºi
Comunitãþile Europene ºi statele membre ale acestora, pe
de altã parte, precum ºi reglementãrile necesare în vede-

rea aplicãrii art. 9 paragrafele 1 (1), (2) ºi 2 din Protocolul
nr. 2 privind produsele C.E.C.O., anexã la acordul european menþionat, sunt adoptate conform celor indicate în
anexa la aceastã decizie.

ANEXÃ
REGULI DE APLICARE

pentru transpunerea în practicã a prevederilor în domeniul concurenþei, aplicabile agenþilor economici, cuprinse
în art. 64 paragrafele 1 (i), (ii) ºi 2 din acordul european ºi în art. 9 paragrafele 1 (1), (2) ºi 2 din Protocolul nr. 2
privind produsele C.E.C.O., anexã la acord
ARTICOLUL 1

Principii generale
Cazurile privind înþelegerile dintre agenþi economici, deciziile asociaþiilor de agenþi economici ºi practicile concertate
între agenþi economici, care au ca obiect sau efect
restrângerea, împiedicarea sau denaturarea regulilor concurenþei, precum ºi cele privind exploatarea abuzivã a unei poziþii
dominante în ansamblul teritoriilor Comunitãþii Europene sau
României ori într-o parte substanþialã a acestora, susceptibile sã afecteze comerþul între C.E. ºi România, vor fi
rezolvate în conformitate cu principiile cuprinse în art. 64
paragrafele 1 ºi 2 din acordul european.
În acest scop, aceste cazuri vor fi examinate de
Comisia Comunitãþilor Europene (DG IV) (Comisia) din partea Comunitãþii ºi de Oficiul Concurenþei ºi Consiliul
Concurenþei (OCCC) din partea României.
Competenþele Comisiei C.E. ºi ale OCCC în tratarea
acestor cazuri vor fi cele care decurg din regulile existente
în legislaþiile respective din C.E. ºi România, inclusiv în
cazurile în care aceste reguli se aplicã agenþilor economici
situaþi în afara teritoriului în cauzã.
Ambele autoritãþi vor proceda la rezolvarea cazurilor în
conformitate cu propriile lor reguli de bazã ºi având în
vedere prevederile de mai jos. Regulile relevante de bazã
ale autoritãþilor sunt: regulile de concurenþã din Tratatul de
înfiinþare a C.E. ºi din Tratatul C.E.C.O., inclusiv legislaþia
secundarã privitoare la concurenþã pentru Comisia C.E. ºi
Legea românã a concurenþei nr. 21 din 10 aprilie 1996
pentru OCCC.

ºi pot cãdea în aria de competenþã a celor douã autoritãþi
ale concurenþei, vor fi tratate de Comisie ºi de OCCC în
conformitate cu regulile stipulate în acest articol.
1. Notificarea

a) Autoritãþile competente în materie de concurenþã îºi
vor notifica reciproc acele cazuri de care se ocupã ºi care,
în conformitate cu principiul general prevãzut la art. 1, apar
ca fiind ºi de competenþa celeilalte autoritãþi.
b) Aceastã situaþie poate apãrea, în particular, în cazuri
care:
Ñ implicã activitãþi anticoncurenþiale pe teritoriul celeilalte pãrþi;
Ñ sunt relevante pentru activitatea desfãºuratã de cealaltã autoritate în aplicarea legii concurenþei;
Ñ implicã remedii care cer sau interzic un anumit comportament pe teritoriul celeilalte autoritãþi.
c) Notificarea prevãzutã la acest articol va include suficiente informaþii pentru a permite o evaluare iniþialã de
cãtre partea primitoare a tuturor efectelor asupra intereselor
sale. Copii de pe notificãri vor fi prezentate în mod regulat
Consiliului de Asociere, conform prevederilor acordului european.
d) Notificarea va fi fãcutã în avans, cât mai curând
posibil ºi cel mai târziu în timpul investigaþiei, dar cu suficient timp înainte de adoptarea unei soluþii sau decizii, astfel
încât sã dea posibilitatea unor observaþii ºi consultãri ºi sã
permitã autoritãþii care desfãºoarã investigaþia sã ia în considerare pãrerile celeilalte autoritãþi ºi sã ia mãsurile de
remediere adecvate, conform prevederilor legii proprii, în
vederea soluþionãrii cazului respectiv.
2. Consultãri ºi relaþii de bunã înþelegere

Activitãþile economice sub incidenþa Tratatului C.E.
ARTICOLUL 2

Competenþa celor douã autoritãþi abilitate în domeniul
concurenþei
Cazurile aflate sub incidenþa art. 64 din acordul european, care pot afecta atât piaþa C.E., cât ºi piaþa României

Ori de câte ori Comisia sau OCCC considerã cã activitãþile anticoncurenþiale desfãºurate pe teritoriul celeilalte
autoritãþi afecteazã substanþial interese majore ale pãrþii
respective, aceasta poate cere consultarea cu cealaltã
autoritate sau poate cere ca autoritatea competentã în
materie de concurenþã a celeilalte pãrþi sã iniþieze procedurile corespunzãtoare în vederea luãrii mãsurilor de remediere conform legislaþiei acesteia privind activitãþile
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anticoncurenþiale. Aceasta se va face fãrã a prejudicia vreo
acþiune întreprinsã în conformitate cu legea concurenþei
pãrþii solicitante ºi fãrã a stânjeni deplina libertate de luare
a deciziei finale de cãtre autoritatea celeilalte pãrþi.

15

ARTICOLUL 6

Exceptãrile în bloc (pe categorii de înþelegeri)

ARTICOLUL 3

În aplicarea art. 64 din acordul european, aºa cum este
prevãzut la art. 2 ºi 3 din prezentele reguli de aplicare,
autoritãþile competente în materie de concurenþã vor asigura ca principiile cuprinse în reglementãrile privind
exceptãrile în bloc, în vigoare în Comunitate, sã fie aplicate
integral. Oficiul Concurenþei ºi Consiliul Concurenþei vor fi
informate despre orice procedurã care se referã la adoptarea, abrogarea sau modificarea exceptãrilor în bloc de
cãtre Comunitate.
În cazurile în care partea românã are obiecþii serioase
faþã de reglementãrile privind exceptãrile în bloc ºi având
în vedere armonizarea legislaþiei, aºa cum se prevede în
acordul european, se vor iniþia consultãri în cadrul
Consiliului de Asociere, în conformitate cu prevederile art. 9.
Aceleaºi principii se vor aplica ºi în cazul altor modificãri semnificative intervenite în politicile pe probleme de
concurenþã din Comunitate sau din România.

Competenþa unei singure autoritãþi în materie de concurenþã

ARTICOLUL 7

1. Cazurile care cad sub incidenþa exclusivã a unei
autoritãþi în materie de concurenþã, în conformitate cu principiul stipulat în art. 1, ºi care pot afecta interese majore
ale celeilalte pãrþi vor fi tratate având în vedere prevederile
cuprinse în art. 2 ºi þinând seama de principiile de mai jos.
2. În mod special, ori de câte ori o autoritate întreprinde
o investigaþie sau acþioneazã într-un anumit caz care se
constatã cã afecteazã interese majore ale celeilalte pãrþi,
aceastã autoritate va notifica cazul celeilalte autoritãþi, fãrã
o cerere oficialã din partea celei din urmã.

Controlul concentrãrilor economice

3. Realizarea unei înþelegeri

Autoritatea competentã în materie de concurenþã astfel
solicitatã va acorda deplinã consideraþie punctelor de
vedere ºi materialelor care vor fi prezentate de autoritatea
solicitantã ºi, în special, naturii comportamentelor anticoncurenþiale în discuþie, agenþilor economici implicaþi ºi efectelor
dãunãtoare prezumate asupra intereselor majore ale pãrþii
solicitante.
Fãrã a aduce atingere vreunui drept sau vreunei
obligaþii pe care le au, autoritãþile competente în materie de
concurenþã, implicate în consultãri în conformitate cu prevederile acestui articol, se vor strãdui sã gãseascã o
soluþie reciproc acceptabilã în lumina intereselor majore în
cauzã.

ARTICOLUL 4

Cererea de informaþii
Ori de câte ori autoritatea în materie de concurenþã a
unei pãrþi ia cunoºtinþã de faptul cã un caz care cade ºi în
competenþa sau numai în competenþa celeilalte autoritãþi
afecteazã interese majore ale primei pãrþi, aceasta poate
cere informaþii privind acest caz de la autoritatea care
desfãºoarã procedura de soluþionare a cazului.
Autoritatea care desfãºoarã procedura de soluþionare a
cazului va furniza suficiente informaþii, în mãsura posibilitãþilor ºi într-un stadiu al desfãºurãrii procedurii suficient
de îndepãrtat de adoptarea unei decizii sau soluþii finale,
pentru a face posibil sã se ia în considerare punctul de
vedere al pãrþii solicitante.
ARTICOLUL 5

Secretul ºi confidenþialitatea informaþiilor
1. Având în vedere prevederile art. 64 paragraful 7 din
acordul european, nici unei autoritãþi în materie de concurenþã nu i se poate cere sã furnizeze informaþii celeilalte
autoritãþi, dacã dezvãluirea informaþiilor cãtre autoritatea
solicitantã este interzisã prin legea autoritãþii care deþine
informaþiile sau dacã ar fi incompatibilã cu interese majore
ale acestei pãrþi.
2. Fiecare autoritate este de acord sã menþinã, în
mãsurã maximã posibilã, confidenþialitatea oricãrei informaþii
furnizate confidenþial de cãtre cealaltã autoritate.

În legãturã cu concentrãrile economice care cad sub
incidenþa Reglementãrii Consiliului (C.E.E.) nr. 4064/89 din
21 decembrie 1989 privind controlul concentrãrilor agenþilor
economici1) ºi care au un impact semnificativ asupra economiei României, Consiliul Concurenþei ºi Oficiul
Concurenþei vor fi abilitate sã îºi exprime punctul de vedere
în cursul procedurii, luând în considerare termenele limitã
prevãzute în reglementarea mai sus menþionatã. Comisia
Europeanã va acorda toatã consideraþia acestui punct de
vedere, fãrã a aduce vreun prejudiciu acþiunilor întreprinse
conform legislaþiei pãrþilor în materie de concurenþã.
ARTICOLUL 8

Activitãþi de importanþã minorã
1. Activitãþile anticoncurenþiale ale cãror efecte asupra
comerþului între pãrþi sau asupra concurenþei sunt neglijabile nu cad sub incidenþa art. 64 paragraful 1 din acordul
european ºi prin urmare nu vor fi tratate conform art. 2Ñ6
din prezentele reguli de aplicare.
2. Efecte neglijabile în sensul art. 8 paragraful 1 sunt în
general presupuse ca existând atunci când:
Ñ cifra de afaceri anualã cumulatã a agenþilor economici participanþi la înþelegere nu depãºeºte 200 milioane
ECU; ºi
Ñ bunurile sau serviciile care fac obiectul înþelegerii
împreunã cu alte bunuri sau servicii ale agenþilor economici
participanþi, care sunt considerate de utilizatori ca fiind echivalente din punct de vedere al caracteristicilor, preþului ºi
utilitãþii, nu reprezintã mai mult de 5% din totalul desfacerilor acestui gen de bunuri sau servicii pe piaþa comunitarã
ºi pe piaþa din România vizate de acord.
ARTICOLUL 9

Consiliul de Asociere
1. Ori de câte ori procedurile prevãzute la art. 2 ºi 3
nu conduc la o soluþie reciproc acceptabilã, precum ºi în alte
cazuri explicit menþionate în prezentele reguli de aplicare,

1) Jurnalul Oficial al Comunitãþilor Europene, L 395 din 30 decembrie 1989. Reglementare modificatã prin Reglementarea (C.E.) nr. 1310/97
(Jurnalul Oficial al Comunitãþilor Europene, L 180 din 9 iulie 1997, p.1).
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în cadrul Consiliului de Asociere va fi organizat un schimb
de pãreri, la cererea uneia dintre pãrþi, în termen de 3 luni
de la formularea cererii.
2. În urma acestui schimb de pãreri sau dupã expirarea
perioadei menþionate în paragraful 1 Consiliul de Asociere
poate face recomandãri corespunzãtoare pentru rezolvarea
acestor cazuri, fãrã a aduce atingere art. 64 paragraful 6
din acordul european. La formularea acestor recomandãri
Consiliul de Asociere poate lua în considerare eventuala
netransmitere de cãtre autoritatea solicitatã a punctului sãu
de vedere cãtre partea solicitantã, în termenul prevãzut la
paragraful 1.
3. Aceste proceduri din cadrul Consiliului de Asociere
nu vor prejudicia nici o acþiune întreprinsã în virtutea
legislaþiei concurenþei în vigoare în teritoriul pãrþilor.

poate face recomandãri corespunzãtoare, fãrã a aduce
atingere prevederilor art. 64 paragraful 6 din acordul european ºi drepturilor individuale ale statelor membre ale
Comunitãþilor Europene, bazate pe propriile reguli în domeniul concurenþei.
Activitãþi economice sub incidenþa Tratatului de înfiinþare
a Comunitãþii Europene a Cãrbunelui ºi Oþelului
(C.E.C.O.)
ARTICOLUL 11

Tratatul C.E.C.O.
Prevederile art. 1Ñ6 ºi 8Ñ10 de mai sus se aplicã ºi
în sectorul cãrbunelui ºi oþelului, conform prevederilor
Protocolului nr. 2, anexã la acordul european.

ARTICOLUL 10

Conflict negativ de competenþã

Asistenþa administrativã

Atunci când Comisia ºi OCCC considerã cã nici una
dintre ele nu este competentã sã soluþioneze cazul pe
baza legislaþiilor lor, se va iniþia, la cerere, un schimb de
pãreri în cadrul Consiliului de Asociere. Comunitatea ºi
România se vor strãdui sã gãseascã o soluþie reciproc
acceptabilã, þinând seama de interesele majore implicate în
cazul în speþã, cu sprijinul Consiliului de Asociere, care

ARTICOLUL 12

Limbile de lucru
Comisia ºi OCCC vor asigura aranjamentele practice
pentru asistenþã reciprocã sau orice alte soluþii adecvate
privind, în special, probleme de traducere.
Întocmitã la Bruxelles la 16 martie 1999.

CONSILIUL DE ASOCIERE

Preºedinte,
Joscha Fischer
Secretari,
Gaetano Testa
Radu ªerban
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